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LEESWIJZER
Voorliggend rapport is de bouwmeesterscan van de gemeente Zedelgem. De aanpak voor
de uitvoering van deze scan steunt op de methodologie van de Dorpenstudie1 en wordt
in onderstaand schema verbeeld. De verschillende stappen in dit onderzoek (centraal in
het schema) komen overeen met de verschillende hoofdstukken in dit rapport (links in het
schema). Bij elke stap zijn tools ingezet (rechts in het schema) die ook in dit rapport zijn
verwerkt.
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Maat-ontwerpers, Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen, in opdracht van Departement Ruimte Vlaanderen, 2017.
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https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Onderzoek/102_20170207_Eindrapport_Ontwerpend_onderzoek_naar_kernversterking_in_vlaanderen.pdf
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WOORD VOORAF
Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van Brakel
in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwikkeld door het
Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de
Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het
ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis.
Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een
radicale hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere
kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten.
De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open
ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van
nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame
energievoorziening. De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en
een toekomstbestendig wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via
participatie en collectiviteit. Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?
De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze
opgave te ondersteunen. Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in
hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al
beantwoorden aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen, het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 20172020 van de Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen.
Deze nemen de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten
en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het
bestudeerde gebied.
De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door
een onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het
lokaal bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de
gemeentelijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De
focus ligt op strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief
en representatief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie.

VOORWOORD
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BWMSTR scan
Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage
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Naam gemeente Brakel
Aantal inwoners (2018)

14.781
Brakel

Gemiddelde
platteland

23

24

34

91%

89%

84%

Percentage appartementen, halfopen
bebouwing en gesloten bebouwing
(2017)

57%

47%

53%

aantal m² open ruimte per inwoner
(2017)

3.184

3 397

2.068

Percentage inwoners dat toegang heeft
tot wijkgroen binnen 800m (2013)

90%

49%

68%

Percentage van de oppervlakte
biologisch waardevol groen (2018)

35%

14%

21%

Openbaar vervoer voor school en
werkverkeer (%) (2017)

22,8%

13,0%

14,7%

Fietsgebruik voor school en
werkverkeer (%) (2017)

6,9%

9,7%

12,9%

Voetgangers voor school en
werkverkeer (%) (2017)

4,0%

3,9%

4,0%

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners
per hectare in kadastrale woongebieden
in 2011-2017)

- 0,34

- 0,63

- 0,54

Groei van het aandeel appartementen,
halfopen bebouwing en gesloten
bebouwing in het totale woningaanbod
(2017-2011)

0,0%

1,6%

1,7%

CO2emissie voor verwarming en
elektriciteit per huishouden 2016
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking)

4,96

4,25

3,86

1,92

5,65

5,39

0,47

0,62

0,52

Ruimtelijk rendement voor het wonen:
aantal Inwoners per hectare in
kadastrale woongebieden (2017)
Percentage doorlatende
oppervlakte (2012)

CO2emissie particulier en openbaar
voor transport en vervoer, 2016
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking)
Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in
kW per huishouden), 2016

01. VERKENNING

Gemiddelde
Vlaanderen
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1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE

KORTE HISTORIEK

Brakel behoort tot de Vlaamse Ardennen en
heeft zijn ruimtelijke structuur te danken aan de
Zwalmvallei. Het is een zeer waterrijk gebied met een
groot aantal kleine waterbronnen. De aanwezigheid van
vruchtbare leemgronden op de heuvelruggen brachten
vroege landbouwontginningen met zich mee. Gronden
met de meest gunstige waterhuishouding werden het
eerst ontbost en voor het eerst tot permanent akkerland
getransformeerd. Met de komst van de Romeinen
werd de landbouw in de Vlaamse Ardennen voorgoed
gevestigd en schrompelde het bosareaal verder ineen.
Onder toenemende bevolkingsdruk volgde tijdens
de middeleeuwen een ontginningsperiode en de
ontwikkeling van kouters op de heuvelruggen. Door
de privatisering van de gronden, gingen vele boeren
verspreid buiten het dorp wonen. Zo kwam er over het
oude open akkercomplex verspreide bebouwing tot
stand en bleef het akkercomplex op hoge heuvelruggen
behouden en verbonden aan een kleine geconcentreerd
dorpen, vaak met uitzwerming langs de wegen.
Landbouw in het algemeen en vlasnijverheid in
het bijzonder waren tot in de 19de eeuw de belangrijkste
bron van inkomsten. De landbouw en nijverheid kenden
echter een teloorgang ten gevolge van industrialisatie.
Velen vertrokken in de zomermaanden naar Frankrijk
om daar te werken als seizoenarbeiders. Einde 19e
eeuw verbeterde de economische en landbouwsituatie
in de streek onder meer door de uitbouw van het
spoorweg-, tram- en wegennet, die mijnwerkers uit de
streek naar de Henegouwse steenkoolmijnen brachten.
Het Mijnwerkerspad en station in Michelbeke zijn een
herinnering aan deze mijnwerkersgeschiedenis.

Landschap tussen Elst en Michelbeke met verspreide
bebouwing en een afwisseling tusssen open kouters
op de heuvelruggen en gesloten begroeiing in de
beekvalleien. Ferraris kaart (1771-1778)
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In 1970 fuseerden de gemeenten Elst,
Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel en Zegelsem. In
1977 werden ook Everbeek, Parike en een deel van SintMaria-Oudenhove aan Brakel toegevoegd.
Vandaag is Brakel uitgegroeid tot een gemeente
met net geen 15.000 inwoners. Brakel heeft zijn
agrarisch karakter in de loop van de tweede helft van de
20ste eeuw verloren. Door de geringe werkgelegenheid
ontwikkelde Brakel zich voornamelijk als een woon- en
pendelgemeente. De streek heeft zijn landelijk karakter
wel behouden, wat de gemeente erg populair maakt
voor fietsers en wandelaars. Het landschap vertoont
een sterk heuvelachtig reliëf en is gekenmerkt door een
opeenvolging van open kouters op hoogste delen van
afgeronde leemruggen en door gesloten begroeiing in de
beekvalleien.

FIETSTOCHT

Om binnen het korte tijdsbestek van de
bouwmeesterscan het veldonderzoek zo efficiënt
mogelijk, maar tegelijk ook kwalitatief aan te pakken,
heeft de gemeente een fietstocht voor het projectteam
georganiseerd. De fietstocht stelt de gemeente in staat
heel direct en concreet te verduidelijken waar ze zelf
kwaliteiten, potenties en ruimtelijke uitdagingen zien.
Het projectteam krijgt hierdoor een beter beeld van de
bebouwde en onbebouwde ruimte, inzicht in de vooren achterkanten van belangrijke doorgangswegen,
verkavelingen, open ruimte, … Dit stelt het projectteam
op zijn beurt in staat om zicht te krijgen op de focus
die de gemeente zelf legt, en welk ruimtelijk beleid
momenteel wordt gevoerd. Tijdens de fietstocht is
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

KERNVERSTERKING
De woondensiteit is in het
algemeen zeer laag, ook in
de kernen. De gemeente heeft
de meeste WUG grotendeels
geschrapt, maar Brakel blijft
kampen met een verouderd
verkavelingspatrimonium.

2.

OPEN RUIMTE
Het open ruimte landschap is
de grote troef van Brakel
voor bewoners en bezoekers.
Het golvend reliëf zorgt voor
interessante vergezichten.

3.

OPEN RUIMTE
Historische hoeves met
erfgoedwaarde zijn typerend
voor het landschap van
Brakel.Sommige hebben hun
historische landbouwactiviteit
behouden, maar veel hoeves
zijn getransformeerd naar
private woningen.

01. VERKENNING

4.

MOBILITEIT
Brakel is erg geliefd bij
wandelaars en fietsers. Het
Mijnwerkerspad doorsnijdt de
gemeente en is de hoofddrager
van het recreatieve netwerk.

5.

REGELGEVING EN PUBLIEK
ONDERNEMERSCHAP
De bebouwde ruimte van Brakel
is zeer versnipperd. Linten
en solitaire woningen liggen
verspreid in waardevol
natuur- en landbouwgebied.
De gemeente is bezig met de
opmaak van een RUP zonevreemde
woningen in kwetsbaar gebied,
om zonevreemde woningen meer
(bouw)rechten toe te kennen.

6.

KERNVERSTERKING
Brakel heeft een groot aanbod
aan voorzieningen voor
onderwijs en ouderen. De
locatie van de voorzieningen
zijn vaak afgelegen en daarom
moeilijk bereikbaar.
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1.2 KENCIJFERS

DICHTHEID EN KERNVERSTERKING
Brakel is een buitengebiedgemeente met een
historisch verspreide nederzettingenstructuur. Een
weinig ruimtelijk sturend woonbeleid in de tweede helft
van de 20ste eeuw, heeft ervoor gezorgd dat de woonen leefdichtheid algemeen zeer laag is (gemiddeld 23
inwoners per hectare woongebied).
Brakel is volgens de Belfius-indeling 'een
woongemeente met een toenemend aantal jongeren'.
Vandaag stijgt enkel het aantal 65-plussers en stagneren
de aantallen van de andere bevolkingsgroepen.
Het stijgende inwonersaantal zorgde voor een
groei van de bebouwde oppervlakte, gedeeltelijk in
en gedeeltelijk tussen de dorpskernen. Dat zorgt voor
een woonweefsel dat bestaat uit een groot aandeel
woonlinten, verspreide bebouwing en woonwijken met
lage dichtheden in de dorpskernen.
Het voorzieningenapparaat en de publieke
dienstverlening is voornamelijk gecentraliseerd in Brakel
(= Nederbrakel + Opbrakel). Michelbeke heeft nog een
relatief hoog basisvoorzieningenniveau, de overige
gehuchten (Elst, Zegelsem, Everbeek Beneden, Everbeek
Boven en Parike) hebben weinig voorzieningen, maar
wel een uitgebouwd horeca-apparaat in functie van het
wielertoerisme waarvoor de streek bekend staat.

1.

2.

1.

2.

Het aantal huishoudens groeide in Brakel evenredig met het Vlaamse gemiddelde. In de
woonmarktstudie van de provincie Oost-Vlaanderen wordt Brakel aangeduid als een van de sterkst
groeiende gemeenten van de provincie (+ 15,0% aantal huishoudens tegen 2035). De verwachte
stijging van het aantal inwoners in Brakel is geen gevolg van hoge geboortecijfers, wel van een
verwacht positief verhuissaldo, o.a. te verklaren door lage bouwgrondprijzen.
Tussen 2018 en 2035 zal enkel het aantal eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens stijgen, het
aantal grotere gezinnen blijft gelijk. In 2035 zal naar schatting 67% van de gezinnen niet
groter zijn dan 2 personen, vandaag is dat al 64%.
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3.

3.

4.

OPEN RUIMTE
De oude waardevolle bossen, kleine
landschapselementen (kle's) en beekvalleien resulteren
in een typisch kleinschalig landschap van de Vlaamse
Ardennen. 35 % van de oppervlakte van Brakel is
biologisch waardevol gebied, wat naar Vlaamse normen
bijzonder veel is. Een belangrijk aandeel hiervan
zijn Natura 2000-natuurreservaten die beheerd (en
uitgebreid) worden door Natuurpunt, met uitzondering
van Brakelbos (door ANB).
Het reliëf speelt een belangrijke rol in het
ecohydrologisch systeem van de gemeente: de Zwalm,
die in Nederbrakel uit zijn bovenlopen gevormd wordt,
is bij extreme neerslag overstromingsgevoelig. Het
heuvelachtige landschap is erosiegevoelig, zeker bij
niet aangepast landbouwgebruik. Het groot aandeel
grondgebonden landbouw (weilanden) is opvallend.
5.

3.

4.
5.

Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen (Ruimtemonitor). Enkel in Nederbrakel zijn de
dichtheden minder laag en is er een hoog basisvoorzieningenniveau. De dorpen rond Brakel (muv.
Michelbeke) bestaan louter uit woonlinten. De woondichtheden zijn in het algemeen laag tot zeer laag
(zie ook het GIS-protocol 'Bebouwde Ruimte - feitelijke kaart').
De Zwalmbedding heeft een gevoelige overstromingsproblematiek en loopt door de centrale woonkern van
Nederbrakel (VMM Klimaatportaal).
De gevolgen van de klimaatopwarming zullen zich in Brakel vooral manifesteren bij extreme
piekmomenten neerslag. Dan stijgt bij niet-aangepast bodemgebruik de kans op grootschalige erosie en
watervervuiling van de ecologisch zeer waardevolle Zwalmbeek.

01. VERKENNING
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MOBILITEIT
De auto is voor Brakelaren het dominante
vervoersmiddel. De verkeersleefbaarheid en -veiligheid
zijn het slechtst langs de N48, die vanuit Ronse door
Brakel naar Lierde loopt. Volgens het Curieuze Neuzen
onderzoek is de luchtkwaliteit overal in de gemeente
goed tot zeer goed.
In Brakel liggen een aantal van de meest
bekende hellingen van Vlaanderen: de Valkenberg,
Tenbossche en de Berendries zijn hellingen uit de
Ronde Van Vlaanderen. Ondanks het wielertoerisme
dat aangetrokken wordt door deze kuitenbijters, is er
geen fietscultuur in Brakel. Ook voor korte afstanden of
sporadische ritten springt de Brakelaar niet op de fiets.
Er is een relatief groot aandeel gebruikers van
het openbaar vervoer, ondanks de afwezigheid van een
treinstation. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door de
vele middelbare scholieren.
Innovatieve en collectieve mobiliteitsmodi,
zoals deelwagens, zijn in Brakel nog doorgebroken.
Ook het aantal elektrische fietsen per huishouden is
ondergemiddeld. Dit valt misschien te verklaren door het
lage aantal bewoners dat het veilig vindt om te fietsen
(38%).

6.

7.

KLIMAAT EN ENERGIE
De dominante woontypologie van (half)open
en grote bebouwing, in combinatie met een relatief oud
woonpatrimonium, zorgt voor een grote elektriciteiten energiebehoefte per inwoner. De renovatie van het
woningpatrimonium is een uitdaging voor de gemeente.
In Brakel bevindt zich geen zoekzone voor
windenergie. Dat is begrijpelijk gezien het ecologisch
waardevolle landschap. Op vlak van duurzame
energieopwekking uit zonne-energie scoort Brakel
ondergemiddeld.

8.

6.

7.
8.

Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk
(Gemeente in cijfers). Het autogebruik domineert en het lage fietsgebruik valt op. Het grote aandeel
OV-gebruikers valt waarschijnlijk te verklaren door het hoge aantal secundaire scholen.(blauw =
Brakel, oranje = het Vlaamse gemiddelde)
Een groot deel van de inwoners van Brakel neemt nooit of uitzonderlijk de fiets voor korte
verplaatsingen. Het uitdagende reliëf speelt ongetwijfeld een rol in de vervoerskeuze ...
... maar is niet de enige verklaring. Het uitgebouwde fietsnetwerk is niet functioneel en vertoont
opvallende missing links in de woonkernen en langs verbindingswegen (Open Street Maps).
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REGELGEVING EN PUBLIEK
ONDERNEMERSCHAP
In de voorbije legislatuur schrapte
Brakel een groot deel van de slecht gelegen
woonuitbreidingsgebieden. Dit getuigt van een zekere
ambitie in het ruimtelijk woonbeleid.
Vandaag is de houding van de gemeente ten
opzichte van de bescherming van haar waardevolle
open ruimte ambivalent: enerzijds is ze trots op de
kwaliteiten, anderzijds voert ze een generiek (en nietgebiedsgericht) vergunningsbeleid dat de verspreide
bebouwing in de hand werkt en geeft ze met het RUP
Zonevreemde woningen meer rechten aan woningen in
ruimtelijk kwetsbaar gebied.
9.

vrijgegeven WUG
bebouwd WUG
niet vrijgegeven WUG
nog te onderzoeken WUG
lopende projecten
10.

9.

10.

Volgens de VITO-kansenkaart heeft de gemeente 'een beperkte kans voor verdere ontwikkeling'. Enkel
Nederbrakel heeft een goed voorzieningenniveau, de OV-knooppuntwaarde is overal beperkt. In Brakel
pendelt bijna 25% van de inwoners meer dan 1 uur tussen woon- en werkplaats (10% meer dan het Vlaamse
gemiddelde). Vanuit bovenlokaal planningsperspectief is het onwenselijk dat het aantal inwoners in
Brakel groeit zonder een plan dat de OV-bereikbaarheid en de lokale werkgelegenheid versterkt.
Overzicht van de woonuitbreidingsgebieden, waarvan de meeste recent zijn geschrapt. De zwart
gearceerde sites zijn lopende projecten van de gemeente, voornamelijk woonontwikkeling.
01. VERKENNING
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING
MACRO-ANALYSE

(4) De gemeente bestaat uit één samengegroeide kern
Brakel (a) en 6 kleinere kernen (b) die zijn gegroeid als
verdikte linten.

KERNVERDICHTING
(1) Brakel is gesitueerd binnen de vierhoek gevormd
door de steden Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen
en Ronse.

(5) Pendelbewegingen richten zich voornamelijk op
Oudenaarde en Gent, in tweede instantie op Brussel en
Zottegem en in derde instantie op Ronse. Inkomende
pendel komt vooral vanuit Zottegem en in tweede
instantie uit Geraardsbergen, Lierde en Ronse.

(2) De gemeente behoort voornamelijk tot de regionale
woningmarkt van Geraardsbergen (a) en voor een klein
deel tot de woningmarkt van Zottegem (b).

(6) De kern van Brakel heeft een zone voor
ambachtelijke bedrijvigheid. Grootschalige bedrijvigheid
vinden we enkel terug in de nabijgelegen kleinstedelijke
gebieden.

(3) Het gebied kent zeer veel verspreide bebouwing.
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MOBILITEIT
(1) Brakel ligt op de kruising van de secundaire wegen
N8 (Brussel-Veurne) en N48 (Brakel- Doornik).
(2) Er lopen geen fietssnelwegen door Brakel. Ook op
regionale schaal is het fietssnelwegnetwerk slecht
uitgebouwd en vooral niet afgewerkt.
(3) Er lopen veel trage wegen door Brakel. De hoofdas
voor traag verkeer is het Mijnwerkerspad (voormalige
spoorlijn Aalst-Ronse).

4

VANUIT OUDENAARDE
1/UUR NAAR GENT 30 MIN

(4) De dichtsbijzijnde stations met frequente verbinding
liggen in Lierde, Zottegem, Geraardsbergen (11km) en
Oudenaarde (14km). De reistijd tot aan deze stations is
respectievelijk gemiddeld 20-30 minuten met de bus,
15-20 minuten met de auto en 30-60 minuten per fiets.
(5) De kern van Nederbrakel is een knooppunt voor het
regionaal busnetwerk met een hoofdbushalte aan de
rand van de kern Nederbrakel.
(a) 2-3/uur tussen Oudenaarde en Geraardsbergen (16,17,78)
(b) 3-4/uur tussen Zottegem en Ronse (21-25)

VANUIT ZOTTEGEM
4 1/UUR NAAR GENT 35 MIN
2/UUR NAAR BRUSSEL 45 MIN

5b

5b
5a
LIERDE
3

1

5a
5
5a

5b
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4
VANUIT GERAARDSBERGEN
1/UUR NAAR GENT 50 MIN
1/UUR NAAR BRUSSEL 50 MIN

RONSE

LESSEN
01. VERKENNING
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OPEN RUIMTE
(1) Brakel ligt op de rand van het Scheldebekken (a)
en Denderbekken (b). Verschillende beekvalleien
dooraderen het gebied.

(4) Er zijn in Brakel veel erfgoedlandschappen,
waaronder de Zwalmvallei, Vallei van de Perlinckbeek,
Rovorst en Kanakkendries, Brakelbos en Trimpontbos.

(2) De overstromingsgevoelige Zwalmvallei snijdt langs
Michelbeke en loopt door de kern van Brakel.

(5) Het open ruimte gebied bestaat voor een groot
deel uit herbevestigd agrarisch gebied (HAG) met veel
biologisch waardevolle elementen.

(3) Op de heuvelrug (Getuigenheuvels) is historische
bebossing terug te vinden, vooral ten zuiden van Brakel.

(6) Beschermde natuur (ven) langs de beekvalleien.
(7) Vlaamse Ardennen als recreatief kader.

7

6

1a

2
5
4
4

4
4
1b
3

3

3

20

3

Eindrapport Gemeente Brakel

KERNVERSTERKING
(1) De kern van Brakel beschikt over basisvoorzieningen.
Zottegem, Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse zijn
de dichtsbijzijnde regionale voorzieningencentra. Gent
en Brussel zijn de metropolitane voorzieningencentra.
(1a) Voorzieningen kern Michelbeke.

(3) Dagelijkse aankopen buiten de gemeente gebeuren
vln. in Geraardsbergen, Zottegem en Ronse. Omgekeerd
is er weinig pendel voor dagelijkse inkopen naar Brakel.
De omgeving kent veel fiets- en wandeltoerisme:
(4) ‘Bergen’ > Ronde van Vlaanderen
(5) Vakantiewoningen
(6) Streekproducten (Geuteling, Lekkies, ... )
(7) Andere: museum archeologie, bossen, ...

(2) 60% van de schoolgaande jeugd van Brakel volgt
secundair onderwijs in Brakel. In tweede instantie
wordt naar Oudenaarde (12%), Zottegem (10%), en
Geraardsbergen (9%) gependeld.

OUDENAARDE
ZOTTEGEM
1

1

12 %

3

2

2

10 %
ELST

MICHELBEKE

13 %

2

LIERDE

ZEGELSEM

9%
NEDERBRAKEL

3

2

3

OPBRAKEL

PARIKE
EVERBEEK
BOVEN

1

EVERBEEK
BENEDEN

2

1

9%
RONSE

GERAARDSBERGEN

21

BWMSTR SCAN

02.

DIAGNOSE

DYNAMISCH DORP
DYNAMISCH

VOORZIENINGENAANBOD

SCHAAL / DICHTHEID KERN

DYNAMISCHE
DIENSTENDORP
KERNEN
DOOR MOGELIJKHEDEN

STADSRANDDORP
DYNAMISCHE
KERNEN
DOOR AANTREKKELIJKHEID

KWANTITATIEF

KWALITATIEF

NEDERBRAKEL
OPBRAKEL
STAGNERENDE
LANDSCHAPSDORP
OUDE CENTRA

PRODUCTIVITEIT LANDSCHAP

STAGNERENDE OUDE KERNEN
KNOOPDORP

MICHELBEKE
ELST
ZEGELSEM
PARIKE
EVERBEEK

KNOOPPUNTWAARDE

STAGNEREND

STAGNEREND DORP
DYNAMISCH DORP
DYNAMISCH

VOORZIENINGENAANBOD
2. VOORZIENINGEN

SCHAAL / DICHTHEID KERN
1. WONEN

DYNAMISCHE
DIENSTENDORP
KERNEN
DOOR MOGELIJKHEDEN

KWANTITATIEF

DYNAMISCHE KERNEN
STADSRANDDORP
DOOR AANTREKKELIJKHEID

KWALITATIEF

NEDERBRAKEL
OPBRAKEL
MICHELBEKE
ELST

STAGNERENDE
LANDSCHAPSDORP
OUDE CENTRA

ZEGELSEM
PARIKE
EVERBEEK

4. LANDSCHAP

3. BEREIKBAARHEID
KNOOPPUNTWAARDE

PRODUCTIVITEIT LANDSCHAP

STAGNEREND

STAGNEREND DORP
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KNOOPDORP
STAGNERENDE
OUDE KERNEN
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TYPERING
In Brakel is het landschap de onderlegger voor zowel de open als de bebouwde ruimte. Alle kernen van Brakel kunnen we typeren als landschapsdorp.
Onderling zien we drie verschillen. Nederbrakel, waaraan Opbrakel is gekoppeld, is het hoogst gepositioneerd op de as van voorzieningen. De hoofdkern is
een kwalitatief woondorp met een uitgebreid aanbod van voorzieningen, vooral
onderwijs. De dorpskernen Michelbeke en Elst worden centraal in het vak geplaatst. Beide kernen zijn vrij compacte dorpen met een klein voorzieningenaanbod, waar het kwalitatief wonen is in de nabijheid van de Zwalmvallei en het
Mijnwerkerspad. De kernen Zegelsem, Parike en Everbeek boven en beneden zijn
historische verdikte ‘landschapslinten’, met een laag voorzieningenaanbod, een
lage woondichtheid, een lage knooppuntwaarde, maar met een grote landschapswaarde.

POSITIONERING
Op vlak van positionering zijn de dorpskernen van Brakel voornamelijk
stagnerend, met uitzondering van Nederbrakel. Nederbrakel heeft een dynamische
kern door aantrekkelijkheid, met kansen voor nieuwe woonvormen in de nabijheid van voorzieningen en een groene dorpskern. Michelbeke en Elst flirten met
de as tussen stagnerend en dynamisch. In beide kernen is het kwalitatief wonen,
maar er is geen groeiopgave en transformatie van de bebouwing is enkel wenselijk
indien het gekoppeld is aan de versterking van de dorpskern en het omliggende
landschap. Zegelsem, Parike, en Everbeek boven en beneden zijn stagnerende dorpen. Het verder verdikken van het lint is niet wenselijk, het behoud en herstel van
de relatie met het open ruimte landschap is cruciaal.

02. DIAGNOSE

23

BWMSTR SCAN

S

W
Basisvoorzieningen in de meeste kernen

Karakteristieke
landschapsbepalende hoeves

Diversiteit van dorpsidentiteiten

Inzet op dorpskernvernieuwing
in Nederbrakel

Zeer laag aanbod sociale huisvesting

Gebrek aan mobiliteitsbeleid

Erfgoedlandschappen
Slecht gelegen en
watergevoelig
woonuitbreidingsgebied
geschrapt

Grote eenheden biologisch
waardevolle natuur van bovenlokaal belang

Onderwijsaanbod
secundair onderwijs

Sterke autogerichtheid
Weinig sturend ruimtelijk beleid

Ouderenvoorzieningen
ruim aanbod

Aantrekkelijk landschap voor fietstoerisme,
met bijhorend horecanetwerk

Verbinden waardevolle natuureenheden en
uitbouwen natuurkwaliteiten

Investeringsdynamiek door prognose
van bevolkingstoename

Geen fietscultuur

Veel versnipperde bebouwing
en woonlinten
Lage rioleringsgraad
Lage woondensiteit,
laag ruimtelijk rendement
Regionale voorzieningen op
relatief grote afstanden

Bevolkingsgroei in buitengebiedgemeente

Lage tot zeer lage OV-knooppuntwaarde.
Grote afstand tot werkclusters

Mijnwerkerspad
Relatief lage vastgoedprijzen maakt
sturend woonbeleid mogelijk

Stijgende vraag naar korte keten,
natuurinclusieve landbouw en
hoevetoerisme

Zonevreemd gebruik
leegkomende agrarische bebouwing

Klimaatopwarming & water/hitte:
overstromingsgevoelige Zwalmbedding,
erosiegevoelige landbouw

Uitgestelde kosten van verspreide bebouwing
(infrastructuur, mobiliteit, ecosysteem)

Diverse demografische samenstelling

Groot aanbod erfgoedpatrimonium met
potentieel voor herbesteming

Landschap als woonkwaliteit

O

Landbouwtransitie: schaalvergroting, stopzetting,
verpaarding, vertuining, ...
Historische beheerder van open ruimte verdwijnt

T

SWOT-analyse Brakel: ruimtelijke sterktes (S), zwaktes (W), opportuniteiten (O), en bedreigingen (T)

DICHTHEID EN KERNVERSTERKING (ROOD)
Brakel heeft, ondanks zijn matige bereikbaarheid,
nog steeds levendige kernen. In de meeste dorpen is
nog steeds bakker, slager en/of apotheker aanwezig.
Het handelsapparaat profiteert van de recreatie in de
Vlaamse Ardennen, maar ook van de herinrichting
van openbaar domein (bv. markt Nederbrakel). Brakel
heeft ook een groot aanbod aan secundaire scholen
en zorginstellingen, zeker voor een ‘buitengebiedgemeente’.
De bebouwing in Brakel is opvallend verspreid
en kent een zeer lage densiteit. In de twintigste eeuw
is de ruimte tussen de historische dorpskernen en
kleinschalige nederzettingen stelselmatig ingenomen
door generieke verkavelingen en woonlinten. Dorpen
zijn uitgestrekt met lage woningdichtheden en de
onduidelijke dorpsranden lopen in elkaar over.
Er is in Brakel geen sturend ruimtelijk beleid.
De kern van het ruimtelijk beleid vandaag is de
vergunningverlening, waarbij de (ontwikkelings)rechten
van de eigenaars centraal staan. Hierdoor geeft dit de
indruk van een ‘alles-kan-overal beleid’ dat de verspreide
bebouwing in de hand werkt.
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De lage densiteit biedt tegelijk ook een
opportuniteit voor verdichting. Door de vergrijzing
en verdichting is er nood aan een groter aanbod 1- en
2-persoonswoningen. De nieuwe ontwikkeling die in
Brakel op stapel staan, bieden kansen om op deze nood
in te spelen. Ook voor de dynamiek van de kernen biedt
verdichting de potentie om tegelijk de kwaliteit van bv.
het openbaar domein te versterken.
Het groot aandeel aan erfgoedpatrimonium dat
op korte termijn vrij zal komen (kerken, kloosters,
landschappelijk erfgoed, …) biedt ook kansen om met
de herbestemming tegelijk nieuwe woontypologieën te
voorzien en de kwaliteit van de bebouwde omgeving te
verbeteren.
Vanuit een bovenlokaal perspectief is het
onwenselijk dat Brakel verder groeit. Er is weinig lokale
werkgelegenheid en geen performante ontsluiting via
de fiets of openbaar vervoer. Iedere extra gezinswoning
betekent dus twee extra wagens op de al verzadigde
wegen. Toch wordt er voor Brakel een groeiprognose
naar voor geschoven. Deze groei opvangen zal gepaard
moeten gaan met een beleid van kernversterking, wil
Brakel haar landschappelijke kwaliteiten niet verliezen.
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Het beleid moet de verspreide bebouwing een
halt toeroepen, niet alleen vanuit ruimtelijk, maar ook
vanuit financieel oogpunt. De verspreide bebouwing
bezorgt de gemeente immers heel wat kosten voor de
aanleg van nutsinfrastructuur. Zo heeft Brakel vandaag
al een grote achterstand op vlak van riolering. Amper
61% van de woningen is aangesloten en er staan maar
heel beperkte budgetten voor nieuwe riolering op de
planning. Ook aanleg en onderhoud van het openbaar
domein, publieke dienstverlening, … worden door de
lage densiteit en verspreide bebouwing problematische
kosten. Nieuwe (en vernieuwde) woonontwikkelingen
buiten de dorpskernen, die m.a.w. de huidige trend
van verspreide bebouwing aan en lage densiteit
verderzetten, zullen de gemeente alleen nog maar op
grotere (onbetaalbare?) kosten jagen.
OPEN RUIMTE (GROEN)
Brakel maakt deel uit van de Vlaamse Ardennen.
Dit typisch landschap is ontegensprekelijk haar grootste
sterkte. Brakel heeft ook bovengemiddeld veel natuur
met Europees beschermde hoge natuurwaarden.
Daarnaast ontwikkelde de gemeente enkele geslaagde
projecten in het openbaar domein waarbij de bestaande
landschapskwaliteiten worden benut, zoals bv. de
Rijdtmeersen, het Mijnwerkerspad, de natuurlijke
buitenspeelplaats in Everbeek-boven en het inzaaien
van bermen met bijenvriendelijke bloemenmengsels.

Er zijn nochtans kansen om de natuurenclaves,
die vandaag voornamelijk ecologische eilanden
vormen en niet goed met elkaar verbonden zijn,
terug te verbinden. Ook de groeiende vraag naar
landschapsbeleving, hoevetoerisme, korte keten
landbouw, … vormen kansen om te investeren in
landschapsontwikkeling.
Hoewel de leegstaande (erfgoed)hoeves een
kans bieden voor landschapstoerisme, vormen ze
ook een bedreiging. Zij worden immers zeer vaak
herbestemd tot woningen met een groot risico op
verpaarding en vertuining. Algemeen genomen is de
opvolgingsproblematiek in de landbouw een bedreiging
voor het typische kleinschalige landbouwlandschap,
dat zijn historische beheerder verliest. Ook de
industrialisering van de landbouw is een bedreiging
voor de aanwezige natuurwaarden. Daarnaast zorgt de
verspreide bebouwing en het dense wegennet ook meer
en meer voor een versnippering van de natuureenheden.

Op vlak van behoud van de open ruimte blaast
Brakel warm en koud tegelijk. Enerzijds zijn heel wat
slecht gelegen WUG geschrapt, maar anderzijds worden
er met het RUP Zonevreemde woningen ook bijkomende
mogelijkheden gecreëerd voor woningen in ruimtelijk
kwetsbaar gebied. De landschappelijke sterkte van
Brakel vertaalt zich vandaag te weinig in haar beleid.
De gemeente voert geen actief landschapsbeleid.
Hoewel Brakel één van de weinige gemeenten in OostVlaanderen is die zelf het beheer van haar waterlopen
in handen houdt, wordt hier geen actief beleid rond
gevoerd. Landschapsontwikkeling en -beheer wordt
vooral gezien als een ‘kost’, waartegenover geen return
staat. Ondanks de fierheid van de gemeente op haar
landschap, is de open ruimte vooral de ‘inverse’ van het
ontwikkelingsbeleid van Brakel en haar bewoners - de
ruimte die overblijft na de bouwprojecten.
Open ruimte: landbouw- en natuurstructuur
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MOBILITEIT (GEEL)
De knooppuntwaarde van Brakel is laag en de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer is slecht. De
auto is het dominante vervoersmiddel en er is vanuit
de gemeente geen beleid dat inzet op alternatieven.
Integendeel, er wordt vooral ingezet op bijkomende
creatie van parkeerplaats. Brakel beschikt over een
mobiliteitsplan, maar zet dit slechts zeer beperkt
in voor de uitvoering van het beleid. Er is ook geen
mobiliteitsambtenaar die dit kan oppakken.

versnipperde bebouwing en
zonevreemde sportinfrastructuur

Nochtans is Brakel zeer bekend om zijn
wielertoerisme. Het fietsgebruik in Brakel is echter
opvallend eenzijdig sportief recreatief. Voor dagelijks
vervoer wordt er amper getrapt, ook niet door de vele
middelbare scholieren – normaal een belangrijke
groep fietsers. Het uitdagende reliëf is ongetwijfeld
een verklaring voor het lage aandeel fietsers, maar er
zijn ook belangrijke missing links in het fietsnetwerk
tussen en in de woonkernen. Fietsen is op veel plaatsen
onveilig en de inrichting van het openbaar domein in de
woonkernen is vooral afgestemd op de personenwagen.
Van een innovatief mobiliteitsbeleid is in
Brakel ook geen sprake. De gemeente is niet klaar om
in te spelen op de snelle evoluties die zich vandaag
in de mobiliteitssector voordoen. Het aandeel
elektrische fietsen ligt onder het Vlaamse gemiddelde,
er is geen inzet op fietssnelwegen, er is geen fiets- of
autodeelsysteem, er zijn slechts 5 oplaadpunten voor
elektrische auto’s en het openbaar domein wordt
grotendeels als een parking gezien.

fietsinfrastructuur langs belangrijke invalswegen
niet overal uitgebouwd
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REGELGEVING EN PUBLIEK
ONDERNEMERSCHAP
Algemeen kunnen we stellen dat Brakel geen
proactief, sturend ruimtelijk beleid voert. Er worden wel
visies opgemaakt zoals het GRS, Mobiliteitsplan, … maar
deze planningsdocumenten worden te weinig gebruikt
als een leidraad voor het beleid van de gemeente.
Brakel weigert als gemeente ook een regulerende
(laat staan handhavende) rol op te nemen. Zo voert
ze bv. geen leegstandsbeleid. Leegstand wordt in
Brakel niet beboet, slechts recent werd een heffing
op verkrotting ingevoerd. Voor de beoordeling van
vergunningsaanvragen van meergezinswoningen
is in 2012 wel een verordening opgesteld. Deze is
echter niet meer actueel en gaat uit van te ruimte
minimumoppervlaktes voor wooneenheden, een te
hoge parkeernorm (1,5) en bevat weinig handvaten naar
ruimtelijk kwaliteit van de meergezinswoningen.
De kern van het ruimtelijk beleid vandaag is
de vergunningverlening, waarbij de (ontwikkelings)
rechten van de eigenaars centraal staan. Er is geen
overkoepelend en sturend ruimtelijk beleid, maar elke
vergunningsaanvraag wordt geval per geval beoordeeld.
Daarbij gaat het college bovendien ook vaak in tegen de
adviezen van de omgevingsambtenaar. Typerend voor
dit beleid is ook dat de enige twee planningsinitiatieven
die momenteel lopen (RUP Zonevreemde woningen en
RUP Zonevreemde sportterreinen) regularisaties zijn
van planningscontexten om de vergunningverlening
mogelijk te maken. Aan de grondslag van dit gebrek
aan een sturend ruimtelijk beleid lijken zowel politieke
onwil, als een gebrek aan capaciteit en mandaat van de
administratie te liggen.
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Atlas van de
woonuitbreidingsgebieden
en lopende projecten Brakel

vrijgegeven WUG

nog te onderzoeken WUG

bebouwd WUG

lopende projecten

niet vrijgegeven WUG
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GISPROTOCOL
Als onderdeel van de bouwmeesterscan-methodologie heeft Tractebel
met Maat-ontwerpers en Voorland een GIS-protocol ontwikkeld om de gemeente
systematisch te scannen. Dit protocol beschrijft op welke manier open data
(afkomstig van Geopunt, gemeente…) in een GIS-omgeving wordt gecombineerd
in vier thematische kaarten. Deze kaarten zeggen meer dan losse data, het is een
specifieke lezing van de actuele situatie waarbij patronen, knelpunten en potenties
worden gedetecteerd.
De kaarten zijn opgesteld rond de wisselwerking tussen de bebouwde en
de onbebouwde ruimte, gerelateerd aan de strategische doelstellingen uit het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen:
1.
Verminderen bijkomend ruimtebeslag
2.
Wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen
3.
Palet aan leefomgevingen
4.
Fijnmazig netwerk van groenblauwe aders
5.
Robuuste open ruimte ifv voedselproductie en biodiversiteit
De kaarten zijn een werkinstrument voor het team en mogen niet als
wensbeeld of project voor de gemeente worden gelezen. Op de kaarten feitelijke
toestand worden juridische en administratieve afbakeningen, voorzieningen,
netwerken… weergegeven. Op de potentiekaarten worden hefbomen, knelpunten en
kansen samengebracht om het benoemen van strategische trajecten te onderbouwen.
Deze kaarten zijn een momentopname en leggen de mogelijkheden bloot om in te
grijpen op het huidig functioneren van de gemeente en de reikwijdte van ingrepen te
kunnen inschatten.
Deze kaarten bevatten veel detail om de samenhang van systemen en
netwerken in de gemeente te kunnen aantonen. Op de zooms van de strategische
projectgebieden wordt de beschikbare data ingezet om het de strategische trajecten
te verankeren.
Voor elke thematische kaart is een uitgebreide legende en toelichting van
de gekozen indicatoren opgemaakt. De gebruikte data en raadpleegdatum zijn
opgenomen in de legende in functie van verificatie. Daarnaast zijn ook enkele
externe databronnen opgenomen die de kaarten verder kunnen onderbouwen en/of
verfijnen.
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FEITELIJKE TOESTAND BEB
BEBOUWDE RUIMTE
B

FEITELIJKE KAART
BEBOUWDE RUIMTE

bushalte

Deze kaart geeft het functioneren van
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de
woningdichtheid,
het bestaande netwerk openbaar
1. FEITELIJKE KAART
vervoer, netwerk fietsinfrastructuur en nietgemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale
Deze schaal.
kaart geeft
het functioneren
van wordt
en regionale
De netto
woningdichtheid
de
bebouwde
ruimte
weer
aan
de
hand
van
de
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende
woningdichtheid,
het
bestaande
netwerk
openbaar
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren.
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand
gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale
en
te onderzoeken
woonuitbreidingsgebieden
uit de
en de
regionale
schaal. De
netto woningdichtheid wordt
Atlas
van
woonuitbreidingsgebieden
geplaatst.
Naast
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende
de
(geplande)
fietsroutes
worden ook
de gerealiseerde
wijk
met gerealiseerde
woningen
te projecteren.
fietspaden
aangeduid
die niet
Daarbovenlangs
wordtgewestwegen
het grootschalig
referentiebestand
en de te onderzoeken
woonuitbreidingsgebieden
noodzakelijk
onderdeel
zijn van deze routes. Het uit de
Atlas van woonuitbreidingsgebieden
geplaatst.
fijnmazige
net voor niet-gemotoriseerd
verkeer Naast
wordt
aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen
uit het GRB opgebouwd.
noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het

T

hoofdbushalte

treinstation

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van
dagelijkse functionele verplaatsingen
haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)
+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

BFF

S
verplaatsingen

regional

0
trage wegen

wandelweg / aardeweg

grootschalig referentiebestand (GRB)
BRAKEL
aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)
uit het GRB opgebouwd.
FEITELIJKE
FEITELIJKE
TOESTAND
TOESTAND
BEBOUWDE
BEBOUWDE
RUIMTE
RUIMTE
De leefdichtheid in Brakel is bijzonder laag. De
netto woningdichtheid in de deelgemeenten ligt tussen
de 5 en 12 woonentiteiten per hectare. In het centrum
BK
C
B
B
T
T
K
O
O
Z
Z
S
S
TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers
en Voorland
van Brakelbushalte
ligtbushalte
het aantal
woningen
per hectare hoger
buitenschoolse
opvang
zorgvoorziening
treinstation
treinstation
kinderopvang
kinderopvang
zorgvoorziening
ouderenouderen
sporthal sporthalculturele centra
hoofdbushalte
hoofdbushalte
dan 12. De aangeduide woonuitbreidingsgebieden zijn
Selectie
van lokale
voorzieningen
inzakeinzake
onderwijs,
zorg, sport
woonondersteunend
Selectie
van lokale
voorzieningen
onderwijs,
zorg,en
sport
en woonondersteunend
Openbaar
Openbaar
vervoershaltes
vervoershaltes
met frequente
met vlak
frequente
bediening
bediening
in functie
in functie
van van
grotendeels
geschrapt.
Op
van
voorzieningen
buitenschoolse
kinderopvang
(POI-service)
buitenschoolse
kinderopvang
(POI-service)
dagelijkse
dagelijkse
functionele
functionele
verplaatsingen
verplaatsingen
is vooral
deVlaamse
kernvervoersmaatschappij
van Nederbrakel
uitgebouwd.
kleuter-kleuteren lagereenschool
lagere(POI-service)
school (POI-service)
haltes Vlaamse
haltes
vervoersmaatschappij
- muv belbushaltes
- muv belbushaltes
(Desterk
Lijn,
(De16/09/2018)
Lijn,
16/09/2018)
zorgvoorziening
ouderen ouderen
(POI-service)
zorgvoorziening
(POI-service)
+ netkaarten
+ netkaarten
De LijnDe
(www.delijn.be)
Lijn (www.delijn.be)
Daarnaast+ aantal
zijn
er
ook
(grote)
voorzieningen
te
vinden
sporthalsporthal
en sportcentra
(POI-service)
en sportcentra
(POI-service)
+ instappende
aantal instappende
reizigersreizigers
per station
per (NMBS,
station (NMBS,
2014) 2014)
in Michelbeke en Opbrakel en liggen er enkele verspreid
in de open ruimte. In de andere kernen is het aanbod
beperkt of onbestaand. Brakel bevindt zich centraal in
O
O
S
S
C
C
de vierhoek gevormd door de BFF
fietssnelwegen
F418, F419,
secundair
secundair
en volwassenen
en volwassenen
onderwijs
onderwijs
sportvoorzieningen
sportvoorzieningen
cultuurcentra
cultuurcentra
BFF
F45 en F421, maar geen enkele fietssnelweg doorkruist
de gemeente zelf. Hoewel er vanuit het centrum van
Selectie
van regionale
voorzieningen
inzakeinzake
onderwijs,
zorg, cultuur
en
Selectie
van regionale
voorzieningen
onderwijs,
zorg, cultuur
en
woonondersteunend
verplaatsingen
verplaatsingen fietsassen vertrekken,
woonondersteunend
Brakel verschillende
belangrijke
secundairsecundair
en volwassenen
onderwijsonderwijs
(POI-service)
en volwassenen
(POI-service)
die opgenomen zijn in het Bovenlokaal Functioneel
regionaleregionale
sportaccomodaties:
atletiekpiste,
ijsschaatsbaan,
openluchtopenlucht
en overdekte
zwembaden,
renbanen,
sportaccomodaties:
atletiekpiste,
ijsschaatsbaan,
en overdekte
zwembaden,
renbanen,
rolschaatspiste,
tennishal,
watersportcentra,
wielerbaan
(POI-service)
rolschaatspiste,
tennishal,
watersportcentra,
wielerbaan
(POI-service)
Fietsroutenetwerk (BFF), is de staat van deze assen zeer
cultuurcentra
(POI-service)
cultuurcentra
(POI-service)
slecht uitgebouwd voor fietsgebruik.
0
wandelweg
/ aardeweg
/ aardeweg
trage wegen
trage wegen wandelweg

grootschalig
referentiebestand
(GRB) (GRB)
grootschalig
referentiebestand
+ tragewegen
register (niet
beschikbaar
voor allevoor
gemeentes)
+ tragewegen
register
(niet beschikbaar
alle gemeentes)
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ACTEBEL
TRACTEBEL
ism Maat-ontwerpers
ism Maat-ontwerpers
en Voorland
en Voorland

Selectie

4

0 8 5 12 816 12 18

woningen
woningen
per hectare
per hectare

30
woonuitbreidingsgebied
woonuitbreidingsgebied

feitelijke
toestand
woongebieden
feitelijke
toestand
woongebieden
netto woningdichtheid
(aantal (aantal
adressenadressen
geprojecteerd
op gerealiseerde
clusters clusters
woongebied)
netto woningdichtheid
geprojecteerd
op gerealiseerde
woongebied)
atlas vanatlas
de woonuitbreidingsgebieden
- te onderzoeken
gebiedengebieden
(30/07/2018)
van de woonuitbreidingsgebieden
- te onderzoeken
(30/07/2018)
+ geldend
GRUP GRUP
of PRUP
+ geldend
of PRUP

w
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BOUWDE RUIMTE
K
kinderopvang

POTENTIEKAART BEBO

O
Z
KANSENKAART
zorgvoorziening ouderen

0

S
sporthal

treinstation

ie van lokale voorzieningen inzake
onderwijs,
zorg, sport en
woonondersteunend
Deze
kansenkaart
toont
de ontwikkelingskansen
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)
aankleuterifv van
het
van dagdagelijkse
en lagere
schoolverduurzamen
(POI-service)
zorgvoorziening ouderenen
(POI-service)
verplaatsingen
verhogen van levenskwaliteit in de
2. KANSENKAART
sporthal en sportcentra (POI-service)

300

600

900 1200m

ontwikkelingskansen door
nabijheid vervoersknoop

3000m

vervoersknoop

400m
hoofdhalte

bereikbaarheid
hoofdhalte

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) .
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)
haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)
+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de
Deze kansenkaart
de ontwikkelingskansen
wandelafstand
rondom hettoont
station
en hoofdbushalte uit
aan
ifv
van
het
verduurzamen
van
dagdagelijkse
S
C
te Ozetten op het wegenregister
zodat
de invloedssfeer
X
secundair en verplaatsingen
volwassenen onderwijs
cultuurcentra
sportvoorzieningen
en
verhogen
van
levenskwaliteit
in de
voorzieningencluster 5 min wandelafstand
regionale voorzieningen buiten cluster
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen
de afstanden
300m
– 600m – cultuur
900men– 1200m uitgezet
Selectie van regionale
voorzieningen
inzake
onderwijs, zorg,
wordt
binnen de
gemeente
in kaart
gebracht door de
Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
woonondersteunend
in
functie
van
verdichting
en
3000meninhoofdbushalte
functie van uit
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)
wandelafstand
rondom
het
station
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)
(BRV: palet van leefomgevingen)
fietsbereikbaarheid.
(Geplande)
fietssnelwegen
worden
nale sportaccomodaties:
en overdekte zwembaden,
renbanen,
teatletiekpiste,
zettenijsschaatsbaan,
op hetopenlucht
wegenregister
zodat
de invloedssfeer
POI service
rolschaatspiste,
tennishal,
watersportcentra,
wielerbaan
(POI-service)
geaccentueerd
dezeRondom
het bereik
van lokale
stations
zichtbaar
wordtomdat
gemaakt.
stations
worden
cultuurcentra (POI-service)
+ regiotool VITO
met
beperkte 300m
bedieningen
bestemmingen
kunnen
de afstanden
– 600men/of
– 900m
– 1200m uitgezet
in functie van
verdichting en 3000m(=concentratie
in functie van
overstijgen.
Voorzieningenclusters
0 4
8 12 16 detailhandel) worden geselecteerd uit de feitenfiche
geaccentueerd
omdat
deze het bereik
lokale stations
detailhandel
van
het voorgaande
jaar,van
uitgegeven
door
woningen per hectare
woonuitbreidingsgebied
< 20% perceel bebouwd
gebouw met 1 bouwlaag
onbebouwd perceel
met
beperkte
bedieningen
en/of
bestemmingen
kunnen
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour
overstijgen. Voorzieningenclusters (=concentratie
aangeduid
die woongebieden
overeenstemt met een wandelafstand
feitelijke toestand
netto woningdichtheid
(aantal
adressen geprojecteerd
op gerealiseerde clusters percelen,
woongebied)
vervoersknopen en/of voorzieningen
van
5
minuten.
Onbebouwde
leegstaande
detailhandel- tevan
het gebieden
voorgaande
atlas van de woonuitbreidingsgebieden
onderzoeken
(30/07/2018)jaar, uitgegeven door
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)
panden
en
ruimteverslindende
woningen
(minder
dan
+
geldend
GRUP
of
PRUP
+ register onbebouwde percelen (gemeente)
het Kennisnetwerk Detailhandel.
Er wordt een contour BEBOUWDE RUIMTE
POTENTIEKAART
1aangeduid
bouwlaagdie
en/of
perceel minder
20% bebouwd)
overeenstemt
met dan
een wandelafstand
worden
op kavelniveau
aangeduid
om onderbenutting
van 5 minuten.
Onbebouwde
percelen,
leegstaande
0
300
600
900 1200m
3000m woningen (minder
400m dan
panden
en
ruimteverslindende
van
de ruimte
te lokaliseren.
TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland
1treinstation
bouwlaag
en/of
perceel
minder
da
20%
bebouwd)
hoofdhalte
bereikbaarheid
ontwikkelingskansen door
PV panelen
vervoersknoop
hoofdhalte
nabijheid vervoersknoop
wordenBRAKEL
op
kavelniveau aangeduid
om onderbenutting
van de
ruimte te lokaliseren.
Potentie voor (grootschalige) energieopwekking
Ontwikkelingskansen
nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) .
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)
De dichtstbijzijnde
stations
haltes Vlaamse vervoersmaatschappij
(De Lijn, Lierde,
16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)
Geraardsbergen
en
Zottegem
zijn
niet
binnen een
+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool
VITO bereikbaar vanuit
comfortabele fietsafstand
(<3km)

de kernen. Via de voormalige spoorlijn 82, tevens
onderdeel van het BFF, is het mogelijk om de 11km
tot het station van Zottegem op een autoluw
traject
X
voorzieningencluster 5 min wandelafstand
buiten cluster
af te leggen.
De inrichting vanregionale
dezevoorzieningen
voormalige
spoorwegbedding is behoorlijk smal, en daardoor
Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
beperkt
inzetbaar
grote verkeersstromen.
(BRV: wonen
en werkenvoor
nabij collectieve
vervoersknopen en voorzieningen)
palet van leefomgevingen)
Gelijkaardig aan (BRV:
de voorzieningen
kunnen we stellen
POI service
dat de detailhandel zich vooral concentreert in het
+ regiotool VITO
centrum van Nederbrakel. Ook de hoofdbushalte is
gesitueerd ter hoogte van het voormalige treinstation in
Nederbrakel.
leegstaand gebouw

< 20% perceel bebouwd

gebouw met 1 bouwlaag

onbebouwd perceel

vervoersknopen en/of voorzieningen
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)
+ leegstandsregister (gemeente)
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

natuurbescherming

beschermd monument

vastgesteld bouwkundig erfgoed

Identiteit
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)
beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

eigendom overheid

recht van voorkoop

woonuitbreidingsgebied

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ percelen eigendom overheid (gemeente)
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)
+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

GISPROTOCOL
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Bebouwde ruimte - feitelijke kaart

Eindrapport Gemeente Brakel

!
K !
O
!

!
!

!!
!!

!

S
!
O
(
S !
!

K
!
S
!
!

! O
! !

!
B
!

!

!
K
!

O
!

B
!
B
!!
!

!
!
Z
!

B
!
!

O
!
(

!!

K
K
!!
O
!
(
!!
!
K
O
!
(
!

!
K
!
O

!

!
!

!!
!
!
!
!
Z
!

O
!
B
!
!

!
!

!

K
!

!

!
S!
SS
!
S
K
!
(
!
K
!
!

!
!
!
!

!!
K
!
! !

!!
!

!

!
!

O
!
K
!

!

K
!

O
!
T
O!
B!
!
OK
!
(
! !

!

K
!

!
!

!
!
!
!
!

K
!

!!
!

!
!

!
K
K!
!

!

K
!

! !
K
O
!

!

!
!
!
!
K
O
!

K
!

!
!

!
!!

K

!

K
!

!
!
S
!

Z
!
!!
K
!

K
!

!!

K
!
O
!

!!
K
!

!
O
!

K
!
S
!

!
!
!!
!!

!!
K
O
!

K
!

!
0

GISPROTOCOL

500

1 000
m

33

BWMSTR SCAN

34

Bebouwde ruimte - kansenkaart
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FEITELIJKE TOESTAND ONBE
ONBEBOUWDE RUIMTE
FEITELIJKE KAART
ONBEBOUWDE RUIMTE

waardevol

zeer waardevol

De waterstructuur en hoogtelijnen geven
Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
het fysisch landschap van de gemeente weer. De
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de
biologische
waarderingskaart
worden aangevuld met
3.
FEITELIJKE
KAART
juridische beschermingen van natuur en landschap,
zonder onderscheid te maken.
De
en hoogtelijnen
gevenruimte,
De waterstructuur
invloed van de landbouw
op de open
het
fysisch
landschap
van
de
gemeente
weer.
De
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt
waterloop 1e cat
waterloop 2e cat
niet geklasseerde waterloop
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties
biologische waarderingskaart worden aangevuld met
Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
veeteelt.
juridische beschermingen van natuur en landschap,
overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)
zonder onderscheid te maken.
BRAKELDe invloed van de landbouw op de open ruimte,
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt
Het open
Brakel wordt vooral
weergegeven
doorruimtegebied
akkerbouw enrond
mestinstallaties
veeteelt.
gekenmerkt door z’n topografie: het noorden maakt
deel uit van de Zwalmvallei, terwijl het zuidelijk deel
bescherming natuur
aansluit op de Vlaamse heuvelrij. De hoofdstructuren
en de nederzettingenstructuur van de gemeente zijn
historisch geënt op deze karakteristieke topografie. De
Natura 2000 (toestand 2016)
bovenlopen (Molenbeek, Verrebeek…) van de Zwalm
erkende natuurreservaten (versie 1.0)
doorkruisen het centrum van Brakel. Historische
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)
permanente graslanden en historische bossen zijn
in dit gebied opgenomen binnen de contouren van
FEITELIJKE
ONBEBOUWDE
RUIMTE
ism Maat-ontwerpers en Voorland
het SBZ-gebied Bossen
van de VlaamseTOESTAND
Ardennen en TRACTEBEL
andere Zuid-Vlaamse bossen. De open ruimte toont
een mozaïeklandschap waarin natuurlijk waardevolle,
bosrijke gebieden zich afwisselen met akkers die deel
waardevol
zeer waardevol
bescherming landschap
uitmaken van een groot
landbouwareaal.
Dit natuurlijke
landschap heeft uiteraard
een grote, recreatieve
Percelen met hoge natuurwaarde
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)
biologische waarderingskaart
versiewandelaars
2 (toestand 2016) als
aantrekkingskracht
voor zowel
beschermde archeologische sites (2016)
fietsers.
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

waterloop 1e cat

waterloop 2e cat

niet geklasseerde waterloop

akkerbouw en tuinbouw

mestinstallaties intensieve veeteelt

recreatie

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden

Landbouwgebruik en recreatie

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

GPBV-installaties veeteelt (22/11/2018)
gewestplan, vector (01/12/2017)

bescherming natuur

Natura 2000 (toestand 2016)

erkande natuurreservaten (versie 1.0)
36
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)
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EBOUWDE RUIMTE

POTENTIEKAART ONBEB

EBOUWDE
RUIMTE
KANSENKAART
EBOUWDE
RUIMTE

zeer waardevolle natuur

bescherming landschap

POTENTIEKAART ONBEB
POTENTIEKAART ONBEB

visiegebied natuur

wegen > 2 rijstroken

lintbebouwing

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om
Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
de
open
ruimtelandschapsatlas
te verbinden
en robuuster te maken,
vastgestelde ankerplaatsen,
(2001)
zeer waardevolle natuur
visiegebied natuur
wegen > 2 rijstroken
lintbebouwing
bescherming landschap
beschermde archeologische
sites klimaatbestendig
(2016)
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
de gemeente
meer
te maken. Voor
zeer waardevolle natuur
visiegebied
natuur natuur
wegen > 2 rijstroken
lintbebouwing
bescherming landschap
beschermde cultuurhistorische
landschappen (2016)
visiegebied
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe
- weg
met gescheiden
rijbaan
en autosnelweg
Uitbreidingwegenregister
van clusters
natuur
en nieuwe
openruimteverbindingen
4.
KANSENKAART
(gewestplan,
vector
landelijkeopenruimteverbindingen
wonen)
vastgestelde
ankerplaatsen,
landschapsatlas
(2001)
netwerken
wordt
de zeer
waardevolle natuur en
Uitbreiding van clusters
natuur
en- nieuwe
ecosysteemdienskaarten
beschermde
archeologische
sites (2016)(2001)
biologische+waarderingskaart
versie 2INBO
(toestand 2016)
vastgestelde
ankerplaatsen,
landschapsatlas
visiegebieden
(waar
voorkooprecht voor de Vlaamse
+ dieren
ondernatuur
wielen23.0
beschermde
cultuurhistorische
landschappen
visiegebied
beschermde
archeologische
sites (2016)(2016)
biologische waarderingskaart
versie
(toestand 2016)
wegenregister - weg met
gescheiden
rijbaan en autosnelweg
beschermde cultuurhistorische
landschappen (2016)
visiegebied
natuur
overheid
of
Natuurpunt
geldt)
in
kaart
gebracht.
4. KANSENKAART
Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om
(gewestplan,
vector
landelijke
wegenregister - weg met gescheiden rijbaanwonen)
en autosnelweg
Fysieke
barrières
zoals
aaneengesloten
bebouwing
of
+ ecosysteemdienskaarten
INBO
4.
KANSENKAART
(gewestplan,
vector - landelijke
wonen)
de
open
ruimte
te
verbinden
en
robuuster
te
maken,
verontreinigde waterloop
(mogelijk) overstromingsgevoelig
signaalgebied
niet gezuiverde uitlaat
akkerbouw en tuinbouw
mestinstallaties intensieve veeteelt
recreatie
+ dieren onder wielen 3.0
+ ecosysteemdienskaarten
INBO
brede
wegen meer
worden
in rood aangeduid
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Onbebouwde ruimte - feitelijke kaart

Eindrapport Gemeente Brakel
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Onbebouwde ruimte - kansenkaart

Eindrapport Gemeente Brakel
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Gemeente Brakel, 1971

Eindrapport Gemeente Brakel

43

BWMSTR SCAN

BRAKEL,
HET TOSCANE VAN VLAANDEREN

Brakel omschrijft zichzelf op haar website als
het Toscane van Vlaanderen. In veel opzichten is dit
terecht, want Brakel is een natuurlijke schoonheid,
een landschapsdorp gezegend met beboste heuvels,
meanderende beekbeddingen, landbouwlandschappen
vol bouwkundig erfgoed en de mooiste wielerwedstrijd
van het jaar. Als je de gemiddelde Brakelaar vraagt
waarom hij/zij graag in Brakel woont, zal de kwaliteit
van de omgeving en de trots op de Vlaamse Ardennen
altijd terugkomen. Brakel is een mooie gemeente om te
wonen, om te bezoeken en om oud te worden.

Toscane, aaneengesloten landschap vol kenmerkende elementen en compacte, karaktervolle

Wie Brakel met Toscane vergelijkt, ziet ook
opvallende verschillen, vooral in de ruimtelijke
opbouw en de cultuur rond het productieve landschap.
In Brakel geen compacte, duidelijk afgescheiden
dorpen in een glooiend landschap. Historisch was de
nederzettingenstructuur van de Vlaamse Ardennen
altijd al meer verspreid, maar de 20ste-eeuwse
verlinting en verkaveling hebben het landschap in
Brakel sterk versnipperd. Ook de culinaire tradities
en de band die Toscanen met hún producten en hún
landschap hebben (de ‘Terra Nostra’ cultuur), is in
Brakel minder sterk. Er is een gedeelde trots op de
Vlaamse Ardennen, maar die Vlaamse Ardennen zijn
vooral een mooi decor.
De vergelijking tussen Brakel en Toscane is de
ambitieuze rode draad van deze bouwmeesterscan.
‘Brakel, het Toscane van Vlaanderen’ refereert naar de
grootste kwaliteiten van de gemeente en wijst tegelijk
op noodzakelijke ambities. Wie zich Toscane inbeeldt,
ziet een landschap dat vakantie en levenskwaliteit
oproept, met bruisende dorpen waar trotse inwoners
goed leven en goed eten. In dat beeld herken je een
aantal kwaliteiten van Brakel en ook het potentieel dat
Brakel heeft om in het drukke Vlaanderen nog meer een
baken van rust en groen te zijn.
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dorpen vol leven

focus op de relatie tussen landschap en
nederzetting: het landschap als onderlegger
die zowel de ‘open’ als ‘bebouwde’ ruimte
van brakel vormgeeft.

Eindrapport Gemeente Brakel

knooppuntwaarde en
verwachte groei

bebouwing

bebouwde ruimte Brakel

woonbeleid uit GRS
o.b.v. gewestplan

woonbeleid o.b.v.
differentiatie woonmilieus

voorgesteld woonbeleid uit

nood aan een woonbeleid

GRS o.b.v. gewestplan

o.b.v. differentiatie woonmilieus

OPGAVE 1: IEDER WOONMILIEU ZIJN EIGEN
WOONBELEID
Brakel is een kwaliteitsvolle woongemeente
en wil dit blijven, een plek waar het ‘goed leven’ is.
Dit is een terechte ambitie, waarbij de gemeente de
aantrekkingskracht van de omgeving, de rust, de
zuivere lucht, de bloeiende middenstand en de goede
gemeenschapsvoorzieningen graag uitspeelt. Tegelijk
wil de gemeente inzetten op bevolkingsgroei, om
budgettaire redenen en om de gemeente levendig te
houden. Zonder aangepaste maatregelen rond duurzame
mobiliteit en een ruimtelijk gedifferentieerd woonbeleid
is dit ongewenst. Zowel om budgettaire redenen als
om mobiliteits- en ecologische redenen, is de marge
om nog verder verspreid te bouwen op (zie Diagnose).
Meer zelf, er is in Brakel nood aan een woonbeleid
dat een uitwisseling organiseert tussen woonmilieus
met kernversterking als doel en woonmilieus waar
landschapsdoelstellingen meer prioritair zijn.

Ook de levendigheid van de dorpskernen
– een legitieme ambitie van de gemeente – is niet
gebaat bij extra inwoners die een beetje overal
wonen. De dynamiek in dorpskernen wordt bepaald
door de geconcentreerde nabijheid van verschillende
voorzieningen en een mix van bewoners en gebruikers.
De woningdensiteit is in de dorpskernen echter laag
en de gezinsverdunning zorgt voor verder dalende
leefdichtheden. De verspreide bebouwing in Brakel
heeft een punt bereikt waarop ze de woonkwaliteit van
de gemeente in het gedrang brengt.
De opgave voor de gemeente ligt hem erin
om de beperkte investeringen in de gemeente te
concentreren en te laten bijdragen aan kernversterking.
De doelstellingen van het woonbeleid moeten zijn
om de kwaliteiten van Brakel als woonomgeving te
versterken, met oog voor de verschillende woonmilieus
en hun verschillende ontwikkelingskansen. Die
kwaliteiten zijn de karakteristieke, levendige kernen
met basisvoorzieningen én een directe toegang tot het
landschap van de Vlaamse Ardennen. Het ideaalbeeld
van Toscane met zijn compacte dorpen in een glooiend
open landschap toont hierbij wat er mogelijk is.

“Een uiteengelegde bebouwing holt het draagvlak voor de
voorzieningen uit. Het wonen dient daarom in de toekomst
vooral in de kernen geconcentreerd worden. Lintbebouwing en
ongeordende uitbreiding zijn hierbij taboe.”
(GRS Brakel, 2011)
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OPGAVE 2: EEN MAATSCHAPPELIJK
GEWAARDEERD EN PRODUCTIEF VLAAMSE
ARDENNEN LANDSCHAP

golvend landschap tussen Michelbeke en Nederbrakel

(a)

(b)

(c)

Drie opgaves in het open ruimte landschap:
(a) landbouw en natuur als coalitie: zoeken naar samenwerkingsverbanden tusssen
ecologie, natuur en landschap
(b) ruimte geven aan overstromingsgevoelige beekvalleien met hoge natuurwaarde
(c) versterken van natuur- in bosstructuren in het zuiden
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De glooiende groene heuvels met haar
erfgoedbebouwing zijn de USP (Unique Selling
Proposition) van Brakel, dé kwaliteit van de gemeente.
Het is voor de trotse Vlaamse Ardennen gemeente een
opgave om werk te maken van een landschapsbeleid
voor ‘haar Vlaamse Ardennen’.
Door een regierol op te nemen, kan Brakel
landschapsversterkende activiteiten faciliteren en
ondersteunen. Toscane doet dit al jaren en haar
beleid van natuurcreatie en agriturismo zorgt ervoor
dat Toscane bekend staat als een van de mooiste
streken ter wereld. Haar inwoners profiteren van dit
beleid. Toscane zet sterk in op de maatschappelijke
en economische meerwaarde die het landschap levert,
‘ecosysteemdiensten’ zoals toerisme en recreatie. Brakel
heeft ook dit potentieel, veel meer dan andere Vlaamse
gemeenten, door zijn unieke ligging in het hart van de
Vlaamse Ardennen. Fundamenteel voor dit beleid is de
uitbreiding van natuurkernen en de ondersteuning van
duurzame landbouw. Geen ecosysteemdiensten zonder
gezond ecosysteem.
Nieuwe, succesvolle organisatiemodellen in de
open ruimte herstellen en versterken de relatie tussen
gebruikers en landschap. Vaak maken ze van gebruikers
(mede-)beheerders van dat landschap: consumenten
oogsten zelf hun groenten (bv CSA-boerderijen),
omwonenden beheren samen het lokale natuurgebied
(bv Natuurpunt), buren onderhouden samen het groen
van hun straat, enzovoort. De gebruikers zijn dus niet
nieuw, het zijn in de eerste plaats de bewoners en de
bezoekers van vandaag die hun omgeving herontdekken
als een plek van rust, recreatie en gezondheid. De
opgave voor de gemeente ligt hem erin om die open
ruimte gebruikers te vinden die het landschap niet enkel
exploiteren, maar ook beschermen. Gebruikers die baat
hebben bij veel Vlaamse Ardennen.

Eindrapport Gemeente Brakel

Mijnwerkerspad

populairparcours ronde van Vlaanderen

OPGAVE 3: TROTS OP DE RONDE
Wat Strade Bianchi voor Toscane is, is
de Ronde Van Vlaanderen voor Brakel. De twee
mythische wielerwedstrijden zorgen ervoor dat de
inwoners wielergek zijn. Enkele van de legendarische
hellingen uit de Ronde Van Vlaanderen liggen op het
grondgebied van Brakel en de kuitenbijters hebben een
grote aantrekkingskracht op sportieve fietsers. Maar
wielergek is nog niet fietsgek, voor dagelijks vervoer
wordt er amper getrapt. De trots op hun fietsregio en
de steile opgang van de elektrische fiets zijn ideale
hefbomen om sterk in te zetten op meer dagelijkse
fietsgebruik. Daarvoor moet de gemeente meer prioriteit
geven aan fietsers en de verkeersveiligheid voor trage
weggebruikers verhogen.
Een fietsbeleid is de eerste stap in
een mobiliteitsbeleid dat een modal shift en
verkeersleefbare dorpskernen ambieert. De gemeente
heeft een mobiliteitsplan met sterke (en haalbare)
ambities, maar hanteert dit niet in haar beleid. De
uitbouw van een alternatief voor de personenwagen zou
nochtans een beleidsprioriteit van de gemeente moeten
zijn, gezien haar lage knooppuntwaarde. Een sterker
mobiliteitsbeleid is noodzakelijk om verkeersconflicten
te ontmijnen (bv tussen lokaal verkeer en
wielertoeristen) en om slim in te spelen op innovaties
in de mobiliteitssector. De gemeente zal hierbij keuzes
moeten maken, waarbij ze zich moet laten leiden door
het STO(E)P-principe.

(a)

(b)

(c)

fietsnetwerk versterken op basis van
de drie hoofdgebruikers
(a) lokaal functioneel (woon-werk-school)
(b) recrecatief (boven) lokaal netwerk
(c) wielrennen (hotspots)
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04.

TRANSITIEAGENDA BELEIDSAMBITIES EN ACTIES
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De transitieagenda vertaalt de opgaves in het hoofdstuk
ambities naar drie concrete beleidsambities, gekoppeld
aan een overzichtelijk actieplan.
Het actieplan verduidelijkt de doelstellingen van de
ambities en koppelt deze aan concrete beleidsacties.
Dit actieplan is niet exhaustief, maar focust op die acties
die cruciaal zijn om de ambities te realiseren en als
hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie.

In het actieplan worden de acties die een quick win zijn
aangeduid. Deze kunnen snel worden geïmplementeerd
en vlug een zichtbaar verschil maken. In het tweede
deel van de transitieagenda worden de beleidsambities
vertaald naar strategische projecten (4.4).

PUBLIEK ONDER
NEMERSCHAP

ENERGIE

OPEN RUIMTE

MOBILITEIT

KERN
VERSTERKING

SAMENVATTENDE
AMBITIES
01. Ieder woonmilieu zijn een eigen woonbeleid -

×

×

×

×

×

Een gewaardeerd landschap –
De Vlaamse Ardennen in Brakel: van een mooi decor naar een
maatschappelijk gewaardeerd en productief landschap

02.

×

×

×

×

×

03. Trots op de Ronde –

×

×

×

Kwalitatieve woonomgevingen ontwikkelen door te streven naar
compacte, levendige dorpen in een versterkt landschap van de
Vlaamse Ardennen

Een sterke fietscultuur als uithangbord voor meer duurzame
mobiliteit

03. AMBITIE

×
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4.1 IEDER WOONMILIEU ZIJN EIGEN BELEID
Ambitie 01 - “Kwalitatieve woonomgevingen ontwikkelen door te streven
naar compacte, levendige dorpen in een versterkt landschap van de Vlaamse
Ardennen.”
DIVERSITEIT AAN WOONMILIEUS VRAAGT OM
DIFFERENTIATIE IN HET WOONBELEID
Een van de typerende kenmerken van Brakel is de
grote diversiteit aan woonmilieus, die gedeeltelijk historisch te verklaren valt (zie Diagnose). Het woonlandschap
is erg versnipperd, waardoor de nood aan een gedifferentieerd woonbeleid voor de verschillende woonmilieus groot
is. Ook in het GRS wordt een gebiedsgericht woonbeleid
voorgesteld, al beperkt de differentiatie (hoofdkern, woondorp, lint) zich tot bestemmingen uit het gewestplan. De
relatie tussen nederzetting en landschap is in Brakel echter
complexer en de (beleids)aanpak moet ambitieuzer.
Er is nood aan een woonbeleid dat het ontwikkelingspotentieel per woonmilieu sterker differentieert, met
oog voor de maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde
van ieder woonmilieu, binnen de context dat er in Brakel
geen behoefte is aan extra inwoners. De differentiatie
tussen verschillende woonmilieus laat ook een uitwisseling toe tussen woonmilieus met kernversterking als doel
en woonmilieus waar landschapsdoelstellingen prioritair
zijn. Het moet een globale beleidsdoelstelling zijn om het
ruimtelijk rendement in de kernen te verhogen en het
ruimtebeslag in het buitengebied te verminderen. In deze
scan zijn verschillende woonmilieus in beeld gebracht. De
dorpen vragen elk op hun manier om een kernversterkend
beleid, terwijl de linten en solitaire bebouwing een landschapsversterkend ontwikkelingsbeleid vereisen. Buiten de
hoofdkern en in mindere mate de woondorpen is er geen
ruimte voor extra bebouwing.
Van de bewoners van perifere woonmilieus, die
genieten van het landschap als rustige, gezonde woonomgeving, mag ook een bijdrage aan dit landschap verwacht worden. Afgelegen woningen plukken vandaag
de voordelen van een woning in de open ruimte, zonder
hiervan de gevolgen voor de omgeving en samenleving te
dragen. Extra kosten voor infrastructuur, dienstverlening,
waterzuivering, ... worden collectief gedragen. Dit is een
onhoudbare situatie. Tegenover de verdere ontwikkeling
van elk van deze woonmilieus moet er steeds een billijke
tegemoetkoming staan. Dit ‘voor wat, hoort wat’-beleid
vraagt bij de vergunningverlening het gericht opleggen van
stedenbouwkundige lasten en ondersteuning bij de tegemoetkoming aan die lasten.
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HOOFD- EN WOONDORPEN: KERNVERSTERKING
Om de dorpen op lange termijn levendig te houden, is er nood aan een veelzijdig programma van acties
dat zich concentreert in de historische kernen. Of het nu
om bijkomende woonontwikkeling in Nederbrakel gaat
of om transformatie van verouderd patrimonium elders,
Brakel moet elke nieuwe ontwikkeling zien als een kans
om te groeien in kwaliteit in plaats van in kwantiteit.
Elk bouwproject moet collectieve meerwaarde creëren in
de vorm van meer kwaliteitsvol openbaar domein, een
sterkere middenstand, duurzame mobiliteit- en parkeerregimes, renoveren van erfgoed, … De huidige verordening
meergezinswoningen is een eerste aanzet van kader om
de kwaliteit van ontwikkelingen te bewaken en kan een
‘upgrade’ gebruiken, waarbij zowel ingezet wordt op woonen beeldkwaliteit als op de maatschappelijke meerwaarde
van projecten.
Het versterken van die dynamiek moet ruimtelijk worden gestuurd. Hoofdkern Nederbrakel is de enige
plaats voor bijkomende woonontwikkeling, die moeten
voldoen aan toekomstige woonbehoefte en collectieve
meerwaarden creëren (o.a. via een landschapsfonds).
Opbrakel, Elst en Michelbeke zijn landschapsdorpen zonder groeiopgave met (noodzakelijke) transformaties van
verouderde woonwijken. Zegelsem, Parike, Everbeek-Boven
en Everbeek-Beneden zijn kleine landschapsdorpen met
cultuurhistorische waarde. Transformatie van oud patrimonium moet bijdragen aan dorpskernversterking en meer
compacte dorpen, met kansen voor bv. recreatieve horeca.

LANDSCHAPSVERSTERKEND WOONBELEID
De levendigheid van de kernen behouden, vraagt
ook om een streven naar lagere densiteit in de linten en
solitaire bebouwing. Dit betekent in eerste instantie niet
meer aansnijden van open ruimte. Brakel heeft op dat vlak
een goede eerste stap gezet met het schrappen van een
aantal WUG in het RUP “herschikking woon- en woonuitbreidingsgebieden”. In tweede instantie heeft de gemeente
nood aan een sterker vergunningenbeleid voor de bestaande verspreide bebouwing (zie boven).
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0

afbakening hoofdkern

landschapsdorp zonder groeiopgave

strategisch gelegen (handels)lint

afbakening woondorp

bedrijvigheid

niet strategische (handels)lint

hoofdkern met kansen

historisch landschapslint met

solitaire bebouwing met

voor verdichting

kansen voor transformatie

(erfgoed)waarde

woondorpen in transformatie

niet strategische gelegen linten

niet strategische solitaire bebouwing

habitatrichtlijnen (Natura2000)

herbevestigd agrarisch gebied

waterlopen

1km
03. AMBITIE
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ACTIE EN BESCHRIJVING

INSTRUMENT(EN) EN
ACTOR(EN)

REFERENTIE

Prioritair

DOELSTELLING

AMBITIE 01: DIVERSE WOONMILIEUS VOL KARAKTER GEBIEDSEIGEN ONTWIKKELEN
Diversiteit aan
woonmilieus vraagt om
differentiatie in het
woonbeleid

1 Van een 'Alles kan overal
beleid' naar een 'Voor wat,
hoort wat beleid' voor
woonmilieus buiten de
kernen

1.1 Ontwikkel een transparant vergunningenbeleid
dat bijdraagt aan de ruimtelijke ontwikkeling van
Brakel.
Brakel kent vandaag heel wat verspreide bebouwing die
nu (en nog meer op termijn) maatschappelijke kosten
met zich meebrengt. Nochtans kunen er van
eigenaars/bouwheren kleine bijdragen worden gevraagd
die wel een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage
leveren. Werk daarom een kader uit voor voorwaarden en
lasten die bij een vergunning kunnen worden opgelegd.
Differentieer dit voor de verschillende woonmilieus en
volgens wat billijk is gezien het initiatief van de
bouwheer. Afhankelijk van het woonmilieu gaat het over
minimale eisen over beheer (zoals streekeigen
beplanting) tot maximale eisen rond inrichting
(autarkisch wonen). Het afwegingskader voor
voorwaarden en lasten wordt best opgenomen in een
stedenbouwkundige verordening zodat dit transparant is
naar de inwoners van Brakel.

Opmaken stedenbouwkundige
verordening 'lasten en
voorwaarden bij
vergunningverlening' met een
afwegingskader

1.2 Biedt ondersteuningsmaatregelen aan om te
voldoen aan de opgelegde voorwaarden
Ondersteun bewoners en ondernemers om te voldoen
aan de voorwaarden en lasten die bij de
vergunningverlening worden opgelegd: adviesverlening,
groepsaankopen voor streekeigen beplanting, IBA's of
duurzame energieopwekking, ....

Samenwerking met provincie,
Natuurpunt, … Werk samen met
natuurbeherende instanties
voorwaarden uit voor optimale
landschapsintegratie van
woningen in natuurgebied.

www.ruimtelijkeordening.be/Portals/10 x
8/20190612_rapportlasten_final.pdf

Oprichten Landschapsfonds
zodat vergunningaanvragers ook
de mogelijkheid krijgen om hun
last niet in natura, maar door
een financiële bijdrage te
realiseren (zie 1.3)

1.3 Richt een landschapsfonds op
Dit fonds wordt gefinancieerd door de verschillende
financieringsmethoden uit Acties 1.1, 5.2 en 12 en wordt
ingezet voor de ontwikkeling van het landschap van de
Vlaamse Ardenen in Brakel: aanplant bossen,
landschapsontwikkeling, afbraak van ongewenste
bebouwing, ... Een extra optie kan zijn om ook bezoekers
van buiten de gemeente (toeristen en recreanten)
hieraan te laten bijdragen via bv. een toeristentaks.
Hoofd- en woondorpen: 2 Buren maken het dorp:
Levendige dorpen vol
kernversterking
ontmoeting

2.1 Onderzoek de onderbenutting en herbestemming
van publieke en historische gebouwen en stimuleer
nieuwe invullingen
Breng de onderbenutting - zeker in de dorpscentra - in
kaart, zoek actief naar herbestemmingen en maak nieuwe
bestemmingen mogelijk. Cluster daarbij (semi-)publieke
diensten en activiteiten door gebouwen en ruimtes te
delen. Ook nieuwe, collectieve woonvormen komen in
aanmerking om historische gebouwen zoals
verschillende kerken en bv het klooster in Opbrakel een
nieuwe toekomst te geven.
2.2 Voer een leegstandsbeleid
Breidt het leegstandsbeleid, dat vandaag enkel focust op
verloedering van gevels, uit. Voer een leegstandstaks in,
in combinatie met de mogelijkheid om langdurig
leegstaande panden via een erfpacht of
renovatiehuurcontract op te knappen en via Sociale
Verhuurkantoren te verhuren. Dit kan helpen om het
sociaal objectief te halen zonder nieuwe
greenfieldontwikkelingen.
2.3 Richt dorpspunten in
Richt in de woondorpen en landelijke dorpen een
dorpspunt in waar bewoners elkaar ontmoeten en
verdwenen diensten terugvinden of zelf organiseren. Een
dorpspunt kan een bestaand clubhuis zijn dat
heringericht wordt voor meervoudig gebruik.
Interessante activiteiten uit andere dorpspunten zijn
kleinschalige deelinitiatieven (Peerby.be), afhaalpunten
voor korte keten (Voedselteams, Recht van bij de Boer),
Repair cafés of Sleutelbewaarders (bewoners met een
'conciërgefunctie' die de sleutel hebben van openbare
gebouwen zoals scholen en meervoudig gebruik
organiseren).

x

Samenwerking met Kerkfabriek
en Bisdom.

Symbiosis vzw: combineert restauratie
Ontwerpend onderzoek kerken erfgoed met collectief wonen voor
(jonge) senioren.
via
https://www.crkc.be/projectbure
Studie VOORLAND: Toekomstgericht
au-herbestemming-kerken.
herbestemmen op
kenniscentrumvlaamsesteden.be

Het Pandschap cvba-so: knappen
leegstaande woningen op tot SVKwoningen.

Dorpspunt Beveren aan de Ijzer

3 Meer kwaliteit in publieke 3.1 Investeer in de vernieuwing van het openbaar
Heraanleg openbaar domein
en private ontwikkelingen domein van de dorpskernen
versterkt de dorpskernen. Breid de good practices van Rijdtmeersen en de
natuurspeelplaats in Boven-Everbeek uit naar de kernen
van de anderen dorpen. De openbare ruimte in de
dorpskernen is verzorgd, maar vertoont weinig
uniformiteit en heeft beperke aandacht voor vergroening,
ontharding, zichtassen naar het omliggende landschap, ...
Een sterkere focus op het openbaar domein als verblijfen ontmoetingsruimte zal de woonkwaliteit verhogen en
de kleinhandel versterken. Centrale pleinen zijn zoveel
mogelijk gebruik- en ontmoetingsruimte zo weinig
mogelijk parking. Maak gebruikers waar mogelijk medebeheerders van dit openbaar domein.
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3.2 Stel een (beeld)kwaliteitstoets op voor private
ontwikkelingen
Stel een kader op om de (beeld)kwaliteit van projecten te
beoordelen en nieuwe ontwikkelingen te sturen op maat
van toekomstige woonbehoeften, complementariteit met
het bestaand patrimonium en bijdrage aan het openbaar
domein. Een (beeld)kwaliteitstoets die principes
meegeeft voor de inpassing binnen het bestaande
gabarit, vergroening en ontharding, doorzichten naar het

http://www.herbestemmingkerken.be

Opmaak kwaliteitsplan voor de
kernen dat resulteert in een
'kwaliteitstoets' die het kader
vormt voor de beoordeling van
vergunningsaanvragen.
Richt samen met andere Solvagemeenten een
kwaliteitskamer op of doe
beroep op de provinciale

Tuinen van Puurs, Plusoffice

(Beeld)kwaliteitstoets Nijlen

x

Quick win

AMBITIE

natuurspeelplaats in Boven-Everbeek uit naar de kernen
van de anderen dorpen. De openbare ruimte in de
dorpskernen is verzorgd, maar vertoont weinig
uniformiteit en heeft beperke aandacht voor vergroening,
ontharding, zichtassen naar het omliggende landschap, ...
Een sterkere focus op het openbaar domein als verblijfen ontmoetingsruimte zal de woonkwaliteit verhogen en
de kleinhandel versterken. Centrale pleinen zijn zoveel
mogelijk gebruik- en ontmoetingsruimte zo weinig
mogelijk parking. Maak gebruikers waar mogelijk medebeheerders van dit openbaar domein.
3.2 Stel een (beeld)kwaliteitstoets op voor private
ontwikkelingen
Stel een kader op om de (beeld)kwaliteit van projecten te
beoordelen en nieuwe ontwikkelingen te sturen op maat
van toekomstige woonbehoeften, complementariteit met
het bestaand patrimonium en bijdrage aan het openbaar
domein. Een (beeld)kwaliteitstoets die principes
meegeeft voor de inpassing binnen het bestaande
gabarit, vergroening en ontharding, doorzichten naar het
landschap, ... Een kwaliteitstoets (bv. Nijlen) is een meer
flexibel instrument dan een stedenbouwkundige
verordening. Ze vormt de aanleiding tot gesprek en
ontwerpverbetering tussen de vergunningsverlenende
overheid en de ontwikkelaar. Naast de toets, kan ook een
kwaliteitskamer worden ingezet om deze gesprekken
voor ontwerpverbetering te voeren.

Landschapsversterkend
woonbeleid

3.3 Transformeer oude verkavelingen in de
dorpskernen en creëer collectieve meerwaarde
Een deel van het woonpatrimonium (bv. wijk achter het
Zwembad van Nederbrakel) is toe aan vernieuwing. Dit
biedt kansen op een tweeledige strategie van
gedeeltelijke verdichting (voldoen aan nood is aan 1- en
2-persoonswoonunits) en meer landschappelijke
inrichting van het openbaar domein (meer groenblauwe
dooradering en tegengaan hitteeilandeffect). De oude
verkavelingen met de grootste renovatienood liggen
vandaag aan het dorpshart. Hier liggen kansen voor
dorpskernversterking en nieuwe woonvormen, zoals
intergenerationeel wonen en cohousing. De verordening
van de gemeente moet worden aangepast en voor de
transformatieopgave flexibel worden ingezet samen met
het (beeld)kwaliteitsplan (Zie Actie 11).
4 Brakel, een mooie plek om 4.1 Faciliteer nieuwe en intergenerationele
oud te worden en jong te
woonvormen als woonalternatief voor jonge
blijven
senioren
Om een noodzakelijke generatiewissel in oudere
woonwijken te stimuleren, is een beter aanbod op maat
van jonge senioren een belangrijke hefboom. Dit is vaak
een kapitaalkrachtige doelgroep die extra dynamiek aan
het dorpshart toevoegt (bv door het opnemen van
vrijwilligerstaken), maar die een verhuis enkel ziet zitten
bij een perspectief op de rest van het leven. Brakel
spreekt jonge senioren vandaag al aan, vernieuwende
multifunctionele en intergenerationele woonconcepten
kunnen de dorpskernen verder versterken.
4.2 Innoveer in de zorg
Het patrimonium, de omgeving en de grote aanwezigheid
van zorgspelers in de gemeente zijn troeven om de
zorgeconomie in Brakel uit te breiden, met nieuwe
vormen van zorg in dorpskernen (zoals in Zegelsem) of
via zorgboerderijen (Zie Actie 6.1). Zorgenclaves zoals
in Elst zijn niet alleen vanuit stedenbouwkundig
opzicht problematisch, ze kampen ook meer en meer
met leegstand.
5 Ontsnipperen wanneer de 5.1 Schrap WUG Tenbossche
kans zich voordoet
WUG Tenbossche heeft geen ontwikkelingspotentieel en
de woonbehoefte wordt met de lopende projecten
ruimschoots gehaald. Dit WUG kan worden geschrapt.
5.2 Pas het landschapsversterkend woonbeleid toe
op RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk
kwetsbaar gebied'
Wij zijn niet akkoord met RUP zonevreemde woningen
en vinden niet dat woningen in ruimtelijk kwetsbaar
gebied meer ontwikkelingsmogelijkheden moeten krijgen
dan het Vlaams kader (VCRO) vandaag toelaat. Dit RUP
lijkt echter al te ver gevorderd om het te stoppen.
Daarom kan het ook een gelegenheid zijn om het ‘Voor
wat, hoort wat’-beleid een eerste keer uit te testen. Met
het RUP worden meer mogelijkheden geboden aan
woningen die in waardevol natuurgebied liggen. Het is
dan ook billijk dat de gemeente Brakel - die investeert in
dit RUP voor de bewoners - iets terugvraagt van deze
bewoners. Maak van het afwegingskader uit Actie 1.1 een
prioriteit.
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Opmaak kwaliteitsplan voor de (Beeld)kwaliteitstoets Nijlen
kernen dat resulteert in een
'kwaliteitstoets' die het kader
vormt voor de beoordeling van
vergunningsaanvragen.
Richt samen met andere Solvagemeenten een
kwaliteitskamer op of doe
beroep op de provinciale
kwaliteitskamer.
Volg consequent het advies van
de stedenbouwkundige dienst
om de onderhandelingspositie
zowel naar projectontwikkelaars
als de provincie te versterken.
Neem het publiek
ondernemerschap op: stimuleer
de transformatie van deze
verkavelingen en werk actief
mee met de ontwikkelaars.
Aanpassen stedenbouwkundige
verordening
meergezinswoningen om nieuwe
woonvormen mogelijk te maken
en voldoende voorwaarden naar
kwalitatieve ontwikkeling op te
nemen

Voorbij de verkavelingsdroom (Team
Vlaams Bouwmeester)

Regierol opnemen in de
herbestemming van
erfgoedpatrimonium

Triamant (Sint-Maria-Oudenhove):
woonontwikkeling op maat van
senioren met een taverne, zorg en een
basisschool.

Samenhuizen vzw: 'Samenhuizen in je
lokaal beleid'

Abbeyfield Vlaanderen: samenhuizen
voor 55-plussers.

Steunpunt zorglandbouw:
www.groenezorg.be

Aanpassing van het RUP
Zonevreemde woningen in de
verdere uitwerking: geef niet
enkel meer rechten aan de
woningen, maar neem ook
voorschriften op die een meer
landschappelijke inpassing van
de woningen opleggen
(streekeigien beplanting, IBA,
autarkie op vlak van
voorzieningen, ...)
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4.2 EEN GEWAARDEERD LANDSCHAP
Ambitie 02 - “De Vlaamse Ardennen in Brakel: van een mooi decor naar een
maatschappelijk gewaardeerd en productief landschap.”
‘TERRA NOSTRA’: BEWONERS EN BEZOEKERS MAKEN
EEN GEWAARDEERD LANDSCHAP
Een integraal landschapsbeleid voeren is voor
gemeenten een grote opgave. Brakel heeft, net als andere
Vlaamse gemeenten, niet de gewoonte om hier sterk in te
investeren. Het is daarom aangewezen om via een aantal
strategische projecten het huidige ‘Groenbeleid’ van de
gemeente (dat focust op het beheer van het openbaar domein) te laten uitgroeien tot een ‘Vlaamse Ardennenbeleid’
(dat het unieke landschap beschermt en versterkt). In het
Actieplan op de volgende pagina’s wordt deze ambitie
geconcretiseerd via beleidsaanbevelingen en concrete
voorbeelden.
De hoofddoelstelling van alle acties is het versterken van de relatie tussen het landschap en de gebruikers
van het landschap. De trots van Brakelaars op hún Vlaamse
Ardennen moet evolueren in een trots op hún natuur, hún
lokale producten en hún land. Om van het huidige mooie
woondecor een gewaardeerd landschap te maken kan de
gemeente kortweg vijf tactieken toepassen:
- De inzet van eigen middelen: landbouwgrond, natuurgebied, parken, maar ook patrimonium (bv bezoekerscentra, …) en personeel.
- Een regierol opnemen: via het regelgevend kader dat
open ruimte functies in landbouw- of natuurbestemming
prioriteert, door herbestemming van (erfgoed)patrimonium of door landschapsdiensten te koppelen aan andere
beleidsdoelstellingen van de gemeente (zoals klimaat).
- Een sterke samenwerking met gespecialiseerde verenigingen en andere overheden.
- De economie rond het landschap uitbouwen, via korte
keten landbouw, recreatie en toerisme.
- Promotie voeren voor het landschap. Brakel branden
als ‘Het Toscane van Vlaanderen’.
BEBOSTE HEUVELS, DE ZWALMVALLEI EN
GRONDGEBONDEN LANDBOUW VORMEN SAMEN EEN
AANEENGESLOTEN VLAAMSE ARDENNEN LANDSCHAP
Brakel heeft uitzonderlijk veel reservaten met
Europees beschermde topnatuur. De verdere uitbouw tot
een bos- en natuurnetwerk waarbij de mensvrije natuurkernen worden verbonden via ecologische corridors zal Brakel
nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.
Voldoende ruimte voor mensvrije en wilde natuur is ook
fundamenteel voor een gezond en robuust ecosysteem en
een leefgebied voor zeldzame plant- en diersoorten.
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Die ecologische corridors zijn ideale gebieden voor
toegankelijk groen zoals speelbossen en voor boerennatuur met natuurinclusieve teelttechnieken zoals agroforestry. De corridors fungeren als ecologische buffer voor
de natuurkernen, tegen verontreinigingen en een te hoge
recreatiedruk.
Behalve in de Rijdtmeersen en langs een aantal
wandeltracés, valt de landschapsvormende rol van de waterlopen in Brakel niet op. Nochtans ontspringt de Zwalm
in Brakel. Het versterken van de beekvalleien als blauwgroene assen en dragers van het openbaar domein zal de
woon- en bezoekkwaliteit, net als de klimaatrobuustheid
van de gemeente ten goede komen.
Brakel heeft alle belang bij een landbouw die het
kleinschalige Vlaamse Ardennen landschap onderhoudt. De
grondgebonden van de landbouw is belangrijk, dat besefte
de gemeente al bij het opstellen van haar GRS. Toch zijn er
weinig concrete maatregelen om de industrialisering van
de landbouw, noch de verpaarding en vertuining van het
landschap tegen te gaan. De gemeente wordt hierbij niet
geholpen door de lakse Vlaamse regelgeving (zie Bijlage
Aanbevelingen Hogere Overheid). In de mate van het
mogelijke moet de gemeente de verjonging en verbreding
binnen de landbouw faciliteren en bedrijfsmodellen ondersteunen die landschapsbeheer integreren.
VERDIENMODELLEN VOOR DE OPEN RUIMTE
De gemeente heeft de indruk dat ze weinig beloond wordt voor haar waardevolle landschap, toch niet via
directe financiering. Anderzijds is er voor landschaps- en
plattelandsontwikkeling heel wat projectfinanciering te
krijgen bij hogere overheden. Om succesvol subsidies aan
te trekken, heeft de gemeente vandaag twee opgaves: (1) de
eigen visie op open ruimte uitbouwen; (2) partnerschappen
met gespecialiseerde overheden en natuur- en landbouworganisaties versterken als een goed publiek ondernemer.
Hoe meer visie de gemeente heeft, hoe makkelijker ze een
samenwerking met bevoegde bovenlokale instanties (VMM,
VLM, ANB, Provincie, Regionaal Landschap, Europese
Commissie, …) kan opzetten en sturen. De Vlaamse overheid investeert in tal van programma’s om de open ruimte
te versterken. Als Brakel hierbij een overtuigende visie kan
voorleggen, kan ze een bevoorrechte partner worden.
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overstromingsgevoelige beekvallei

dorpskernen

herbevestigd agrarisch gebied

biologisch waardevol

landschapslinten

landschappelijk waardevol agrarisch gebied

biologisch zeer waardevol

versterken identiteit

bestaande landbouwinfrastructuur

landschapsdorpen
verbrede landbouwmodellen

versterken getuigenheuvels
herwaardering beekvalleien koppelen
beek

aan kernversterking

Mijnwerkerspad

effectief overstromingsgevoelig

0

1km
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ACTIE EN BESCHRIJVING

INSTRUMENT(EN) EN
ACTOR(EN)

REFERENTIE

Prioritair

DOELSTELLING

Quick win

AMBITIE

AMBITIE 02: EEN MAATSCHAPPELIJK PRODUCTIEF VLAAMSE ARDENNEN LANDSCHAP
‘Terra Nostra’:
bewoners en bezoekers
maken een
gewaardeerd landschap

6 Ondersteun open ruimte
beheerders en gebruikers
die het Vlaamse Ardennen
landschap beschermen

7 Een netwerk voor recreatie
en toerisme uitbouwen, dat
bijdraagt aan het landschap
en hiervan profiteert

Landbouw en natuur
beschermen en
versterken het Vlaamse
Ardennen landschap

6.1 Ondersteun korte keten landbouw en de
verbreding van landbouwbedrijfsmodellen
- Bied gedeelde infrastructuur aan (bv. boerenmarkten)
en ondersteun de promotie van regionale producten.
- Neem een regierol op en ondersteun plukboerderijen,
CSA’s (community supported agriculture) of andere korte
keten landbouwmodellen die de betrokkenheid tussen de
consumenten en landbouwlandschap versterken. Stel
eigen landbouwgrond ter beschikking van nieuwe
landbouwmodellen of ga in overleg met andere
overheden/OCMW's die landbouwgrond in Brakel
bezitten.
- Stel in samenwerking met De Landgenoten/VLM/ILVO/
Boerenbond/ABS een actieplan op voor bedrijfsovername
door jonge en nieuwe landbouwers.

Samenwerking met De
Landgenoten.

6.2 Wordt mede-oprichter van een
landschapbeheercoöperatieve die het productief
Vlaamse Ardennen landschap onderhoudt
Een regionale landschapsbeheercoöperatieve is het
ideale model om de samenwerking tussen landbouwers,
buurt- en natuurverenigingen en gemeenten te
versterken. Via gedeelde machines en een lerend netwerk
van professionelen en lokale vrijwilligers beheert de
coöperatieve kenmerkende landschapselementen (hagen,
knotwilgen, bermen, oevers, ...). De bouw van het nieuwe
administratieve centrum biedt de opportuniteit voor een
concreet opstartproject zoals het installeren van een
warmteketel op basis van biomassa van lokale
houtkanten en hagen (Zie Strategisch Project 1).

Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen is de uitgelezen
partner om hierin de lead te
nemen.
Landbouworganisaties en
Natuurpunt kunnen partners
zijn.

CSA De Goedinge (Afsnee) op
landbouwgrond van OCMW Gent

t Boerenlandschap vzw i.s.m. Regionaal
Landschap Westhoek in het WestVlaamse Heuvelland.
Coöperatieve 'La chaleur d'y vivre':
warmtenet op lokale houtige biomassa.
Biomassaplein Houthalen

Zoek voor de oprichting van
dergelijke coöperatieve
impulssubsidies bij Europa.

6.3 Stimuleer groenbeheer door verenigingen en
omwonenden
Stimuleer buurtverenigingen en omwonenden om het
groenbeheer van lokaal groen zoals een park of
boomgaard over te nemen. Voorzie hiervoor
ondersteuning in kennis en middelen (in de wetenschap
dat dit ook een besparing voor de groendienst is). Laat
ieder dorp een zeldzame en tot de verbeelding sprekende
dier- of plantensoort adopteren die in Brakel voorkomt.

Park Mee! - Domein Hertoghe in
Antwerpen beheerd door
buurtbewoners met steun van stad
Antwerpen en Natuurpunt

6.4 Ondersteun burgerenergiecoöperatieven
Rescoop (www.rescoopv.be)
Ondersteun de oprichting van een regionale
burgerenergiecoöperatieve voor de Vlaamse Ardennen.
Dit versterkt het draagvlak voor duurzame energie door
de meerwaarde te herverdelen onder de omwonenden.
Ook gemeenten kunnen zo hun spaargeld laten renderen
via een lokale investering. Burgerenergiecoöperatieven
zijn de uitgelezen partners om het actieplan rond
duurzame energie te koppelen aan de bescherming van
het erfgoedlandschap van de Vlaamse Ardennen.

Gent Zonnestad (Energent)

Adoptiesoorten Provincie Limburg

7.1 Zet in op traag en lokaal toerisme
Samenwerking met toerisme
Profileer Brakel als gemeente voor 'lokaal agro- en
Vlaamse Ardennen en de
natuurtoerisme'. De Vlaamse Ardennen hebben de
provincie
aantrekkingskracht om het regionaal toerisme in Brakel
verder uit te bouwen. Er is plaats voor hoevetoerisme,
natuurcampings, streekproducten, groene fietsroutes, ...:
allemaal functies die baat hebben bij een mooi landschap
en hier ook financieel aan kunnen bijdragen. Focus
hierbij op ontwikkelingen die ook voor omwonenden een
meerwaarde zijn (bv mooie recreatieve fietsroutes). De
uitbouw van dit netwerk zorgt voor een bloeiende lokale
middenstand en een meer robuust verdienmodel voor
landbouwers.

7.2 Ondersteun 'De Vlaamse Ardennen cultuur'
- Activiteiten/festivals/oogstfeesten ondersteunen
- Streekproducten promoten
- Vlaamse Ardennen natuur- en erfgoedroutes voor
wandelaars en fietsers verder uitbouwen
8 Aaneengesloten natuur en 8.1 Zet in op natuur- en bosuitbreiding
mensvrije ruimte
Brakel heeft veel waardevolle natuur, die geen netwerk
vormt. Bufferzones rond en ecologische verbindingen
tussen de Vlaamse Ardennen Bossen en beekbeddingen
zijn prioritair te beschermen gebieden. Dit kan door
aangepaste vormen van landbouw (bv. agroforestry) of
natuurontwikkeling.
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Inzetten eigen gronden voor
collectieve landbouw langs
dorpsrand.

De Schapenmelkerij (Brakel)
Diggie (Brakel)
Tuinen van Stene (Oostende)

Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen

Eeklo: De energieke warme lobbenstad
(i.s.m. Ecopower)
Pajopower (Pajottenland)

Het toerisme voor Limburg wordt tot in
Brakel gepromoot en kan als een
voorbeeld dienen.
https://www.visitlimburg.be/nl/experie
nce

www.grensparkchallenge.eu - via 10
'challenges' werd het nieuwe Grenspark
gepromoot bij omwonenden en het
brede publiek

Word als gemeente ambassadeur
van de Vlaamse Ardennen als
nieuw Nationaal Park. Maak
gebruik van de ambities rond bosen natuuruitbreiding de
komende legislatuur en trek geld
aan van hogere overheden
(Actie 10).

x
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8.2 Ga verder met beheer van een biodivers openbaar
domein
Rewilding of bewust extensief beheer van wegbermen en
kerkhoven, is kostenefficiënt en goed voor de
biodiversiteit. Beheer minimaal 1/3de van het openbaar
domein als mensvrije ruimte door een slimme inrichting
en ontwerp. Communiceer goed over de meerwaarde
voor de natuur, in beginstadia van een Rewilding
strategie kan de verkeerde perceptie over 'onverzorgd'
groen ontstaan.
8.3 Stel een 'Weg weg-plan' op
Het Vlaamse wegennet is een van de het meest dense
wegennetwerken van Vlaanderen. Veel verharde wegen
zijn overbodig of overgedimensioneerd, zeker in het
buitengebied. Het onderhoud en de heraanleg van de
wegen weegt zwaar op het budget van de gemeenten.
Breng daarom nutteloze en overgedimensioneerde wegen
in kaart en bekijk waar knippen en ontharden van de
wegen kan zorgen voor tragere mobiliteit, recreatie of
open ruimte creatie.
9 Blauwgroene meanders als 9.1 Zie de Zwalm als een troef om Brakel meer
dragers van het landschap klimaatrobuust te maken
De zeer succesvolle Rijdtmeersen in Nederbrakel tonen
tot welke publieke meerwaarde een integraal waterbeleid
kan leiden. Open daarom de laatste stukken ingebuisde
Zwalm in Nederbrakel en benut de troef van een
waterloop die door de hoofdkern loopt door de Zwalm te
integreren in het openbaar domein (Zie Strategisch
Project 1). Ook langs het Mijnwerkerspad liggen veel
opportuniteiten om uitdagingen rond klimaat en
waterkwantiteit te koppelen aan een meer kwalitatief
openbaar domein.
Alternatieve
verdienmodellen voor
de open ruimte

10 Geld aantrekken van
hogere overheden

11 Koppel 'harde' aan 'zachte'
ontwikkelingen

De bloemrijke wegbermen van de
gemeente zijn een mooi voorbeeld van
hoe een autoberm een meerwaarde is
voor (o.a.) de biodiversiteit.

Re-Move: waar een wil en een plan is,
kan een weg weg' (Re-st, Trage Wegen,
Voorland)

x

De Zesdagwandweg is een mooie
pilootcase.

Riviercontract Zwalmvallei:
Diest: openleggen van de Demer
werk als gemeente mee met de
provincie en andere gemeenten
van het Zwalmbekken binnen
het op te starten Riviercontract.

10.1 Structurele ondersteuning van aankopen door
Natuurpunt
Stel een subsidieovereenkomst op met Natuurpunt,
waarbij de gemeente zich engagegeert voor 1 euro
restfinanciering per bewoner per jaar voor de aankoop
van natuur. Stel via dit reglement eisen rond bv. de
openstelling van de natuur. Natuurpunt heeft als officiële
natuurverwervende vereniging recht op Vlaamse
subsidies en zorgt zelf ook voor restfinanciering. Zo
vervijfvoudigt iedere euro die Brakel investeert.
10.2 Speel de unieke landschapskwaliteiten van
Brakel uit om Vlaamse en Europese projectsubsidies
binnen te halen
Bij de opmaak van deze bouwmeesterscan werd duidelijk
dat de relatie tussen de gemeente en verschillende
hogere overheden getroubleerd is. Advies en
goedbedoelde plannen komen over als top-down
beleidsimplementatie. Een betere samenwerking bij de
realisatie van open ruimte doelstellingen rond natuur,
water, regionale gebiedsontwikkeling, ... zal resulteren in
meer toeleiding van fondsen uit Vlaanderen of Europa,
waarbij zowel de gemeente als andere overheden hun
doelstellingen kunnen realiseren.
10.3 Hevel het beheer van de waterlopen categorie 3
over naar de provincie
Brakel is een van de laatste gemeenten van OostVlaanderen die de waterlopen categorie 3 zelf beheert.
De kosten hiervoor worden niet vergoed. Bovendien is de
administratieve last voor waterbeheerders sinds juni
2019 vergroot door de verplichting om een watertoets op
te maken bij ontwikkelingen van aangelanden.
11.1 Voer een groennorm in voor grootschalige
woonprojecten
Zorg bij de ontwikkelingen van meergezinswoningen
voor investeringen in de groenstructuur door een
groennorm die ofwel op het eigen domein wordt
gerealiseerd ofwel kan worden afgekocht.
11.2 Voer een stand-still principe in voor verharding
Bepaal in de verordening een strikte norm van maximaal
toegelaten verharding per perceel. En voer tegelijk een
'stand still principe' voor verharding in. Dit wil zeggen
dat projecten die extra verharding genereren, deze
moeten compenseren door elders te ontharden of de
extra verharding af te kopen (= Landschapsfonds). De
winst van harde ontwikkelingen zorgt op die manier mee
voor extra Vlaamse Ardennen.

x

Subsidieovereenkomsten tussen tal van
Vlaamse gemeenten en Natuurpunt (bv
St-Martens Latem)

x

ANB (agroforestry/lokale
vergroening), Dep. Omgeving
(onharding/groendaken), de
Europese Unie (Interreg) en
andere hogere overheden
hebben verschillende
subsidieprogramma's waarvoor
Brakel zeer goed in aanmerking
komt. Belangrijke partners
daarbij zijn de buurgemeenten,
Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen, Solva, natuur- en
landbouworganisaties.
x

Aanpassing Gemeentelijke
Stedenbouwkundige verordening
Stedenbouwkundige verordening Evergem (20 m2 per wooneenheid; 150
meergezinswoningen
euro per ontbrekende m2) - Bouwcode
Mortsel (meergezinswoningen:
Landschapsfonds
min.30% perceel is collectieve tuin)

x

Aanpassing Gemeentelijke
Beleidsplan 'Ruimte voor Gent'
Stedenbouwkundige verordening
meergezinswoningen

x

Landschapsfonds
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4.3 TROTS OP DE RONDE
Ambitie 03 - “Een sterke fietscultuur als uithangbord voor meer duurzame
mobiliteit"
EEN VEILIG FUNCTIONEEL FIETSNETWERK VOOR
WOON-WERK-SCHOOL VERPLAATSINGEN
Het fietsgebruik is in Brakel vandaag atypisch:
er zijn relatief veel wielertoeristen en weinig recreatieve
fietsers of ‘functionele’ fietsers – inwoners die de fiets
gebruiken voor woon-werk-school fietsverkeer. Dit
weerspiegelt zich in de fietsinfrastructuur, die vandaag
vooral is aangepast aan de sportieve fietser en veel
minder op maat van de pendelaar of scholier. Door de
opgang van elektrische fietsen wordt de fiets ook in het
heuvelachtige Brakel een logische vervoerskeuze en
is een inhaalbeweging nodig om van de afzonderlijke
veilige fietsassen een veilig en samenhangend functioneel
fietsnetwerk te maken.
Het functioneel fietsnetwerk verbindt de
dorpen, in de eerste plaats hoofddorp Nederbrakel, met
de dichtstbijzijnde stations, middelbare scholen en
regionale fietssnelwegen. Zo wordt een ‘lokaal functioneel
fietsnetwerk’ uitgebouwd dat aantakt op het Bovenlokaal
Functioneel Fietsnetwerk (BFF), dat nog niet door de
gemeente loopt. Vandaag hebben enkele hoofdbanen een
afgescheiden fietspad, maar zorgen de missing links voor
een groot onveiligheidsgevoel onder fietsers. Missing links
wegwerken kan door budgettair zware ingrepen zoals de
heraanleg van wegen en kruispunten, maar evengoed door
slimme wegmarkeringen of het sturen van verschillende
verkeersstromen langs parallelle circuits over de bestaande
wegen.
DAGELIJKS FIETSEN ALS UITHANGBORD EN
ONDERDEEL VAN EEN GROTERE MODAL SHIFT
De sterke beleefbaarheid van het landschap
en de (trotsheid op) de lokale fietscultuur zorgen voor
veel onontgonnen potentieel voor de uitbouw van
Brakel als fietsgemeente. Inzetten op een sterkere
dagelijkse fietscultuur is het laaghangend fruit binnen
een grotere modal shift, waarbij de gemeente ook inzet
op andere alternatieven voor de personenwagen zoals
deelwagensystemen. Door multimodaal ontsloten
mobipunten uit te bouwen aan de belangrijkste
knooppunten van het busnetwerk, faciliteert de gemeente
de uitbouw van een performante (geschakeld) duurzaam
vervoersalternatief.

58

De gemeente heeft vandaag niet de capaciteit
of knowhow om een sturend mobiliteitsbeleid te
voeren, er is bijvoorbeeld geen mobiliteitsambtenaar of
iemand die is aangesteld om het mobiliteitsplan uit te
voeren. Nochtans zal een beleid dat ‘verkeersveiligheid’
en ‘verkeersleefbaarheid’ centraal stelt de leef- en
woonkwaliteiten voor de Brakelaar verbeteren. De
inrichting van het openbaar domein binnen de woonkernen
volgens het STO(E)P-principe, geeft prioriteit aan
voetgangers en fietsers voor verplaatsingen op korte
afstand en versterkt de beleefbaarheid van de kernen.
Dit is een positieve beleidskeuze, die autogebruik niet
onmogelijk maakt, maar een alternatief uitbouwt dat
wonen en verblijven in Brakel nog beter maakt. De eerste
stap voor een modal shift is de uitbouw van een fijnmazig,
veilig en mooi functioneel fietsnetwerk. Dit is goed voor de
gezondheid van de Brakelaar en voor de middenstand. En
bovendien, zonder dagelijks fietsers is er weinig kans dat er
binnenkort een nieuwe ‘Zwarte van Brakel’ opstaat.
HET RECREATIEVE FIETSNETWERK VERDER
UITBOUWEN, VOOR WIELERTOERISTEN EN VOOR
LANDSCHAPSTOERISTEN
Investeren in een fietsnetwerk betaalt zichzelf
terug. Dat is de ervaring van de steden en gemeenten die
Brakel voorafgingen. Er is geen reden om aan te nemen dat
dit voor Brakel niet het geval is. Het huidige wielertoerisme
is de voorbode van wat er mogelijk is. Brakel kan nog
meer dan vandaag de ideale bestemming worden voor een
weekendje of vakantie dichtbij. De beste Vlaamse Ardennen
beleving krijg je met de fiets, het Mijnwerkerspad is een
voorbeeld van een prachtige recreatieve as. Verder inzetten
op een recreatief fietsnetwerk, met groene fietsroutes die
landschapsbeleving koppelen aan het lokale recreatieve
programma, zal de aantrekkingskracht van het ‘Toscane
van Vlaanderen’ versterken.
Tegelijk is een pro-actief beleid nodig voor
mogelijke mobiliteitsconflicten, die vandaag al sluimeren
tussen wielertoeristen en personenwagens. Wanneer
het dagelijks en recreatief fietsgebruik de komende
jaren toeneemt, dreigt dit een mobiliteitsconflict tussen
wielertoeristen/snelle e-bikes en personenwagens en
recreatieve/trage fietsers te worden. Om dit conflict te
vermijden, is een mobiliteitsbeleid nodig dat verschillende
functionele en recreatieve verkeersstromen in kaart brengt
en bijstuurt waar nodig.
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lokaal functioneel netwerk

prioritaire lokale fietsas

Mijnwerkerspad als drager v/h netwerk

versterking lokaal netwerk met

herinrichting Van Lierdelaan richting

rode lus Ronde van Vlaanderen

aansluiting op het busnetwerk

station van Lierde

buslijn met strategische haltes

heraanleg fietsnetwerk in de dorpskern

fiets- en wandelnetwerk

poort

helling

voorzieningen en horeca

panoramisch zichtpunt
habitatrichtlijnen (Natura2000)

0

herbevestigd agrarisch gebied
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ACTIE EN BESCHRIJVING

INSTRUMENT(EN) EN
ACTOR(EN)

REFERENTIE

Prioritair

DOELSTELLING

AMBITIE 03: TROTS OP DE RONDE – EEN STERKE FIETSCULTUUR ALS UITHANGBORD VOOR MEER DUURZAME MOBILITEIT
Een veilig functioneel
12 De missing links in het
dagelijkse fietsnetwerk
fietsnetwerk voor woonversneld wegwerken
werk-school
verplaatsingen

13 Voldoende
fietsinfrastructuur
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12.1 Stel een fietsactieplan op samen met
Fietsberaad
Als de gemeente (1) een nieuwe mobiliteitsambtenaar
aanneemt (Actie 16.1) en (2) van een functioneel
fietsnetwerk een prioriteit maakt (Actie 12.2), is
Fietsberaad een ideale partner om fietsbeleidsplan op
maat van Brakel te maken met concrete acties ivm
infrastructuur en fietscultuur.
12.2 Maak een prioritait van de uitbouw van de
belangrijkste functionele fietsverbindingen
Het functionele fietsnetwerk is vandaag in Brakel amper
uitgebouwd. Er is geen fietssnelweg gepland op het
grondgebied van Brakel en de gemeente voert geen
fietsbeleid. Een performant functioneel fietsnetwerk is
een belangrijke ambitie voor Brakel.
- Prioriteit 1: Nederbrakel - station Lierde en
schoolfietsroutes tussen woonkernen en middelbare
scholen. Middelbare scholieren zijn vaak de eerste
fietsers.
- Prioriteit 2: Fietsassen Nederbrakel - dorpskernen en
bovenlokale functionele fietsassen Nederbrakel Oudenaarde/Geraardsbergen. Uitbouw van de Valkenberg
als hoofdas tussen Elst/Michelbeke, Nederbrakel en
Parike/Everbeek.
- Prioriteit 3: Fietsassen tussen dorpen.
Het uitgebreide wegennetwerk van de gemeente laat toe
om, mits vernieuwde inrichting, bestaande wegen in te
zetten in het functionele fietsnetwerk.
12.3 Richt het openbaar domein in dorpskernen in
op maat van (1) voetgangers en (2) fietsers
In dorpskernen geldt vandaag 'shared space' of het
woonerfprincipe, waarin iedereen de weg deelt. In kleine
dorpskernen zoals Nederbrakel is het niet nodig het
centrum autovrij te maken, maar duidelijke prioriteit
voor voetgangers en fietsers is wel noodzakelijk. Die
keuze moet zichtbaar gemaakt worden via
snelheidsremmende en verkeersturende infrastructuur
(zoals bloembakken), die overtreding van de
maximumsnelheid van 20/30 km/h onmogelijk maakt. De
inwonerstevredenheid over de fietsveiligheid is vandaag
zeer laag. Centrale pleinen zijn zoveel mogelijk gebruiken ontmoetingsruimte en geen parking. Het
circulatieplan dat doorgaand verkeer langs het dorpshart
van Nederbrakel onmogelijk maakt is een goede zaak.
13.1 Zorg via de verordening voor voldoende
fietsinfrastructuur bij (ver)nieuwbouw
Denk bij elke nieuwe ontwikkeling steeds in eerste
instantie aan de ontsluiting via trage wegen en zorg er
voor dat deze (ver)nieuw(d)e (woon)ontwikkeling een
verbinding heeft met het netwerk van trage wegen. Zorg
voor voldoende, kwaliteitsvolle fietsenstallingen op het
openbaar domein. Neem in een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening een norm op voor
fietsstalplaatsen.

Fietsberaad, het Vlaams
Fietsactieplan Waarschoot
expertisecentrum voor
fietsverkeer, stelt samen met
gemeenten fietsactieplannen op
maat van de gemeente op.

Aanleg fietsstraten (project
openbare werken).

x

Samenwerking met provincie
Oost-Vlaanderen binnen een
regionaal
samenwerkingsverband.

Tuinen van Puurs, Plusoffice

Opmaak gemeentelijke
Bouwcode Mortsel
stedenbouwkundige verordening
met verplichte aanleg
fietsinfrastructuur als last voor
nieuwe ontwikkelingen.

Quick win

AMBITIE
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Dagelijks fietsen als
uithangbord en
onderdeel van een
grotere modal shift

14.1 Profileer Brakel als fietsgemeente
Voer campagne als fietsvriendelijke gemeente. Maak
hierbij gebruik van de lokale wielertrots en zoek
ambassadeurs bij bekende wielrenners zoals de Zwarte
van Brakel. Zorg er tegelijk voor dat de
gemeentediensten zelf een voorbeeldrol opnemen. Maak
van 2020 het 'Jaar van de (elektrische) Fiets'.
Profiteer van de jaarlijkse wielerhoogmis van de Ronde
Van Vlaanderen (en andere voorjaarsklassiekers) die door
Brakel passeren, om enerzijds de dagelijkse wielercultuur
te versterken en anderzijds investeringen in de
infrastructuur ook te laten bijdragen aan het functionele
dagelijkse fietsverkeer. Zo werd het WK Wielrennen in
Yorkshire 2019 ingezet als promotor voor dagelijks
fietsen.
14.2 Ga voor elektrisch (fietsen)
De opgang van de elektrische fiets is een bijzondere kans
om ook in de Vlaamse Ardennen de dagelijkse
fietscultuur te versterken. Promoot of organiseer (mee)
groepsaankopen voor elektrische fietsen. Snelle
elektrische fietsen zoals speed pedelecs zijn het
duurzame alternatief voor de personenwagen in
gemeenten met een slechte OV-knooppuntwaarde zoals
Brakel. Ook tewerkstellingspolen Gent, Brussel,
Oudenaarde en Geraardsbergen worden zo bereikbaar
met de fiets.
Collectieve vervoersmodi 15.1 Deelwagensystemen ondersteunen
Een autodeelactieplan opstellen
uitbouwen als alternatief
Afhankelijk van de locatie en het succes, vervangt een
op maat van de gemeente i.s.m.
voor de personenwagen
deelwagen 4 tot 15 personenwagens en evenveel
Autodelen.net.
parkeerplaatsen. Vandaag zijn er in Brakel twee
deelwagens, de gemeente kent en ondersteunt dit
systeem niet, terwijl deelwagens een interessante
aanvulling zijn in het uitbouwen van een alternatief voor
de personenwagen.
15.2 Richt mobipunten in
Mobipunt vzw
Maak schakelmobiliteit mogelijk door infrastructuur voor (www.mobipunt.be)
verschillende vervoersmodi uit te bouwen op een
centraal gelegen punt. Start hiermee in Nederbrakel en
breidt op korte termijn uit naar de verschillende
dorpskernen. Voor 2022 zijn hiervoor subsidies
beschikbaar.
Een pro-actief en flexibel 16.1 Versterk de administratie met een
mobiliteitsbeleid voeren
mobiliteitsambtenaar
De gemeente voert vandaag geen sturend
mobiliteitsbeleid en de eigen plannen uit het
mobiliteitsplan zijn weinig gekend binnen de diensten en
politiek. In de snel innoverende mobiliteitssector is een
mobiliteitscel binnen de administratie een must voor een
pro-actief beleid dat de realiteit niet achterna holt. Als
het gemeentebudget dit niet toelaat, kan deze ambtenaar
intergemeentelijk aangesteld worden (bv. ism gemeente
Horebeke).
16.2 Voer het mobiliteitsplan uit, met duidelijke
prioritering volgens het STO(E)P-principe.
Heel wat acties uit deze ambitie komen overeen met
acties uit het in 2012 herziene mobiliteitsplan. Gebruik
het gekoppelde actieplan als leidraad bij het
mobiliteitsbeleid, met ambitieniveau dat nog duidelijker
het STO(E)P-principe volgt: eerst Stappers, dan Trappers,
dan Openbaar vervoer en tenslotte de (Elektrische)
Personenwagen.
Lokale wegen voor lokaal 17.1 Stel een functietoekenningsplan op
Stel een functietoekenningsplan
en traag verkeer
Laat enkel (gemotoriseerd) bestemmingsverkeer toe op op i.s.m. VLM (+ bijhorende
erfontsluitingswegen. Baken daarom buiten de kernen
subsidies).
mobiliteitskamers af in het kader van een
Functietoekenningsplan. Combineer dit plan met de
uitbouw van functionele fietsroutes langs deze lokale
wegen (Zie Actie 12.2).
Het veiligheidsconflict met 18.1 Toon verschillende weggebruikers de
wielertoeristen oplossen
aangewezen weg
Wegmarkering en verkeersinfrastructuur moet
verschilllende weggebruikers hun weg tonen.
In Brakel is specifieke aandacht nodig voor de organisatie
van het wielertoerisme, dat kansen biedt om de lokale
economie te versterken (zie Actie 7.1), maar bij hinder
het lokale draagvlak voor fietsers onder druk kan zetten.
Op termijn dringt een herziening van het mobiliteitsplan
zich op, waarbij verbindingswegen, ontsluitingswegen en
erfontsluitingswegen voor verschillende verkeersmodi
worden aangeduid (met prioritering volgens het STO(E)Pprincipe) en het gebruik van wegen door verschillende
weggebruikers (zoals functionele, recreatieve en
sportieve fietsers) wordt gemengd waar mogelijk en
gescheiden waar nodig.

14 De fietscultuur versterken

15

16

17
Het recreatieve
fietsnetwerk verder
uitbouwen, voor
wielertoeristen en voor
landschapstoeristen

18

'Jaar van de Fiets' - Gemeente Bornem

Samenaankoop e-bikes provincie OostVlaanderen
Gent: 500 euro subsidies voor een ebike bij inbrengen nummerplaat
wagen.

Station Herzele (dichtstbijzijnde
Mobipunt)

Functietoekenningsplan De Pinte
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04.

4.4 TRANSITIEAGENDA STRATEGISCHE PROJECTEN

01.

02.

03.
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In het tweede deel van de transitieagenda worden de
beleidsambities vertaald naar strategische projecten
(4.4). Een strategisch project biedt niet enkel een
antwoord op één ruimtelijke uitdaging, maar zet tegelijk
in op verschillende ambities. Wanneer de ambities voor
Brakel worden gecombineerd, licht het
Mijnwerkerspad op als sterke ruimtelijke drager
waar verschillende strategische projecten aan
gekoppeld kunnen worden. Het Mijnwerperspad is
een voormalige spoorlijn die de gemeente doorsnijdt

en verschillende kernen en landschappen met
elkaar verbindt. Het is de recreatieve hoofdas, die de
Zwalmvallei verbindt met de getuigenheuvels in het
zuiden. De route loopt parallel met de Zwalmvallei die
als landschappelijke drager van Brakel de ruimtelijke
ontwikkelingen van de gemeente heeft gestuurd.
De overstromingsgevoelige beken doorsnijden de
hoofdkern van Brakel. Dit creëert conflicten met de
wens van de gemeente om te groeien en het bebouwde
oppervlak verder uit te breiden.

AMBITIE 03

AMBITIE 02

AMBITIE 01

STRATEGISCHE PROJECTEN

01. Een groene dorpsas voor Nederbrakel
Een groene dorpas voor Nederbrakel bouwt aan een veerkrachtige
dorpskern gekoppeld aan een groen lineair beekpark. Het verbindt de
huidige en nieuwe publieke voorzieningen op een veilig manier met
elkaar voor fietsers en voetgangers. De schooluitbreiding en het nieuw
gemeentehuis geven het lineair beekpark mee vorm.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

02. Michelbeke, een karaktervol dorp aan het Mijnwerkerspad
De heropwaarering van het publiek domein van Michelbeke zorgt voor
een dorpsentrée vanop het Mijnwerkerspad. Fieters kunnen hier gebruik
maken van het fietspunt en even uitrusten in het dorpscentrum en zijn
horecazaken. Bewoners genieten van de nieuwe dorpskern met een
geclusterde parking en het schooldomein als nieuw wijkpark.

03. Strategische hoeves i.f.v. versterken landschap
Het historisch landbouwlandschap en de bosrijke omgeving op de
getuigenisheuvels maken van het zuiden van Brakel een uniek landschap
dat erg geliefd is bij wandelaars en fietsers. Verschillende horecazaken
enten zich langs de populaire routes. Tegelijk verhoogt de woonwens in
het gebied, wat versnippering in de hand werkt en landbouwhoeves aan
de druk van de woonmarkt blootstelt. De uitdaging in dit gebied is het
versterken van het landbouw- en natuurrijke landschap en op welke
manier hoeves hiervoor strategisch kunnen worden ingezet.
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zicht op de kerk en
marktplein vanuit de
Serpentenstraat

marktplein met
horecazaken

Theo Van Brakelstraat
waarlangs de Molenbeek
loopt

groen binnengebied
met zicht op het
kinderdagverblijf en
school

8
6

9
5

3

4

6

10

1
2

6
6
7

(1) marktplein met horeca
(2) huidig gemeentehuis en OCMW
(3) oude dekenij: voorgestelde site gemeentehuis
(4) bibliotheek
(5) parking
(6) school
(7) rusthuis
(8) kinderdagverblijf
(9) Molenbeek
(10) park de Rijdtmeersen
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EEN GROENE FIETSAS VOOR NEDERBRAKEL

OPGAVE

KANSEN

Nederbrakel ligt in watergevoelig gebied. Met het
park Rijdtmeersen creëerde de gemeente reeds een
groene long voor Nederbrakel waar water en recreatie
centraal staan. Desondanks is er in de rest van de
dorpskern weinig ruimte voor water: de verschillende
beekstructuren zijn (deels) ingebuisd en de kern
is grotendeels verhard. Een heropwaardering van
de Molenbeek kan ruimte geven aan de historische
beekstructuur en breidt de groene Rijdtmeersen uit tot
in het centrum van Nederbrakel. Zo kan de gemeente
inzetten op een kwalitatief beekpark als dorpshart en
tegelijk op een meer veerkrachtige dorpskern.

Langs de beekstructuren in Nederbrakel zijn heel wat
publieke voorzieningen zoals scholen gelegen. Deze
zullen in de toekomst verder uitgebouwd worden met
enerzijds een uitbreiding van de basisschool SintAugustinus en anderzijds de bouw van een nieuw
gemeentehuis, muziekschool en theaterzaal. Voor dit
laatste maakte de gemeente reeds een RUP op. Het idee
is om het nieuw administratief centrum op de site van
de Dekenij te vestigen, waar ook de Molenbeek loopt.
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KANSENKAART ONBEBOUWDE RUIMTE
(1) De gemeente Brakel heeft veel strategische
eigendom in de dorpskern.
(2) De kern is dooraderd door verschillende
overstromingsgevoelige beken.
(3) Vele voorzieingen hebben zich historisch
ontwikkeld en geörienteerd langs de as van de
beekvallei.

zone voor achtergebouwen
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Art. 1

GRAFISCH PLAN RUP GEMEENTEHUIS (2016)
(1) de site van het huidige gemeentehuis wordt
herbestemd naar een zone voor winkel en woningbouw,
aansluitend op de markt en een zone voor
achtergebouwen in de tweede bouwlijn.
(2) contour van de site voor het nieuwe gemeentehuis
waarbij de oude Dekenij met tuin en een vrijstaande
woning wordt herbestemd naar een zone voor
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.
De Molenbeek loopt dwars door de site.
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EEN GROENE FIETSAS LANGS DE MOLENBEEK
(1) Door de Molenbeek meer ruimte te geven, is er meer
ruimte om water op te vangen en te laten infiltreren. De
huidige grachtstructuur wordt hierbij getransformeerd
tot een volwaardige beek met groene oevers. Rond
de beek ontstaat een beekpark dat het centrum van
Nederbrakel verbindt met de Rijdtmeersen.
(2) De heropgewaarde Molenbeek creëert een sterke
groene figuur in het centrum van Nederbrakel. Een
halfverhard pad langs de beek, de groene dorpsas, zorgt
voor een veilige verbinding tussen de verschillende
publieke voorzieningen voor voetgangers en fietsers.
Het pad loopt tussen de Rijdtmeersen en de bushalte
aan de Watermolenstraat. Van daaruit kan er aangetakt
worden op de Lierdelaan en Mijnwerkerspad.
(3) Om de dorpsas te optimaliseren, moeten kruisingen
met gemotoriseerd verkeer worden vermeden. Door
de centrumparking te verplaatsen naar de noordzijde
van de Molenbeek, kunnen wagens rechtstreeks
van de Driehoestraat de parking bereiken zonder
het marktplein en/of de dorpsas te kruisen. Ook het
herorganiseren (knippen, voorrang voor fietsers, …)
van straten die de dorpsas kruisen, moet hierbij verder
worden onderzocht.

HET BEEKPARK VERBINDT DE PUBLIEKE
VOORZIENINGEN
(4) Gezien het groene karakter van de dekenij site
en de dwarsing van de Molenbeek (en haar zijtak de
Slijpkotmolenbeek) over de site, is het niet wenselijk om
het gebied te bebouwen. De site biedt immers kansen
als onderdeel van het beekpark. Het dekenij gebouw kan
hierbij herbestemd worden met een publieke functie
zoals een toeristische dienst, of ceremonieruimtes, of ...
(5) Om de dekenij site te vrijwaren, worden het nieuwe
gemeentehuis, muziekschool en theaterzaal gebouwd
op de site van de huidige centrumparking. Het nieuwe
gemeentehuis komt zo direct aan het beekpark met
fietspad te liggen. Door de footprint van het gebouw
zo klein mogelijk te houden, ontstaat er meer ruimte
voor het beekpark. Hierbij wordt onderzocht of
de muziekschool kan worden georganiseerd in de
schoolgebouwen door een gedeeld gebruik van de
klaslokalen (dag = school, avond = muziekschool).
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(6) Het nieuwe administratief centrum wordt
verwarmd via een biomassaketel op lokale houtige
biomassa, een restproduct uit het landschapsbeheer
van hagen, knotwilgen en bosbeheer. Ook de
school kan hier op termijn op aantakken. Dit
klimaatneutrale verwarmingsalternatief is een
stimulans voor agroforestry en de aanplant van houtige
landschapselementen. (Zie ook Actieplan 7.2)"
(7) Net als het nieuwe gemeentehuis kan ook
de basisschool onderdeel worden van het
beekpark. Afhankelijk van de locatiekeuze voor de
centrumparking, kan de school ten oosten of ten westen
uitbreiden. Daarnaast lijkt het ook waardevol om
uitbreiding in de hoogte te onderzoeken.
(8) De site van het huidige gemeentehuis biedt
mogelijkheden voor nieuwe woontypologieën zoals
kleinere woonunits voor ouderen. In de sokkel kan
er ruimte voorzien worden voor publieke diensten of
horeca. Door een heroriëntatie van het bouwblok wordt
het groene karakter van het binnengebied zichtbaar tot
aan het marktplein.
GELIJKAARDIGE OPGAVES EN KANSEN IN BRAKEL
(9) Gelijkaardige aandachtszones komen ook elders in
dorpskern van Nederbrakel voor. Zo is de gemeente
Brakel voor de zwembadsite 'Poseidon' op zoek
naar een nieuwe eigenaar en een herbestemming
van de huidige functie. Het perceel ligt in effectief
overstromingsgevoelig gebied, naast een sociale
woonwijk die nood heeft aan een transformatie. Ook
hier speelt de opgave van slim en gericht ontwikkelen
i.f.v. waterproblematiek en de inrichting van publiek
domein voor de omliggende woonomgeving. De
gemeente kan hier sturend beleid voeren als eigenaar
van de site.
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perceel binnen kernafbakening

autoluwe publieke ruimte

overstromingsgevoelig

te transformeren woonweefsel

voorzieningen

beek

strategisch bouwblok

(nieuwe) voorzieningen met

ingebuisde beek

kernversterkende functie
nieuwe woonvormen i.f.v.

trage dorpsas

kernversterking

mogelijke uitbreiding
parking

publiek groen

ontsluiting gemotoriseerd verkeer
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7
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REFERENTIE 01
Beekpark waaraan voorzieningen
worden gekoppeld, Nijlen
REFERENTIE 04
Speelmoeras en openlucht theater
in het gemeentepark Disveld,
Ruiselede

REFERENTIE 02
Nieuwe woonvormen met link naar
groen binnengebied, Eindhoven
REFERENTIE 05
Administratief centrum aan de
Leie, Deinze

REFERENTIE 03
Administratief centrum: beleving
van het omliggende groene
landschap, Staden
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ZICHT OP HET NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM LANGS DE DORPSAS AAN DE MOLENBEEK. DE
SPEELRUIMTE VAN DE SCHOOL KAN AANSLUITEN OP HET BEEKPARK.

KANSEN VOOR NIEUWE WOONVORMEN OP DE SITE VAN HET OUDE GEMEENTEHUIS DIE HET
GROENE KARAKTER VAN HET ACHTERLIGGENDE BINNENGEBIED VERBINDT MET DE VERHARDE
MARKT.

69

BWMSTR SCAN

zicht op de kerk vanuit
G. Gezellestraat

hoge haag scheidt het
schoolgebouw van het
Mijnwerkerspad en
landschap

sociale woonwijk
Hovendaal

zicht op Michelbeke
vanop het Mijnwerkerspad
met kerk en school als
herkenningspunten
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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Mijnwerkerspad
kerk en kerkhof aan dorpsplein
Sint-Michaelshoeve aan dorpsplein
basis- en middelbare school (Stella Matutina)
sporthal en Geutelingencomité
parking
sociale woonwijk Hovendaal
Zwalmvallei
Berendries (beklimming)
lokale bedrijvigheid
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MICHELBEKE, EEN KARAKTERVOL DORP AAN HET
MIJNWERKERSPAD
KANSEN
OPGAVE
Vanaf het Mijnwerkerspad lijkt Michelbeke een
compacte kern met een karaktervol dorpsgezicht.
De dorpskern zelf straalt echter weinig karakter uit
en is moeilijk leesbaar. Versnipperd parkeren, met
muren afgesloten voorzieningen en verharde publieke
ruimte domineren het dorpsbeeld. Michelbeke heeft
als woondorp geen groeiopgave, maar heeft wel nood
aan een heropwaardering van haar publiek domein.
Verdichten van bestaand weefsel (transformatie) is
hierbij steeds gekoppeld aan het ontsnipperen van het
open ruimte gebied.

Het dorp ligt op een knooppunt tussen het
Mijnwerkerspad, de Berendries en de lokale verbinding
tussen Elst, Michelbeke en Sint-Maria-Oudenhove.
Dit betekent dat het dorp doorkruist wordt door
zowel lokaal, recreatief als sportrecreatief verkeer. De
dynamiek van deze verbindingen kan zo een hefboom
vormen voor het heropwaarderen van de dorpskern van
Michelbeke.

3
2

3

beeld RUP
1
GEMEENTEHUIS
1
2

KANSENKAART ONBEBOUWDE RUIMTE
(1) De dorpskern van Michelbeke en de natuurrijke
Zwalmvallei worden gescheiden door het
Mijnwerkerspad.
(2) De dorpskern is voornamelijk verhard.
(3) De woondichtheid is laag.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR MICHELBEKE (GRS 2011)
(1) kwalitatief afwerken van de dorpskern
(2) woonuitbreiding t.h.v. Lepelstraat en
Heksteelstraat
(3) Michelbeke inrichten als een veilige doortocht
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MICHELBEKE, EEN KARAKTERVOL DORP LANGS HET
MIJNWERKERSPAD
(1) Vanop het Mijnwerkerspad springen de vele
versnipperde parkeerterreinen meteen in het oog.
Door het parkeren te clusteren in een strip (a), ontstaat
er ruimte voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte.
Zo ontstaat er een volwaardige dorpsentrée voor
Michelbeke vanop het Mijnwerkerspad. De dorpsentrée
wordt uitgerust met een overdekt fietspunt (b) dat
faciliteiten voor fietsers kan voorzien zoals een
fietspomp, rustpunt, en herlaadpunt.
(2) Vanop het Mijnwerkerspad vormt de Groenstraat
de ruggengraat van de dorpskern. De straat wordt
heringericht als ruimte voor gemengd verkeer en brengt
fietsers tot in de dorpskern van Michelbeke. Recreatieve
fietsers, maar ook wielrenners kunnen hier genieten van
de lokale horeca.
(3) Het bouwblok tussen de Groenstraat en de
G. Gezellestraat speelt een belangrijke rol in de
dorpsbeleving. Het doortrekken van de publieke figuur
in het bouwblok geeft ademruimte in de dorpskern en
zoekt de relatie met de kerk opnieuw op. De woonunits
worden gericht ontworpen op maat van de verwachte
gezinsverdunning.
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(4) Het groene karakter en het waardevolle gebouw van
het instituut Stella Matutina maken vandaag geen deel
uit van de dorpskern. Vanop het mijnwerkerspad ligt het
instituut verscholen achter hoge hagen. In de dorpskern
is het omringd door afsluitingen. Door de barrières rond
de school zowel visueel als fysiek te doorbreken, kunnen
de kwaliteiten ingezet worden voor de heropwaardering
van Michelbeke. Lage hagen kondigen zo het instituut
reeds aan vanop het Mijnwerkerspad. Maar ook door het
groene schooldomein open te stellen voor Brakelaars ,
krijgt Michelbeke er een wijkpark bij. In ruil wordt het
groenbeheer van de school overgenomen door de buurt,
met ondersteuning van de gemeente.
(5) Langs het Mijnwerkerspad ontstaan kansen om
de noordelijke verkaveling gericht te transformeren.
Door meerdere percelen samen te nemen, ontstaat er
ruimte voor nieuwe woontypologieën. Een strategische
inplanting langs het Mijnwerkerspad creëert kansen
voor kleinschalige, groene buurtplekjes. Buurtbewoners
of fietsers kunnen hier even uitrusten op een
picknickbank genietend van het omliggende landschap.
(6) De vernieuwde Groenstraat en het Mijnwerkerspad
worden versterkt door enkele trage verbindingen:
(a) kerkwegel, (b) verbinding verkaveling, (c) door
schooldomein
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perceel binnen kernafbakening

autoluwe publieke ruimte

Zwalmvallei

te transformeren woonweefsel

voorzieningen met

'openingen' richting pad

kernversterkende functie
strategisch bouwblok

Mijnwerkerspad
parkeerstrip

nieuwe woonvormen i.f.v.

trage verbindingen

kernversterking

knooppunt met fietsinfrasstructuur
publieke doorgang brede school

publiek groen

karakteristieke landbouwhoeve
groene linken met verkaveling

5
6b

6b

4

2

1b

1a

6a

3
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REFERENTIE 01
Coupure park: overdag speeplaats,
's avonds buurtpark, Gent

REFERENTIE 02
Herstelpunt, Dynamo werkstatt,
Zurich

REFERENTIE 04
Verhouding tussen bebouwing
en dorpsgroen, Woongaard
Kasteelpark, De Pinte
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REFERENTIE 03
Carportwoning: gemeenschappelijke
carport in de wijkbuurt, Tildonk
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DE KRUISING VAN DE GROENSTRAAT EN HET MIJNWERKERSPAD WORDT INGERICHT ALS EEN
LEESBARE PUBLIEKE RUIMTE MET EEN AANSLUITING OP HET GROENE KARAKTER VAN DE
BREDE SCHOOL. DOOR HET KLEINSCHALIGE HORECAPLEIN EN EEN FIETSHERSTELPUNT WORDT
HET EEN 'RUSTPUNT' WAAR MENSEN KUNNEN VERBLIJVEN MET ZICHT OP DE ZWALMVALLEI.
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golvend landschap met zicht op hoeve Ten Bossche
vanuit de Ronsesestraat

Verrebeekmolen, restant
van een rijk agrarisch
verleden

zicht op het Livierenbos

4
1

7

6
2
5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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3

Mijnwerkerspad (uiteinde)
Brakelbos
Lieverenbos
Ronsesestraat (N48)
dorp D'Hoppe (Wallonië)
dorp Everbeek boven
Hoeve Ten Bossche
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STRATEGISCHE HOEVES I.F.V. VERSTERKEN VAN
HET LANDSCHAP

KANSEN

OPGAVE
Aan de voet van het Mijnwerkerspad in het zuiden van
Brakel bestaat het landschap uit bosrijke beekvalleien
en glooiende groene heuvels. Een recreatief netwerk
van fiets- en wandelpaden doorkruist het gebied.
Het agrarisch karakter is de laatste twee eeuwen
verzwakt, landbouwnederzettingen zijn uitgegroeid
tot versnipperde woonlinten en voormalige
landbouwhoeves worden steeds vaker opgekocht en
getransformeerd tot private woningen. Het landschap
wordt vandaag vooral ‘gebruikt’ als een passief decor,
een geliefd landschap om te bezoeken en in te wonen.
Een gewaardeerd landschap betekent het afstemmen
van activiteiten die het landschap versterken. Daarin
ligt ook een opgave voor de gemeente, om te zoeken
naar een gebruik van de open ruimte die het landschap
versterkt.

In het landschap liggen veel karaktervolle hoeves
waarvan sommige nog in gebruik zijn en andere eerder
een herinnering zijn aan het historisch agrarische
karakter van het gebied. Bij leegstand komen deze
hoeves vaak op de woonmarkt terecht. De locatie en
typologie van de hoeves kunnen echter een strategische
rol invullen door een programma te ontwikkelen
langs het recreatief netwerk, met activiteiten die het
natuurrijke en agrarische landschap versterken.

2

zoom gis
protocol
3
2
1

KANSENKAART ONBEBOUWDE RUIMTE
(1) het gebied ligt op de getuigenheuvels en bestaat
uit verschillende beschermde natuurgebieden,
waaronder het Brakelbos.
(2) Het gebied wordt gekenmerkt door versnipperde
bebouwing
(3) hoeve Ten Bossche is een gedeeltelijk
cultuurhistorisch waardevol gebouw

ONTWERPPEND ONDERZOEK HERGEBRUIK HOEVES (PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN, ZIEGLER BRANDERHORST, 2019)
(1) leegstaande hoeves als hefboom
(2) hoeve Ten Bossche geselecteerd als case studie
voor verder onderzoek
(3) voorkeuringscenario agroforestry
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STRATEGISCHE HOEVES IN HET RECREATIEF
NETWERK
(1) Een uitgebreid recreatief wandel- en fietsnetwerk
dooradert het landschap ten zuiden van Brakel. Het
Mijnwerkerspad als hoofdas voor trage verbindingen
in Brakel mondt uit aan de voet van het Brakel- en
Lieverenbos. Deze plek biedt kansen voor de inrichting
van een instappunt voor fietsers op een ‘nieuw’
toeristische netwerk dat doorloopt tot in Wallonië.
(2) Hoeve Ten Bossche is gelegen langs de
Ronsesestraat, een belangrijke mobiliteitsas voor
autoverkeer. De hoeve is als portaal ook bereikbaar
met de bus (lijn 21, 23, 25). De hoeve biedt kansen als
herkenbaar recreatief knooppunt met een openbare
functie en als hoofdportaal voor de auto met
parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid met
fiets en openbaar vervoer.
HOEVES MET EEN MET LANDSCHAP
VERSTERKENDE ROL
(3) Verschillende hoeves bevinden zich langs het
recreatieve netwerk en bieden een strategische
kans voor activiteiten en functies die het landschap
versterken. Een multifunctionele invulling van de
hoeve met een breed landbouwbedrijfsmodel (Actie
7.1/11.2) zorgt ervoor dat het beheer van het Vlaamse
Ardennen landschap wordt verzekerd en dat de hoeves
een (semi-)publieke invulling krijgen. Door een regierol
op te nemen in samenwerking met gespecialiseerde
overheden worden de mogelijkheden voor nevenfuncties
collectief wonen, natuureducatief centrum, horeca,
evenementenlocatie en/of B&B onderzocht.
(4) De karaktervolle Hoeve Ten Bossche heeft een
monumentale waarde in het landschap, belangrijke
erfgoedwaarden en ligt vlakbij Natura 2000-gebied.
De landbouwactiviteit zal op korte termijn stopgezet
worden en zoals in veel landbouwbedrijven stelt zich
een hergebruikvraagstuk. Koppeldoelstellingen van dat
hergebruik moeten landschap, erfgoed en natuur zijn.
Het PDPO-project 'Hergebruik Hoeves' toont potenties
via ontwerpend onderzoek.
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(5) Hoeve Ten Bossche kan de uitvalsbasis worden
van de landschapsbeheercoöperatieve van de Vlaamse
Ardennen (Actie 7.2). Er zijn ook mogelijkheden
voor samenwerking met Natuurpunt Beheer of de
uitbouw van een proefcentrum rond agroforestry. Via
agroforestry of boslandbouw wordt een ecologische
bufferzone gecreëerd rond het Brakelbos. De gemeente
laat de lead in dit project best aan een andere overheid/
private partner zoals bv. ANB (Actie 12.2), maar is een
betrokken en noodzakelijke partner.
(6) De hoeve in de Koningsweg herbergt het project
Boskanter, een inleefboerderij die op geregelde basis
evenementen organiseert met lokale producten.
(7) Hoeves gelegen langs woonlinten of tussen
versnipperde bebouwing kunnen strategisch ingezet
worden voor maatschappelijke programma’s zoals een
buurthuis, kinderdagverblijf of een zorg-gerelateerd
programma.
(8) Aan de monding van het Mijnwerkerspad ligt een
kleinschalig gehucht met centraal een hoeve. De
centrale ligging van de hoeve biedt kansen voor het
ontwikkelen van een energiehoeve die de omliggende
cluster van gebouwen energie onafhankelijk kan
maken. De buurtbewoners kunnen via een coöperatieve
instappen in het verhaal.
(9) Naast activiteiten kunnen leegstaande
landbouwbedrijven zonder erfgoedwaarde ook ingezet
worden voor strategisch ontsnipperen in functie van
het landschap, bv. i.f.v. van de verbinding tussen twee
bossen.
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bebouwde ruimte

beek

beekvallei

overstromingsgevoelig

groepsaccommodatie
activiteit
bos

Ronsesestraat met bushalte

hoofdroute recreatief netwerk

strategische hoeve

route in recreatief netwerk

agroforestry of boslandbouw

horeca
portaal voor auto, bus of fiets
maatschappelijke invulling
herbevestigd agrarisch gebied en

ontsnipperen i.f.v. bosaanplanting

waardevol agrarisch gebied

transformatie naar een breed
landbouwbedrijfsmodel

1
4c
4b

4d

2
3
4a

4e

79

BWMSTR SCAN

REFERENTIE 01
Cohousing in erfgoedhoeve:
behoud van erfgoedwaarde en
landbouwactiviteit,
Sandershoeve Oostende

REFERENTIE 06
Agriturismo: vakantiewoningen die
deel uitmaken van een boerderij,
Toscane

REFERENTIE 04
Natuur educatief centrum
Paddenbroek, Gooik

REFERENTIE 02
Whitehall Farm: Akkerteelt,
fruitbomen en schapen
Cambridgeshire, Engeland

REFERENTIE 05
Biomassaplein: verzamelplein
houtsnippers voor biomassa,
Houthalen-Helchteren

REFERENTIE 03
Warmtenet Malempré (coöperatieve):
houtige biomassa is restproduct
van houtkantenbeheer groendienst
van de gemeente
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REFERENTIE 01
De Zwaluw: melkvee met fruitbomen
(agroforestry), Lovendegem
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DE HOEVE BIEDT KANSEN ALS HERKENBAAR RECREATIEF
KNOOPPUNT MET EEN OPENBARE FUNCTIE, EN ALS
HOOFDPORTAAL VOOR VERSCHILLENDE MODI.VIA
AGROFORESTRY OF BOSLANDBOUW WORDT EEN ECOLOGISCHE
BUFFERZONE GECREËERD ROND HET BRAKELBOS. DE HOEVE IS
UITGERUST MET EEN INFOPUNT EN DE MOGELIJKHEID VOOR
GROEPSACCOMMODATIE.

DE CENTRALE LIGGING VAN DE HOEVE BIEDT KANSEN
VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN ENERGIEHOEVE VOOR DE
OMLIGGENDE WONINGEN. DE BUURTBEWONERS KUNNEN VIA
EEN COÖPERATIEVE INSTAPPEN IN HET VERHAAL. DE HOEVE
LIGT OOK AAN DE VOET VAN HET MIJNWERKERSPAD, EEN
INSTAPPUNT VOOR FIETSERS OP HET ZUIDELIJKE WANDELEN FIETSNETWERK.

HET LANDSCHAP WORDT GEKENMERKT DOOR LINTBEBOUWING EN
VERSNIPPERDE WONINGEN. DE GEMEENSCHAPPELIJKE VRAAG
NAAR PROGRAMMA'S, ZOALS EEN KINDERDAGVERLIJF OF EEN
ZORG GERELATEERD PROGRAMMA KUNNEN ONDERGEBRACHT
WORDEN IN EEN ZICHTBARE HOEVE, EN OP EEN BEREIKBARE
(FIETS EN WANDEL) AFSTAND.
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4.5 AANBEVELINGEN HOGERE OVERHEID
VLAAMS GEWEST

Het uitwerken van een consequent
Vlaams open ruimte beleid, waarbij de wetgeving ook
de ambities uit het BRV onderschrijft. De basisrechten
zonevreemde woningen uit de VCRO en het BVR
Zonevreemde functiewijzigingen laten verrommeling,
verpaarding en vertuining van de open ruimte toe en
werken dit in de hand. Ze versterken de speculatie
in de open ruimte (bv. voor landbouwgrond) en
kunnen op termijn nefast zijn voor de leefbaarheid
van dorpskernen in het buitengebied. Deze Vlaamse
wetgeving maakt het voor gemeenten zeer moeilijk om
een open ruimte beleid te voeren. Het vraagt van hen
ook veel politieke moed om een kader te ontwikkelen
dat strenger is op het vlak van bv. functiewijzigingen.
Kan de Vlaamse overheid dit van de gemeenten
verwachten? En moet zij niet eerst en vooral in eigen
boezem kijken?

In beeld brengen van de investeringsen onderhoudskosten bij greenfieldontwikkeling voor
lokale gemeenten. In veel gemeenten komt eenzelfde
problematiek terug: het woonaanbod wordt uitgebreid
met greenfieldontwikkelingen (meestal verkavelingen)
wat een overaanbod creëert waarvan de gevolgen zich
voornamelijk zullen manifesteren in de bestaande,
oudere woonwijken (leegstand, verloedering, zeer lage
densiteit, kelderen van woningprijzen, …). Zelf als
gemeenten zich hiervan bewust zijn, vinden ze het nog
steeds moeilijk om het roer om te gooien. Transformatie
en/of verdichting van bestaande woonwijken is een
stuk complexer dan het gangbare grondenbeleid, dat
het aansnijden van nieuwe ruimte mogelijk maakt.
Een financieel plaatje van de (verborgen) kost van
greenfieldontwikkelingen kan een krachtig argument
zijn om gemeenten het geweer van schouder te doen
veranderen en voor kernversterking en -verdichting
te kiezen. (zie ook VITO-studie in opdracht van
Departement Omgeving ‘De kosten van urban sprawl in
Vlaanderen’, die uitkomt in januari 2019)

Voor het schrappen van
woonreservegebieden is een duidelijke Vlaams kader
nodig. Ook al blijkt uit prognoses duidelijk dat er
geen woonbehoefte meer is en is de taakstelling
van de gemeente negatief, toch zijn gemeenten
niet geneigd om hun woonuitbreidingsgebieden te
schrappen. De redenen hiervoor zijn divers. Er speelt
‘voorzichtigheid’ om de reserves niet kwijt te spelen,
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schrik om planschade te moeten betalen, onvoldoende
motivatie en capaciteit om ook hiervoor nog eens een
planproces op te starten, … Hoewel de goedkeuring
van het ontwerpdecreet woonreservegebieden aan deze
verzuchtingen tegemoet kan komen, blijft het initiatief
bij de gemeenten. Het schrappen of bevriezen van de
te grote voorraad aan woon(reserve)gebieden uit de
gewestplannen is een Vlaamse verantwoordelijkheid
die het gewest moet opnemen en waar zij ook het
noodzakelijke budget voor planschade voor moet
voorzien (aan de geactualiseerde verwervingswaarde).
Hierbij dient ook een oplossing te komen voor
gemeenten die hun sociaal objectief willen realiseren
via het aansnijden van woonuitbreidingsgebied. Sociale
huisvestingsmaatschappijen zijn historisch belangrijke
eigenaars van WUG en hebben vaak niet de middelen/
capaciteit/verbeelding om extra sociale woningen
te creëren op een andere manier dan het aansnijden
van die WUG’s. Het opleggen van een bindend sociaal
objectief voor gemeenten zoals Brakel moet mag niet
tot gevolg hebben dat deze gemeente met een beperkte
ontwikkelingskans haar laatste WUG’s ontwikkelt.

Ontwikkelen van wetgeving én
instrumenten die de impact van industriële landbouw
op het ecosysteem verminderen en die landbouwers
belonen voor het leveren van ecosysteemdiensten.
Als we de klimaatdoelstellingen en ambities uit het
BRV willen halen, is sterkere integratie van natuur-,
klimaat- en landschapsdoelstellingen in de agrarische
bedrijfsvoering noodzakelijk. Daarvoor zijn structurele
verdienmodellen nodig die de landbouwer belonen
voor geleverde ecosysteemdiensten, zoals blauwe
klimaatdiensten (zie Pilootprojecten Productief
Landschap) of boerennatuur (zie www.boerennatuur.nl).

Veel gemeenten worden met
gelijkaardige problematieken geconfronteerd en zoeken
elk op zich naar strategieën om hier mee om te gaan.
Dit vraagt vaak veel van hen en zou efficiënter kunnen
door de opgebouwde expertise onder elkaar te delen.
Een forum of atrium voor uitwisseling kan gemeenten
helpen om van elkaar te leren en niet elk op zich het
warm water uit te vinden. Hieruit kunnen ook lerende
netwerken en intergemeentelijke samenwerking
ontstaan waarbij de verschillende GSA’s elk een
expertise opbouwen en elkaar daarin ondersteunen.
Terugkerende problematieken zijn o.a.:
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o
Schrappen of bevriezen van
woonuitbreidingsgebieden;
o
(Zwaar) verkeer weren uit dorpskernen;
o
Een beleidskader voor
appartementisering en het verdichten van strategisch
gelegen verkavelingen;
o
Transformeren van slecht gelegen
verkavelingen;
o
Ongewenste ontwikkelingen in de open
ruimte tegengaan en een sturend open ruimte beleid
voeren;
o
Structurele strategieën (en
verdienmodellen) voor ontharding;
o
Hoe kan een gemeente
projectontwikkelaars overtuigen om innovatieve
woonvormen te ontwikkelen?
o
Onderhandelingsstedenbouw
als strategie voor een sturend ruimtelijk beleid.
Van projectniveau tot bovenlokaal niveau (t.e.m.
Verhandelbare Ontwikkelingsrechten).

De regie opnemen in een herverdeling
van landbouwgronden van de OCMW’s (en de
Kerkfabriek). Bijna alle OCMW’s hebben een historisch
patrimonium aan landbouwgronden, die ze in de loop
van de 19de en 20ste eeuw via schenkingen opbouwden.
Dit patrimonium ligt als een lappendeken verspreid over
Vlaanderen, bijvoorbeeld in Zulte is OCMW Oudenaarde
de grootste eigenaar van landbouwgrond. Tot voor kort
gingen de gemeenten en OCMW’s passief om met de
gronden die grotendeels in pacht zijn, maar door de
stijgende vastgoedprijzen – ook van landbouwgrond
– wordt meer en meer grond verkocht, voornamelijk
de grond buiten de eigen gemeentegrenzen. Dit is
problematisch op verschillenden vlakken:
(1) Gemeenten en OCMW’s doen mee aan
speculatie op landbouwgrond, waardoor de prijzen van
die grond onbetaalbaar worden voor landbouwers;
(2) Gemeenten en OCMW’s zorgen voor
verpaarding en vertuining van het platteland buiten de
eigen gemeentegrenzen, op het gebied van een andere
overheid;
(3) Verkoop van patrimonium verkleint de kracht
van de overheid om een sturend beleid te voeren.

duurzaam landbouwbeleid geregisseerd door de lokale/
regionale overheid.

Het waterkwaliteitsprobleem is
in Brakel flagrant. Brakel heeft een probleem met
ongezuiverde uitlaten en amper 61% van de woningen is
aangesloten op het rioleringsnet. Heel wat ongezuiverde
uitlaten monden uit in grachten die benedenstrooms
door Europees beschermd natuurgebied lopen. De
geplande rioleringsprojecten zijn in Brakel weinig
prioritair (volgens het VMM-portaal) en de gemeente
voorziet de komende legislatuur geen investeringen in
riolering. Dit is een problematische situatie waarvoor
Vlaanderen door Europa beboet kan worden. Gemeenten
zoals Brakel hebben een waterzuiveringsplan nodig,
met een gekoppeld actieplan en maatregelen die de
gemeente gedeeltelijk ter verantwoording roepen (bv
rond haar vergunningenbeleid dat zeer soepel is tov
aanvragen voor perifeer gelegen en niet-aangesloten
(ver)nieuwbouw). Ondersteunende maatregelen
zijn hierbij noodzakelijk, dit probleem overstijgt de
capaciteit van een gemeente zoals Brakel.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Een meer sturend beleid voeren met
betrekking tot de woontaakstelling per gemeente,
op basis van ontwikkelingspotentieel (VITOknooppuntenkaart) binnen een regionale context.
Een provincie overstijgt het lokale perspectief, waarin
bevolkingsgroei veelal, weinig kritisch, louter positief
wordt gepercipieerd. De woonmarktstudie van provincie
Oost-Vlaanderen volgt, in haar voorspellingen over
de verdeling van de bevolkingsgroei tegen 2030, de
demografische prognoses zonder uitspraak te doen
over de wenselijkheid van bijvoorbeeld Brakel (een
‘plattelandsgemeente’) als gemeente met de sterkste
groei.

Een ruil en herverdeling van OCMWlandbouwgronden, waarbij de grond zoveel mogelijk
in handen komt van de lokale gemeente, is een
oplossing. Die herverdeling moet gekoppeld zijn aan de
voorwaarden van professioneel landbouwgebruik en een
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5.1 METHODOLOGISCHE NOTA |
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN
GEMEENTEFICHE
VISUALISERING DIAGRAM
Voor de visualisering van het Nightingale Rose diagram
is voor elke indicator een ranking genomen van de 308
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes.

METADATA
Type gemeente

De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het
ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd
(VRIND2004-2005).
Aantal inwoners (2018)

Bron: Statbel, 2018
Ruimtelijk rendement voor het wonen:
aantal inwoners per hectare in kadastrale woongebieden
(2017)

Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appartementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn dus
percelen waarop een woning staat.
Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem
verloren gaan. De doorlatende oppervlakte is de gemeenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking
of bodemafdichting
Percentage appartementen, halfopen bebouwing en gesloten bebouwing (2017)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.
Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)

Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouwde percelen per inwoner.
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Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen binnen 800m (2013)

Bron: gemeentemonitor 2013
Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol groen
(2018)

Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de
gemeente.
Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%) (2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) (2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Voetgangers voor school en werkverkeer (%) (2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per hectare in
kadastrale woongebieden in 2011-2017)

Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.
Groei van het aandeel appartementen, halfopen bebouwing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod
(2017-2011)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
CO2emissie voor verwarming en elektriciteit
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerderanking)

Bron: provincie in cijfers
CO2emissie particulier en openbaar voor transport en
vervoer, 2016 (ton/huishouden)
(omgekeerde ranking)

Bron: Vito
Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per huishouden),
2016

Bron: provincie in cijfers
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juridische afbakeningen
ter bescherming
van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)
ructuur afvalwater
+ saneringsinfrastructuur
afvalwater
VMM
lijnrelicten VMM
erfontsluitingswegen
> 2000m²
recht van voorkoop
woonuitbreidingsgebied
ppervlaktewater
VMM verharde oppervlaktes
+ meetplaats
oppervlaktewater VMMlijnrelicten (Landschapsatlas 2001)eigendom overheid
7)
8)
titeit
Kansen voor ontharding
evolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)
atlas vanrecht
de woonuitbreidingsgebieden
- te onderzoeken
(BVR:
Verminderen
verhardingsgraad)
verharde
oppervlaktesvan
> 2000m²
van voorkoop
woonuitbreidingsgebied
erfontsluitingswegen verharde oppervlaktes > 2000m² eigendom overheid
eigendom
overheid gebieden
recht(30/07/2018)
van voorkoop
woonuitbreidingsgebied
chapsatlas
2001)
+ percelen eigendom overheid (gemeente)
wegenregister - lokale wegen
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)
bodembedekkingskaart (2017)
voor ontharding
Kansen voor ontharding
gewestplan, vector (01/12/2017)
+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen
gebieden
n van verhardingsgraad)
atlas
van de(30/07/2018)
woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
(BVR: Verminderen van verhardingsgraad) atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken
+ structuurplan gemeente
+ percelen eigendom overheid (gemeente)
ster - lokale wegen
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5.3 LOPENDE PROJECTEN BRAKEL

Gebied

Soort document

Status

1 Verkaveling Steneplein

Everbeek

verkaveling

in uitvoering

2 Verkaveling Gauwstraat

Nederbrakel verkaveling
vergunde verkaveling + OMV
voor stedenbouwkundige
Nederbrakel handelingen voor 164 woningen
OMV voor stedenbouwkundige
Nederbrakel handeling

voorontwerpfase net afgerond

6 Kloostersite

Nederbrakel gewestplan WUG
stedenbouwkundige
vergunning
Zegelsem

in uitvoering

UITVOERINGSPROJECTEN Wonen

3 Verkaveling Kasteelpark
4 Kasteelstraat
5 Warande-Hoge Zavel

Info
40 loten, open en half-open bebouwingen,
verkavelingsvergunning dd 25/6/2018 + wijziging
05/2019 (één bijkomend lot)
meerdere loten voor meergezinswoningen,
verkavelingsvergunning dd 24/9/2019, max. 80
woonentiteiten

vergund
deels in uitvoering +
voorontwerpfase: woningen
vervangen door appartementen meergezinswoningen, 226 appartementen

onderzoeksfase (RUP)

appartementen + assistentiewoningen, 47 eenheden
sociale woningbouw, nog niet concreet (100-tal
woningen)

Aantal
wooneenheden Oppervlakte Dichtheid

41

2,1 ha

19,52381

80

1,3 ha

61,538462

226

ca. 3,8 ha

59,473684

47

ca. 0,4 ha

117,5

100

ca. 3 ha

44

ca. 0,8 ha

33,333333
55
50

7 Herbestemming site zwembad

Nederbrakel gewestplan woongebied

nog op te starten

44 assistentiewoningen
woningbouw (deel sociaal ?), vermoedelijk een 30-tal
wooneenheden

30

0,6 ha

8 Verkaveling Hoevestraat

Nederbrakel verkaveling

in uitvoering

18 kavels open en half-open bebouwing

18

ca. 1 ha

9 Verkaveling Spoorwegstraat

Nederbrakel verkaveling

vergund

13 appartementen

13

ca. 0,26 ha

50

10 Verkaveling Ronsesestraat

Opbrakel

voorontwerpfase net gestart

inschatting: 18-tal appartementen

18

0,4 ha

45

Totaal

617

verkaveling

Huidig aantal huishoudens (2017)
Opgevangen groei

94

6181
10,0%

18
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