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LEESWIJZER

Voor u ligt de eindrapportage van de 
Bouwmeester Scan voor de gemeente Assenede. Deze 
rapportage is het resultaat van een ruimtelijk onder-
zoek, waarin zowel naar de bestaande als mogelijke 
toekomst van de gemeente is gekeken. Dit kenmerkt 
ook de opbouw van de rapportage. Na deze leeswijzer 
volgen een voorwoord van Vlaams Bouwmeester Leo 
Van Broeck en een beknopte uitleg over de onderzoeks-
methodologie.

In het eerste deel worden de karakteristieken 
van Assenede beschreven; de ruimtelijke context; de 
kencijfers en de ruimtelijke opbouw. In het tweede 
deel ‘Diagnose’ wordt vervolgens een verdiepingsslag 
gemaakt en wordt de bestaande ruimtelijke conditie van 
de gemeente tegen het licht gehouden. Hiervoor wordt 
een diagnose opgesteld door te kijken naar een aantal 
thema's. Er wordt gekeken naar mobiliteit, gezonde ver-
stedelijking, wonen, water, het open productieve land-
schap, energie en tenslotte naar regelgeving. Voor elk 
deelaspect worden kansen en zwaktes gedefinieerd.

In het derde deel ‘Ambities’ worden vervolgens 
de ambities voor de toekomstige mogelijkheden voor 
de gemeente geschetst. Dit doen we door allereerst een 
zogenaamde ‘kernkracht’ te formuleren voor Assenede; 
een rode draad die de ambities voor de toekomst ver-

bindt aan de kansen die vanuit de diagnose worden 
gesignaleerd. Dit moet het leitmotiv voor ruimtelijk 
beleid zijn voor de komende tijd. Vanuit deze kernkracht 
volgen verschillende deelambities.

In het vierde en laatste deel van de rapportage 
‘Transitieagenda’ wordt een eerste voorzet gedaan hoe 
de gemeente projecten of programma’s kan starten ten-
einde te werken aan de volgende stappen die nodig zijn 
om de ambities waar te maken. Het vormt een agenda 
voor projecten die het onderzoeksteam binnen de scope 
van de Scan heeft geformuleerd om aan de samenhang 
van de ambities en de achterliggende transities te wer-
ken.

We realiseren ons dat bij het uitvoering van de 
projecten niet alleen de gemeente aan zet is. Voor een 
deel van de projecten zal samengewerkt moeten worden 
met andere overheden of met bijvoorbeeld één of meer-
dere agentschappen. We hopen dat de Bouwmeester 
Scan het mogelijk maakt om het gesprek hierover te 
stimuleren en de gemeente voorziet van handvatten en 
aanleidingen om verder na te denken over haar toe-
komst.

INVENTARISATIE

PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN

+

mobiliteit
bebouwde ruimte
  gezonde verstedelijking
  wonen
open ruimte
  productief landschap
  water
energie
regelgeving en publiek 
ondernemerschap

5 thema’s - 1 diagnose:

sterktes en zwaktes

vertaling van diagnose: vertaling van ambities:

fundamentals

programma’s

strategische projecten

quickwins

verkenning gemeente: 

DIAGNOSE AMBITIE TRANSITIEAGENDA

regionale schaal
lokale schaal

kernkracht
ambitie 

1

ambitie 
2

ambitie 
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Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van 
Assenede in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwik-
keld 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 ruim-
tegebruik 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 kostenef-
ficiëntie 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 betaal-
bare 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 op-
gave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoever-
re het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoor-
den aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de 
Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen 
de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsma-
tige 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 gemeente-
lijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op 
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representa-
tief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

- Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

WOORD VOORAF
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In dit hoofdstuk worden beknopt enkele uit-
gangspunten toegelicht achter de methodologie die 
het onderzoeksteam voor de Bouwmeester Scan heeft 
ontwikkeld. 

PROCES

De gemeente Assenede behoort tot de derde 
groep geselecteerde gemeenten in Vlaanderen voor het 
nieuw te ontwikkelen instrument ‘Bouwmeester Scan’. 
Als gevolg van het feit dat de Bouwmeester Scan ten 
dele nog in ontwikkeling was, werd ook gedurende het 
proces continu gewerkt aan de bijstelling en aanscher-
ping van de methodiek van de Scan.

Om te beginnen is er een bijeenkomst geweest 
met de burgemeester, schepenen en administratie om de 
scan toe te lichten en eerste ideeën vanuit de gemeente 
en het onderzoeksteam over de huidige uitdagingen te 
bespreken.  

Parallel is een zogenaamd ‘deskresearch’ uitge-
voerd naar de gemeente. Door te kijken naar de onder-
zoeksthema’s en te zoeken naar ontwikkelingen in de 
gemeente van de afgelopen jaren en naar statistieken, 
en  door gericht diagnosekaarten te maken met behulp 
van geografische informatie is een eerste slag geslagen 
voor het hoofdstuk Diagnose. Tijdens de workshop in 
het bijzijn van de burgemeester, schepenen en diverse 
ambtenaren met kennis van de thema’s, zijn de eerste 
bevindingen uit de diagnose gedeeld en verder aange-
scherpt.

De bevindingen van de diagnose en de gesprek-
ken met de gemeente zijn vervolgens door het onder-
zoeksteam in een interne workshop omgezet in ambities 
voor de toekomst van het ruimtegebruik van de ge-
meente Assenede. Die ambities komen voort uit de door 
het team geformuleerde ‘kernkracht’, een rode draad 
door de ambities die altijd ontstaat vanuit de intrinsie-
ke eigenheid en karakteristieken van de gemeente. In 
diverse sessies zijn de kernkracht en de ambities vervol-
gens zo helder en scherp mogelijk geformuleerd. 

Vanuit de verschillende ambities zijn vervolgens 
projecten geformuleerd. De projecten variëren van re-
latief kleine ingrepen tot complexere en strategischere 
projecten. Daarbij is ook goed gekeken naar initiatieven 

en projecten die nu al door de gemeente worden ontwik-
keld of gerealiseerd. Deze projecten zijn wederom twee-
maal tijdens een presentatiemoment met de gemeente 
besproken en toegelicht.

Ruimtelijke ordening gaat over het formuleren 
van kaders voor de toekomst. Het onderzoeksteam is 
niet enkel op zoek geweest naar het aandragen van 
nieuwe projecten; er is nadrukkelijk ook gekeken hoe de 
vele acties die de gemeente al onderneemt onderdeel 
kunnen zijn van het werken aan de toekomst. De am-
bities en projecten, gebundeld in de ‘Transitieagenda’, 
zijn dan ook meer te lezen als het kader waarbinnen kan 
worden gewerkt en nieuwe (deel) projecten of nieuwe 
studies kunnen worden opgestart. Dit kader moet het 
mogelijk maken om, waar gewenst en mogelijk, gericht 
aan een versterking van het gemeentelijk ruimtelijke 
beleid te werken. Door ambities met andere overheden 
of agentschappen te bespreken en nieuwe gezamenlij-
ke plannen te maken, door zelf te kunnen sturen aan 
ontwikkelingen en om zelf het gesprek met inwoners en 
belanghebbenden te voeren.

WERKEN OP VERSCHILLENDE SCHALEN

Omdat de ruimte niet begint of ophoudt 
bij de gemeentegrenzen, is het onmogelijk om de 
Bouwmeester Scan uit te voeren door alleen naar de 
gemeente te kijken. Daarom is gedurende het proces 
met regelmaat naar een hoger schaalniveau (de regio, de 
provincie of het gewest) gekeken. Het maakt namelijk 
uit of je als buurgemeente een grote stad naast je hebt 
liggen of dat de buurgemeente een landelijk gebied is. 

Om soortgelijke redenen is ook regelmatig 
verder ingezoomd op een deel van de gemeente. Omdat 
bepaalde kansen of urgenties zich juist op een specifieke 
locatie voordoen of omdat generaliserende uitspraken 
over de gemeente in het algemeen niet altijd opgaan. 

In de rapportage is daarom een palet aan schaal-
niveaus te zien, soms wordt er bijvoorbeeld gekeken 
naar de bereikbaarheid van de regio vanuit de gemeente, 
dan wordt er weer voor een project ingezoomd op enkele 
specifieke locaties of gebieden.

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
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ONDERZOEKSTHEMA'S

Zoals eerder vermeld, is voor de diagnose geke-
ken naar een zevental onderzoeksthema’s. Deze zeven 
thema’s zijn een uitwerking van de belangrijkste onder-
werpen die de Vlaams Bouwmeester agendeert: mobili-
teit, bebouwde ruimte, open ruimte, energie en publiek 
ondernemerschap. Op het gebied van de bebouwde en de 
open ruimte heeft het onderzoeksteam er voor geko-
zen om een tweetal specifiekere analyses per thema te 
doen. Binnen het thema bebouwde ruimte is er gekeken 
naar het onderwerp gezonde verstedelijking en naar het 
onderwerp wonen. Binnen het thema open ruimte is er 
gekeken naar natuur en water en naar het productieve 
landschap. Aan het begin van hoofdstuk 2. Diagnose 
treft u een korte uitleg per onderzoeksthema aan.

Deze thema’s zijn tevens de weerslag van uitda-
gingen waarvoor geheel Vlaanderen, en feitelijk geheel 
Europa, de komende decennia staat. Deze uitdagingen 
komen voort uit ingrijpende veranderingen in onze we-
reld. Van klimaatverandering tot veranderingen in onze 
demografie. En van de veranderingen die nieuwe tech-
nologieën met zich mee gaan brengen tot sociaalmaat-
schappelijke uitdagingen om een gezonde en leefbare 
samenleving te behouden. 

De wereld van morgen vraagt in belangrijke 
mate om nieuwe manieren waarop we met onze ruimte 
omgaan. Niet alleen omdat de ruimte beperkt is en we 
er goed aan doen om in sommige opzichten ook dras-
tisch minder ruimte te consumeren, maar ook omdat 
we steeds meer zaken binnen die beperkte ruimte aan 
elkaar moeten koppelen. We staan voor belangrijke 
transities; ten aanzien van onze landbouw, onze CO2- 
voetafdruk, het behouden van biologisch waardevolle 
ruimte en daarmee het behouden en uitbouwen van 
biodoversiteit. Deze transities vergen een kader voor ons 
toekomstig ruimtegebruik. Om niet alleen te anticiperen 
op de veranderingen als ze daadwerkelijk optreden, maar 
om actief aan de voorkant te sturen op welke gevolgen 
en kansen de talloze veranderingen hebben, is het goed 
om de huidige stand van zaken te diagnosticeren. Zodat 
vanuit een kijk op de bestaande situatie nagedacht kan 
worden over de ambities en mogelijkheden voor de 
toekomst. 

Op de dijken rond de Gezusterskreken in Assenede lopen schapen rond voor begrazing. Foto: Meetjesland 
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GEMEENTE ASSENEDE

SITUERING
Assenede ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, 25 km ten  

  noorden van Gent. De gemeente wordt aan de noordkant   
  begrensd door de grens met Nederland. Assenede wordt   
  doormidden gesneden door de A11/N49. 

OPPERVLAKTE
Assenede heeft een totale oppervlakte van 87,5 km2.

INWONERS 
Assenede wordt thuis genoemd door 14.296 inwoners 

(2020).

TEWERKSTELLING
In Assenede zijn er 6.617 werknemers.

BODEMGEBRUIK

7% Beschermd natuurgebied

79% Landbouw

2% Bebouwd - woonkern

<1% Bebouwd - bedrijvengebied

5% Erf in bebouwd gebied

2% Water

4% Wegbaan

Assenede

Zelzate

Sas van Gent

Ertvelde

Triest
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Aalter

Assenede in de regio

1.1 SITUERING
VAN DE GEMEENTE

Gent

Assenede

Eeklo

Sleidinge

TerneuzenDe gemeente Assenede is een grensgemeente aan de noord-
kant van de provincie Oost-Vlaanderen, grenzend aan de gemeen-
ten Sint-Laureins, Kaprijke, Evergem, Zelzate (BE) en Terneuzen 
(NL).  

Grensregio's hebben vaak veel gemeen: meestal liggen ze 
ver buiten netwerken die ertoe doen, zoals belangrijke havens, 
spoortrajecten en verkeersaders. Ook is de afstand tot snelgroeien-
de clusters van kennis en banen vaak te groot om ervan te kunnen 
profiteren. Ondanks vrij verkeer van personen en goederen en 
de verwachting dat economische integratie van buurregio's van-
zelfsprekend is, is dat minder zichtbaar wanneer gekeken wordt 
naar een grensgemeente als Assenede. De gemeente ligt buiten de 
grensoverschrijdende haven North Sea Port en profiteert nog maar 
zeer beperkt van de ligging tussen Terneuzen en Gent. Een cruciaal 
thema voor het functioneren van de grensregio als geheel én voor 
Assenede zelf is mobiliteit. Vanuit het Vlaams mobiliteitssysteem 
bezien ligt Assenede in een uithoek: de gemeente heeft geen trein-
station, de busverbindingen zijn zeer beperkt en de gelijkvloerse 
kruisingen van de A11/N49 dreigen te verdwijnen. Ook vanuit het 
Nederlandse mobiliteitssysteem ligt Assenede ook in een uithoek: 
de N-wegen, het kanaal en het goederenspoor Gent-Terneuzen 
lopen via Zelzate. Gezien de lage dichtheid van Assenede en de 
beperkte afstand tot Zelzate, biedt focus op deze kern (wanneer 
de spoorverbinding wordt gerealiseerd) potentie voor duurzame 
bereikbaarheid in de toekomst. Tegelijk geeft de ligging ook de kans 
om Assenede te herpositioneren als essentiële schakel in de groe-
ne rand Gent-Terneuzen, als buffer tussen Gent/Zelzate en Eeklo, 
alsook als onderdeel van het krekenstelsel van de wereld-unieke 
Westerschelde. In dat opzicht is Assenede geen ‘perifere uithoek’ 
maar een landelijke parel.
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01. VERKENNING
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1.2 KENCIJFERS
BEWONERS 

Assenede is één van de gemeenten in de urba-
nisatiegraad "Landelijke gemeenten met eerder vergrij-
zende bevolking" conform de Belfius-indeling. Volgens 
de VRIND-classificatie behoort Assenede tot 'platte-
land'. Assenede telde in 2020 14.308 inwoners en een 
dichtheid van 164 inwoners per km2. Volgens de huidige 
vooruitzichten zal de gemeente in elk geval tot 2035 op 
eenzelfde tempo blijven groeien als het Vlaams Gewest, 
wat neerkomt op een groei van 6,3% tussen 2020 en 
2035.

Zoals de Belfius-categorie al aangeeft, is 
Assenede een gemeente die kampt met vergrijzing. 
Bijna 22% van de bevolking is 65-plus. Dat is hoger dan 
in vergelijkbare gemeenten of in het Vlaams Gewest. De 
verwachting is dat dit sterk gaat stijgen tot een aandeel 
van ruim 25% in 2030 en bijna 28% in 2040. Daar staat 
tegenover dat het aandeel jongeren (0-24 jaar) zal blij-
ven afnemen van een aandeel van ruim 25% in 2021 tot 
23,9% in 2040. Vanwege deze bevolkingstrends zal ook 
de gemiddelde gezinsgrootte verder afnemen van 2,25 
personen per huishouden in 2021 tot 2,19 personen in 
2040. 

Het gemiddeld inkomen in Assenede is 
€ 19.250,-, wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde. 
Wel had 12% van de Assenedenaren het afgelopen jaar 
moeite met het betalen van de rekeningen. De wel-
vaartsindex van Assenede (109) is vergelijkbaar met die 
van Oost-Vlaanderen en iets hoger dan gemiddeld in het 
Vlaams Gewest. Het aandeel sociale huurwoningen ligt 
wel twee keer zo laag als gemiddeld in Vlaanderen. De 
kansarmoede-index is wel veel lager dan gemiddeld in 
Vlaanderen. Ook het aantal werkzoekenden is lager dan 
gemiddeld in Vlaanderen. 

Een woning met twee of drie gevels kostte in 
2020 gemiddeld € 220.000,-, wat bijna € 50.000,- onder 
het Vlaams gemiddelde ligt. De prijs is wel gestegen met 
ruim 60% in tien jaar.

RUIMTEGEBRUIK

Ruim 81% van de ruimte in Assenede is open 
ruimte,  wat ruim hoger is dan gemiddeld in Vlaanderen 
(66,9%). Ongeveer de helft van de open ruimte wordt in-
genomen door akkers en een kwart door grasland. Water 
en bossen nemen ieder ongeveer 2% in beslag. In totaal 
is 7% van de gemeente verhard, wat twee keer zo laag is 
als gemiddeld in Vlaanderen. De hoeveelheid groene (of 

onbebouwde ruimte) ligt met 89,9% iets hoger dan ge-
middeld in Vlaanderen. Wel neemt het aandeel bebouwd 
oppervlak al jaren langzaam toe. Met de groei van het 
aantal inwoners wordt dus nog niet optimaal ingezet op 
kernversterking in combinatie met het afbouwen van 
bijvoorbeeld zonevreemde bebouwing. 

AUTOGEBRUIK

97% van de inwoners beschikt binnen het gezin 
over een auto, wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde. 
Ook het motor/bromfietsbezit is hoger dan gemiddeld 
in Vlaanderen. Dat heeft voor een groot deel ook met 
de afstanden en het beperkte aanbod van openbaar 
vervoer te maken: 50% van de inwoners is langer dan 
een halfuur onderweg naar school, werk of opleiding en 
slechts 37% vindt dat er voldoende openbaar vervoer in 
de buurt is. Het dichtstbijzijnde treinstation ligt op 16 
km van Assenede. De auto is dominant in de dagelijkse 
woon-werkpendel met 71%, terwijl het Vlaams gemid-
delde op 59% ligt. De uitgaande pendel is overigens drie 
keer zo groot als de ingaande pendel. Ook scholieren in 
het secundair onderwijs moeten naar scholen buiten de 
gemeente, bijvoorbeeld in Eeklo, Zelzate of Gent. 57% 
van de Assenedenaren ervaart hinder door agressief 
verkeersgedrag en 46% voelt zich veilig op de fiets.

OPEN RUIMTE EN WATER

Maar liefst 82% is tevreden over het zicht op 
groen vanuit de eigen woning, wat hoger is dan gemid-
deld in Vlaanderen. 70% geeft aan tevreden te zijn over 
de natuur- en groenvoorzieningen binnen de gemeente. 
Voor een dagelijkse wandeling of fietstocht is men voor-
al aangewezen op de open ruimte, aangezien de kernen 
zelf weinig 'wijkgroen' bevatten (2,2%). Ook is het opval-
lend dat 56% nooit of maximaal één keer per maand een 
bos, park of groenzone heeft opgezocht in Assenede. 
Men doet dat overigens nog minder in andere gemeen-
ten. 50% is tevreden over de recreatievoorzieningen in 
de gemeente, terwijl het Vlaams gemiddelde 68% is. 

De grote hoeveelheid landbouwactiviteiten 
vormt een grote bron van broeikasgassen. Met name 
gassen als methaan en lachgas vormen een dreiging op 
het klimaat. Een groot deel hiervan is afkomstig van de 
veeteelt. 

ENERGIE

Slechts 5% van de daken wordt benut voor het 
opwekken van zonne-energie. Windenergie komt rela-
tief veel voor. Langs de N49 staan zes windturbines die 
tezamen 12 MW opwekken. 
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Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage

RANGORDE IN VLAANDEREN

Het hierboven getoonde spiderdiagram toont 
een aantal kengetallen die voor elke gemeente in 
Vlaanderen wordt verzameld. De kengetallen van 
Assenede worden afgezet tegen de gemiddelde kengetal-
len voor vergelijkbare gemeenten uit dezelfde VRIND-
categorie en voor het gemiddelde van alle Vlaamse 
gemeenten. De gemeente wordt hier vergeleken met de 
gemiddelde gemeente in de categorie 'platteland'. Hoe 
dichter bij het midden van de grafiek, hoe minder duur-
zaam de score is; hoe dichter bij de buitenste ring hoe 
duurzamer de gemeente scoort. 

Assenede scoort het hoogst in de categorieën: 
doorlaatbaarheid van de bodem, open ruimte per inwo-
ner, fietsgebruik, evolutie ruimtelijk rendement wonen, 
evolutie dichte woontypes en zonne-energie bij parti-

culieren. De laagste scores van Assenede zijn: ruimtelijk 
rendement wonen (inwoners per hectare in kadastrale 
gebieden), verdichting woontypes (groei van het aan-
deel appartementen, halfopen bebouwing en gesloten 
bebouwing in het totale woonaanbod), toegankelijk 
wijkgroen (binnen 800 meter), biologisch waardevol 
groen, voetgangers en CO2-emissie voor verwarming en 
elektriciteit. 

Dit weerspiegelt dat Assenede een bijzonder lage 
woondichtheid kent en dat veel ruimte wordt ingeno-
men voor landbouw. Opvallend is het contrast tussen 
het aanbod open ruimte per inwoner en de hoeveelheid 
toegankelijk wijkgroen. Hier ligt een uitdaging om men 
de open ruimte meer te laten beleven, specifiek voor 
voetgangers in en buiten kernen. 
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING
EVOLUTIE

Het water speelt een bepalende rol in de histori-
sche evolutie van Assenede. Assenede ligt al eeuwenlang 
op de vloedlijn tussen land en zee en heeft diverse keren 
te maken gehad met zware overstromingen. Rond 1300 
werd de huidige Westerschelde gevormd. Via nieuwe 
zeegeulen kregen Boekhoute en Assenede 75 jaar later 
een verbinding met de Westerschelde. De aanwezigheid 
van het water bracht ook risico's met zich mee, waarvoor 
omstreeks 1492 de Gravejansdijk werd aangelegd. Zo 
werd Zeeuws-Vlaanderen tegen de zee verdedigd. De 
dijkenstructuur functioneerde tevens als ruggengraat 
voor bebouwing: dorpen als Landsdijk ontwikkelden 
zich op de dijk. Nog steeds is dit een bepalende ruimte-
lijke structuur in de gemeente. 

Door de eeuwen heen ontwikkelde men steeds 
meer technieken om het water én het land te beheer-
sen. Naast de aanleg van dijken werd gewerkt aan 
inpolderingen. Het polderlandschap van de late mid-
deleeuwen lijkt nog altijd op het huidige landschap, 
maar de hoeveelheid vochtige graslanden is wel afge-
nomen. De mogelijkheden voor ontwatering werden 
onder meer beïnvloed door de steeds verdere ligging 
van Asseneedse polders ten opzichte van de Schelde 
en haar getijdeninvloed. Met de start van de realisatie 
van het Leopoldkanaal in 1847 werd betere afwatering 
mogelijk en kon Assenede uitgroeien tot een welvarende 
landbouwstreek. Het open, grootschalige uiterlijk van 
het polderlandschap is sinds het begin van de twintigste 
eeuw enkel versterkt. 

Door de afdamming van de Braakmanskreek in 
Nederland in 1951 werd Assenede niet alleen bespaard 
bij de watersnoodramp van 1953, maar werd Boekhoute 
ook definitief afgesneden van de zee. 

In het zuiden van de gemeente liggen nog de 
restanten van het uitgestrekte en dicht beboste jacht-
domein 'Aalschot'. Door ontginning ontstonden op de 
zandgronden heiden, die nog deels op de Ferrariskaart 
te zien zijn. Daarna vond 'verhouting' van het landschap 
plaats; nu het Houtland van het Meetjesland. Tot kort 
na de Tweede Wereldoorlog bleef het oorspronkelijke 
bocagelandschap grotendeels intact. Inmiddels is deze 
structuur nog maar moeilijk terug te herkennen. 

In de gemeente herinnert nog veel aan de 
geschiedenis. Ten eerste zijn er nog meerdere kreken, 
waaronder de Rode Geul en de Grote Geul. Daarnaast 
bevatten de dorpen erfgoed, zoals de kerken en Kasteel 

ter Leyen. Boekhoute is nog altijd herkenbaar als vis-
sersdorp, ondanks de verdwenen haven. 

HOE GAAT ASSENEDE VERDER 
EVOLUEREN?

Ondanks dat er in 1977 al een fusie heeft plaats-
gevonden tussen de vier deelgemeenten, is dit nog 
altijd een terugkerende discussie. Via verbanden als 
het Regionaal Landschap Meetjesland wordt de samen-
werking al versterkt, maar met fusies zijn er mogelijk 
meer schaalvoordelen te behalen en ontstaat er meer 
bestuurskracht. Ook voor Assenede kan dit interessant 
zijn, gezien de hoge schuldgraad en de toenemende kos-
ten en hoeveelheid opgaven. Momenteel is de financiële 
draagkracht van gemeenten te laag, waardoor er onder 
meer minder budget voor zorg is. 

 Tot dusver ging de voorkeur van de gemeente 
Assenede uit naar meer samenwerking met gemeenten 
met een vergelijkbaar profiel, zoals Kaprijke en Sint-
Laureins. Tegelijkertijd wordt er op Vlaams niveau mo-
gelijk aangestuurd op schaalvergroting met entiteiten 
van minimaal 25.000 inwoners. Een fusie wordt dan on-
vermijdelijk. Taken van de provincie worden dan overge-
heveld naar regio's en gemeenten, wat in zekere mate nu 
ook al gebeurt. Assenede ziet hier twee strategieën: 

• Fusie aangrijpen om schaalvoordelen te oogsten.
• Autonome gemeente blijven met een sterk bestuur 

en verdere inzet op intergemeentelijke samenwer-
king. 

Ook bepalend voor de verdere evolutie van Assenede is 
de ontwikkeling rondom het netwerk Gent-Terneuzen. 
Met name verbetering van de bereikbaarheid kan 
een aanjager zijn voor de stap naar een veerkrachtig 
Assenede. Daarnaast zal het landschap van Assenede 
verder blijven evolueren, nu de gemeente opnieuw te 
maken heeft met uitdagingen omtrent het watersys-
teem, waartoe zowel droogte als wateroverlast behoren. 
Ook de transitie naar een duurzame leefomgeving zal 
een grote impact hebben op de gemeente, zowel in de 
open ruimte als in bebouwd gebied. De historische evo-
lutie van Assenede kan een grote bijdrage leveren bij het 
neerzetten van een sterke identiteit van Assenede om de 
aantrekkelijkheid van de kernen en de open ruimte als 
recreatief gebied te stimuleren. 
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Historische evolutie op kaart:

1. Assende op de Fricxkaart 
uit 1712

2. Assenede op de 
Ferrariskaart uit 1777.

3. Assenede op een kaart uit 
1846

4. Luchtfoto Assenede uit 
2020

4.3.

1. 2.

01. VERKENNING

Assenede
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1.

ASSENEDE TOEN EN NU

1. Grote markt Assenede

2. Gemeentehuis Assenede

3. Boekhoute

4. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk  
te Bassevelde
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STRUCTUUR

Assenede is gelegen in het noorden van de 
provincie Oost-Vlaanderen. De huidige gemeente is 
ontstaan door de fusie van de gemeenten Assenede, 
Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo in 1977. Dit zijn 
nu de vier deelgemeenten. De kernen, samen met de 
gehuchten Triest en Landsdijk, liggen verspreid over de 
gemeente en zijn verbonden via lokale N-wegen en de 
fietsostrade. De kern Assenede is de belangrijkste kern 
voor de gemeente. Aan de zuidkant wordt de gemeente 
doorkruist door de N49, waarlangs nu nog meerdere 
gelijkvloerse kruisingen bestaan. Langs de snelweg, een 
belangrijke oost-westverbinding tussen Antwerpen en 
de kust, staan meerdere windturbines en ligt een KMO-
zone.  

Geografisch gezien ligt Assenede op de scheiding 
van het Vlaamse Poldergebied in het noorden van de 
gemeente en Zandig Vlaanderen in zuidelijk deel van de 
gemeente. Met de Kreken als Natura2000-gebied in het 
noordelijke deel van de gemeente, de landbouwgronden 
en restanten van het vroegere bocagelandschap in het 
midden van de gemeente en enkele bosfragmenten in 
het zuiden van de gemeente ontstaat er een overgang 
tussen drie landschappen binnen Assenede. De kernen 
Assenede, Boekhoute en Oosteeklo grenzen telkens aan 
twee van deze landschappen. Verspreid over de gemeen-

te liggen linten met (zonevreemde) bebouwing en land-
bouwhoeves. De grote hoeveelheid open ruimte biedt 
veel potentieel voor recreatie, korte ketenlandbouw 
en woon-zorgconcepten op het platteland. Zo heeft 
Assenede de mogelijkheid om bijzondere kwaliteiten 
aan te bieden ten opzichte van bijvoorbeeld het stedelijk 
gebied van Gent. 

Met de ligging binnen het Regionaal Landschap 
Meetjesland lijkt de focus van Assenede eerder richting 
het westen te liggen. Aan de oostkant van de gemeen-
te ligt echter een zeer interessant economisch gebied 
met daaromheen gemeenten met vergelijkbare uitda-
gingen als Assenede, zoals Wachtebeke. Met name nu 
er gewerkt wordt aan een betere spoorverbinding voor 
het grensoverschrijdende netwerk Gent-Terneuzen met 
de haven North Sea Port én als Assenede afhankelijker 
wordt van de knoop R4 / A11 bij Zelzate, wordt het eco-
nomisch gezien interessant om hier op in te spelen. Dat 
draagt bovendien bij aan de vitaliteit en veerkracht van 
een vergrijzende gemeente als Assenede. De gemeente 
kan er veel baat bij hebben om verder te kijken dan het 
Meetjesland en met Zelzate en omliggende gemeenten 
samen te werken, kennis uit te wisselen en gezamenlijk 
te werken aan een visie.

Structuur van Assenede
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02.
DIAGNOSE

Natura2000-gebied de Polders in Assenede
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SAMENVATTING DIAGNOSE

MOBILITEIT

KANSEN
• Spoorverbinding Gent-Terneuzen met stati-

on in Zelzate, nabij Assenede
• Mobipunten als centrale plekken in kernen
• Openbaar domein als verblijfsplek voor fiet-

sers en voetgangers.

ZWAKTES
• Hoog aandeel voor de auto in de pendel-

stroom.
• Openbaar vervoer kan slecht concurreren 

met de auto.
• Ageing well in place komt in gevaar door 

beperkt openbaar vervoer. 

BEBOUWDE RUIMTE
GEZONDE VERSTEDELIJKING

KANSEN
• De openbare ruimte biedt kansen voor inwo-

ners en bezoekers. 
• De gemeente investeert opvallend veel in 

sportvoorzieningen voor een gemeente van 
deze ordegrootte.

• Woonzorgcentra als specialiteit van de 
gemeente.

ZWAKTES
• Voorzieningsarmoede
• Geluidsoverlast door de N-wegen
• Onveilige verkeerssituaties voor kinderen.  

BEBOUWDE RUIMTE
WONEN

KANSEN
• Transitie naar buurtgerichte zorg samen 

laten gaan met een buurtgerichte aanpak.
• Veel onbebouwde percelen in kernen en dus 

veel ruimte voor kernversterking. 

ZWAKTES
• De lage dichtheid en verspreide ligging van 

woningen veroorzaakt een laag draagvlak 
voor voorzieningen en openbaar vervoer. 

• Lage riolerings- en zuiveringsgraad.
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OPEN RUIMTE
PRODUCTIEF LANDSCHAP

KANSEN
• Inzet op toerisme om levendigheid te ver-

groten. 
• Hoevetoerisme en korte ketenlandbouw als 

uitbreiding verdienmodellen landbouwer.

ZWAKTES
• Landbouw als grote bron van broeikasgas-

sen, wat vraagt om een omslag naar klimaat-
bestendige landbouw. 

• Leefbaarheid staat onder druk door het weg-
trekken van ondernemingen in de kernen.

OPEN RUIMTE
WATER EN NATUUR

KANSEN
• De open ruimte is de kernkracht, met name 

als de contrasten tussen de landschappen 
versterkt worden. 

• De koppeling landbouw, natuur, recreatie en 
klimaatadaptatie kan versterkt worden.  

ZWAKTES
• Waterproblematiek zal in de toekomst verer-

gen, zowel droogte als wateroverlast. 
• De kernen bevatten veel verharding en wei-

nig groene openbare ruimtes.

ENERGIE

KANSEN
• Nog veel ruimte voor windturbines beschik-

baar voor Assenede als energiegemeente.
• Veel onbenut dakoppervlak voor PV.
• Lokaal beheer landschap voor biomassa.

ZWAKTES
• Lage energieprestatie verouderde gebouwde 

omgeving. 
• Lage dichtheden en verspreide ligging 

gebouwen: autoafhankelijkheid en warmte-
verlies.

02. DIAGNOSE



BWMSTR SCAN

22

2.1 MOBILITEIT

De gelijkvloerse kruisingen langs de 
A11/N49 worden getransformeerd tot 
ongelijkvloerse kruisingen, waardoor men 
naar Zelzate of Kaprijke moet rijden.  

De fietsostrade bevat nog missing 
links en kan zichtbaarder worden. 

ANTWERPEN

PU
UR
S

22
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Het noordelijk deel krijgt te maken 
met Vervoer op Maat.

Mobipunten kunnen de centrale plekken 
in kernen worden.

De gelijkvloerse kruisingen langs de 
A11/N49 worden getransformeerd tot 
ongelijkvloerse kruisingen, waardoor men 
naar Zelzate of Kaprijke moet rijden.  

In de toekomst kan het spoor langs 
Zelzate kansen bieden voor Assenede, met 
name als het spoor aan de westkant weer 
in gebruik wordt genomen.   

Het kerkplein dient 
het autoverkeer. 

02. DIAGNOSE

Berlaar

2302. DIAGNOSE
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71% van de inwoners zit elke dag 
achter het stuur. In Vlaanderen is dit 59%.

50% van de inwoners is minimaal eem 
halfuur onderweg naar werk, school of oplei-
ding. Het Vlaams gemiddelde is 45%. 

29% van de inwoners vindt dat er 
voldoende fietspaden aanwezig zijn in de 
gemeente.

MOBILITEIT IN CIJFERS

57% van de Assenedenaren kiest nooit 
of slechts maandelijks voor de fiets bij korte 
afstanden. 

CONTEXT VAN ASSENEDE

Als grensgemeente is Assenede decentraal 
gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, ten westen 
van het grensoverschrijdende netwerk Gent-Terneuzen. 
Ook ten opzichte van Nederland is Assenede decentraal 
gelegen. Als plattelandsgemeente met een zeer lage 
dichtheid én op enige afstand van grotere steden als 
Eeklo en Gent, is het een grote uitdaging om minder au-
toafhankelijk te worden en duurzame vervoermiddelen 
als openbaar vervoer, fietsen, wandelen of deelmobiliteit 
uit te rollen. Daar komt bij dat de Vlaamse overheid nu 
investeert in basisbereikbaarheid, waarbij wordt aange-
stuurd op vraaggericht openbaar vervoer. "Op plaatsen 
waar de vervoersvraag klein is, zal het aanbod dalen 
om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag 
groot is. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, 
bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en win-
kelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen" (Vlaamse 
Overheid, 2021). Voor een gemeente als Assenede ligt 
de primaire uitdaging daarom bij het concentreren 
van de vraag, zodat het aanbod in stand kan worden 
gehouden. Samenwerking met omliggende gemeen-
ten is daarvoor essentieel. 

Inzet op deze uitdaging betekent ook inspelen 
op de eerdere koers die de gemeente Assenede heeft 
bepaald: in het mobiliteitsplan uit 2017 toont de 
gemeente Assenede de ambitie om zich verder te 
ontwikkelen als duurzame, leefbare en mobiele 
gemeente met het faciliteren van traag verkeer, ver-
betering van het openbaar vervoer en kwalitatieve 
herinrichting van de dorpskommen. Daartoe behoort 
onder meer geconcentreerde ruimtelijke ontwikkeling 
van kernen en verhoging van de identiteit door kwali-

tatieve inrichting van het openbaar domein. Het thema 
mobiliteit hangt daarmee sterk samen met thema's als 
gezonde verstedelijking en wonen. 

BASISBEREIKBAARHEID: WEGENNET

Voor de regionale bereikbaarheid is nu met 
name de A11/N49 van belang. Deze weg verbindt de 
gemeente Assenede aan de oostkant met Zelzate (10 
min) en uiteindelijk Antwerpen (45 min) en aan de 
westkant met Eeklo (20 min), Maldegem (20 min) en 
Brugge (45 min). Via het knooppunt bij Zelzate is het 
centrum van Gent in een ruim halfuur te bereiken. Nu 
heeft Assenede nog meerdere gelijkvloerse kruisingen 
met de A11/N49, maar er bestaan al jaren plannen om 
deze weg op te waarderen tot autosnelweg met een 
maximumsnelheid van 120 km/h. Lokaal en doorgaand 
verkeer wordt gescheiden, wat betekent dat de huidi-
ge kruisingen worden vervangen door ongelijkvloerse 
kruisingen. Verkeer van en naar de gemeente Assenede 
moet dan via de knoop bij Zelzate of bij Kaprijke. Dat 
heeft gevolgen voor de regionale en lokale bereikbaar-
heid van Assenede. Er wordt meer verkeer door de kern 
van Assenede verwacht, omdat de N436 de rechtstreekse 
route naar Zelzate wordt. Deze route loopt via het cen-
trale punt in de kern Assenede, waar ook de kerk staat. 
De huidige inrichting is al gericht op autoverkeer, 
maar een toename van verkeer zal de aantrekkelijk-
heid van de kern verder doen afnemen. Daar komt 
bij dat er langs de A11/N49 een parallelstraat loopt in 
beide richtingen: de Gravergrachtstraat. Door gebruik te 
maken van deze weg voor lokaal verkeer, kan de N458 de 
belangrijkste noord-zuidverbinding richting de knoop-
punten in Zelzate en Kaprijke worden en kan de kern 
Assenede bespaard worden. Ook in de overige kernen is 
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02. DIAGNOSE

het essentieel om te kijken naar de inrichting van de lo-
kale wegen met het oog op leefbaarheid, duurzaamheid 
en aantrekkelijkheid. Indien Assenede daadwerkelijk 
een duurzame, leefbare en mobiele gemeente wil 
zijn, moeten deze wegen ook een gedragsverande-
ring stimuleren richting openbaar, fiets, wandelen 
en deelmobiliteit. 

BASISBEREIKBAARHEID: OPENBAAR 
VERVOER

Als landelijke gemeente heeft Assenede beperk-
te werkgelegenheid en mogelijkheden voor secundair 
onderwijs te bieden, wat resulteert in een hoge uitgaan-
de pendel. 50% is minimaal een halfuur onderweg naar 
werk, school of opleiding en slechts 37% vindt dat er 
voldoende openbaar vervoer is. De uitgaande pendel 
voor werkgelegenheid is drie keer zo groot als de 
ingaande pendel. Vooral richting Gent is de auto domi-
nant, gezien het uitgestrekte grondgebied van Gent. Bij 
interne verplaatsingen in Assenede is de fiets wel goed 
vertegenwoordigd (45%). Voor het woon-schoolverkeer 
geldt dat veel scholieren naar school gaan in Eeklo, 
Zelzate en Gent. Richting Zelzate gaat ongeveer 70% 
op de fiets en richting Eeklo 50%. Ook hier geldt dat 
richting Gent de grootste verschuiving mogelijk is, aan-
gezien de auto met 45% ook hier nog een groot aandeel 
in heeft.

Voor Assenede is het van belang om deze 
actieve doelgroepen te behouden in de gemeente, 
wat vraagt om goede basisbereikbaarheid. Wanneer 
het openbaar vervoer te ver wordt afgebouwd (omdat de 
vraag beperkt is), wordt het zeer moeilijk om te concur-
reren met de auto. Daarnaast conflicteert dit met het 
Vlaamse beleid voor 'ageing well in place', wat neerkomt 
op het ondersteunen van ouderen in hun eigen thuis-
situatie. Wanneer men ouder wordt, kan de mobiliteit 
afnemen. Daardoor neemt het belang van de eigen 
woonomgeving toe. Auto en fiets zijn dan geen opties 
meer voor de langere afstanden. Dat vraagt niet alleen 
om een toegankelijke woonomgeving met voldoende 
wandel- en fietspaden voor mensen met bijvoorbeeld 
een rollator, maar ook toegankelijkheid tot voorzie-
ningen. Als er voorzieningsarmoede optreedt, wat in 
Assenede al gaande is, is het essentieel dat voorzienin-
gen buiten de gemeente goed met het openbaar vervoer 
te bereiken zijn. 

Onderdeel van basisbereikbaarheid is echter 
dat belangrijke maatschappelijke functies bereikbaar 
moeten zijn op basis van een vraaggericht systeem en 
met een optimale inzet van middelen. Daarom wil de 

1. Daily Urban System van Assenede: inkomende 
 forenzen* uit andere gemeenten.

2. Daily Urban System van Assenede: uitgaande 
 forenzen* naar andere gemeenten.
 
 * in de ochtendspits

IN

UIT

veel bewegingen

weinig bewegingen
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Vervoerregio Gent het OV-netwerk opbouwen als een 
gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden, oftewel 
meer hiërarchie aanbrengen om een goede structuur van 
hoofdnetwerken te creëren. Zo kan combimobiliteit 
gefaciliteerd worden, waarbij verschillende vervoer-
smiddelen naadloos op elkaar moeten aansluiten. 

Het openbaar vervoer in Assenede zal onder 
het aanvullend net en het vervoer op maat vallen. Het 
aanvullend net bevat de verbindingen Triest - Assenede 
- Bassevelde - Oosteeklo. Deze lijnen verbinden de 
gemeente met Zelzate en Eeklo, waarvandaan men kan 
overstappen op het kernnet. Het functioneel net ver-
bindt de kern Assenede rechtstreeks met Oosteeklo en 
verbindt Boekhoute rechtstreeks met Bassevelde en de 
kern Assenede. Het functioneel net is enkel beschikbaar 
tijdens de spits. 

Voor het noordelijk deel van Vervoerregio, waar 
Boekhoute en Landsdijk onder vallen, is aanvullend op 
het functioneel net vervoer op maat als flexnet aanwe-
zig tijdens de daluren. Hierover zegt de Vervoerregio dat 
de kernen in dit deel in het algemeen te weinig vraag 
naar vervoer genereren om een structurele reguliere 
openbaar vervoerverbinding te kunnen exploiteren. Met 
Vervoer op Maat kunnen reizigers een rit reserveren en 
worden vervolgens bij een halte dichtbij huis opgehaald 
en naar een halte nabij hun eindbestemming gebracht. 
Uit cijfers uit 2018 blijkt dat het toen ging om ca. 28 
reizigers per dag voor het belbussysteem. Oosteeklo be-
hoort tot het gebied met Vervoer op Maat rond Evergem.

Op korte termijn wordt het niet mogelijk ge-
acht deze trend te keren. Wel is het essentieel dat de 
gemeente Assenede zich inzet voor behoud van de 
huidige lijnen. Daarvoor is samenwerking belangrijk, 
zodat de gemeente sterker staat in gesprekken met de 
Vervoerregio. 

Een belangrijke kans op lange termijn is de 
betere spoorverbinding Gent - Terneuzen. In eerste 
instantie gaat het hier om een spoorverbinding voor 
goederen, maar in een later stadium kan het spoor ook 
ruimte gaan bieden aan passagierstreinen. Het spoor 
kan een dubbele functie gaan dienen in vergelijking met 
andere grensoverschrijdende regionale spoorlijnen: een 
voorstadsnet van Gent ter ontsluiting van onder meer 
Zelzate én als ontsluiting van de haven. Er bestaat een 
potentieel van 2 à 3.000 ritten (personen) per dag, ofte-
wel meer 700.000 - 1.000.000 ritten per jaar.  

Met name als het spoor aan de westzijde van 
het kanaal gereactiveerd wordt, biedt dit grote kan-
sen voor Assenede. 

BASISBEREIKBAARHEID: MOBIPUNTEN

Het behoud van de huidige verbindingen en een 
mogelijke toekomst met meer frequente en rechtstreek-
se verbindingen vraagt om het genereren van meer 
vraag voor het openbaar vervoer. Dat is enerzijds een 
kwestie van het stimuleren van een gedragsverandering, 
omdat de auto nog een groot aandeel heeft in de pen-
delstroom. Anderzijds is dat een lastige opgave, omdat 
het openbaar vervoer in deze vorm te beperkt kan con-
curreren met de auto. Voor de langere termijn moet 
de gemeente daarom inzetten op het concentreren 
van de vraag, oftewel inzet op kernversterking. Dat 
kan door toekomstige groei enkel in de kernen, voorna-
melijk in het hoofddorp Assenede, te laten plaatsvinden. 
Inwoners van Assenede die nu zonevreemd of langs 
een lint wonen, kunnen overtuigd worden om ook naar 
de kernen te verhuizen. Met name wanneer men ouder 
wordt, kunnen de kernen aantrekkelijker worden met 
vernieuwende woon-zorgconcepten. Wanneer een huis 
vrijkomt, biedt dat mogelijkheden voor afbouw (wan-
neer het instrumentarium hier ook op inspeelt). 

Binnen de kernen kunnen mobipunten 
vervolgen een sleutelrol spelen als herkenbare plek 
met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 
vervoermogelijkheden. Deze mobipunten kunnen 
worden aangevuld met extra diensten en zo een centraal 
punt vormen in een kern. Voorbeelden zijn de combina-
tie van een mobipunt met een pakketpunt, een kleine 
supermarkt, stalling van deelfietsen en een ontmoe-
tingsplek. Dit kan het centrale punt zijn waarvandaan 
de Assenedenaar naar huis vertrekt, maar ook waarvan-
daan toeristen het landschap ontdekken. Een mobipunt 
kan dus veel meer zijn dan enkel een halte en zo ook 
het openbaar vervoer, inclusief de overstapmomenten, 
aantrekkelijker maken. 

BASISBEREIKBAARHEID: FIETSEN EN 
WANDELEN

  Ook fietsen en wandelen maken deel uit van 
combimobiliteit. Met de fietsostrade heeft de gemeente 
al belangrijke voortgang geboekt. Wel is er nog veel 
winst te behalen, zowel voor het functionele als re-
creatieve netwerk. Slechts 29% van de inwoners vindt 
dat er voldoende fietspaden aanwezig zijn en 21% vindt 
het veilig voor kinderen om te fietsen. 57% kiest nooit 
of slechts maandelijks voor de fiets bij korte afstanden. 
60% doet dat ook niet te voet. Hier ligt nog een grote 
opgave in het openbaar domein: richt pleinen en straten 
in als ontmoetingsplekken, maak de startpunten van 
wandel- en fietspaden richting het landschap zichtbaar 
en werk aan missing links in het wandel- en fietsnet-
werk op lokaal en regionaal niveau. 
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Conceptrapport deel I Gemeente Assenede

KANSEN

• De spoorverbinding Gent - Terneuzen biedt kansen voor 

Assenede als er personenvervoer via Zelzate komt. Assenede kan 

dan wel profiteren van de ligging nabij een economisch, grensover-

schrijdend netwerk. 

• Bushaltes kunnen worden vervangen door mobipunten als cen-

trale plekken in kernen.

• Het openbaar domein kan ingericht worden als verblijfsplek 

voor fietsers en voetgangers.

ZWAKTES

• De auto heeft nog een hoog aandeel in de pendelstroom, met 

name richting het uitgestrekte gebied van Gent. 

• Het openbaar vervoer kan slecht concurreren met de auto, ge-

zien de frequentie van de verbindingen. 

• Voor 'ageing in place' is het essentieel dat men nog toegang 

heeft tot voorzieningen, waarin het openbaar vervoer een grote rol 

speelt. 

• Meer verkeer door Assenede via Zelzate als de A11/N49 meer 

ongelijkvloerse kruisingen krijgt. 

DIAGNOSE MOBILITEIT

02. DIAGNOSE
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2.2.1  BEBOUWDE RUIMTE -
   GEZONDE VERSTEDELIJKING

De N-wegen en voornamelijk de A11/
N49 veroozaken geluidsoverlast.

De gemeente 
investeert veel in 
sportvoorzieningen.
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De woonzorgcentra kunnen de 
specialiteit van de gemeente worden 
met een aantrekkelijke omgeving

Pleinen zijn vaak verhard, terwijl 
dit biodiverse, klimaatadaptieve 
ontmoetingsplekken kunnen zijn. 
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11 plaatsen in assistentiewoningen of 
woonzorgcentra per 100 65-plussers. Het 
Vlaamse gemiddelde is 8.

50% van de inwoners is tevreden over recre-
atieve voorzieningen, terwijl het Vlaams gemid-
delde 68% is. 

21% van de Assenedenaren vindt het 
veilig voor kinderen om zich te verplaatsen in 
de gemeente.

24% van de inwoners ondervindt vaak 
of altijd hinder door verkeerslawaai, terwijl dit 
in Vlaanderen 28% is. 

GEZONDE VERSTEDELIJKING IN CIJFERS

923 leerlingen gaan naar een andere 
gemeente voor secundair onderwijs. 

29% van de mensen vindt dat er voldoen-
de fietspaden aanwezig zijn in de gemeente. 
Het Vlaams gemiddelde is 42%.

  Gezondheid is een belangrijk thema voor 
Assenede, omdat de gemeente juist het bieden van een 
gezonde leefomgeving (met name voor ouderen) kan 
omarmen als kernkracht. Een gezonde leefomgeving is 
een breed begrip, wat hier middels diverse subthema's 
wordt toegelicht en verderop in de scan verder wordt 
uitgewerkt.

GROENSTRUCTUUR

Assenedenaren worden omringd door een grote 
hoeveelheid open ruimte. Hoewel er nauwelijks spra-
ke is van wijkgroen op minder dan 800 meter van huis 
(2,2% versus 20,6% gemiddeld in Vlaanderen), zijn 
Assenedenaren wel zeer tevreden over de groenvoorzie-
ningen in hun gemeente. Over de recreatievoorzienin-
gen is men minder te spreken: 50% is daar tevreden 
over, terwijl het Vlaams gemiddelde 68% is. Voor een 
gemeente als Assenede met een groot recreatief po-
tentieel is dat een opvallende uitkomst. Er ligt nog een 
opgave om de beleving van de open ruimte te verbeteren 
en de wandel- en fietsnetwerken uit te breiden en de 
zichtbaarheid ervan te vergroten in de kernen. Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor de fietsostrade, die vrijwel on-
zichtbaar de kern van Assenede doorkruist. Dit is niet 
alleen gunstig voor de inwoners van Assenede, maar ook 
voor inwoners van een stedelijk gebied als Gent. Voor 
steden met een grote groeiopgave worden de omlig-
gende gemeenten steeds interessanter als uitloop-
gebieden. Die gemeenten kunnen er op hun beurt weer 
van profiteren met nieuwe verdienmodellen. Wel is het 
essentieel dat de balans tussen natuur en zachte recrea-
tie in stand blijft. 

Binnen de kernen is wel sprake van enige 
vorm van groen, maar dit is vaak nauwelijks inge-

vuld. Zo ligt er wel groen in de nabijheid van een ge-
meenschapscentrum of een school, maar is dit enkel een 
grasveld. Binnentuinen of groen rondom publieke func-
ties kan actiever worden ingevuld met ontmoetingsplek-
ken, speel- en sportplekken, moestuinen of waterop-
vang. Veel pleinen zijn verhard en (deels) in gebruik als 
parkeerplaats, zoals het kerkplein en Diederiksplein in 
Assenede of het kerkplein in Boekhoute. Juist deze plek-
ken kunnen de aantrekkelijkheid van een kern enorm 
verhogen als ze worden ingericht als aangename, groene 
verblijfsplekken. 

ONDERWIJS EN SPORT

  18% van de inwoners van Assenede is tus-
sen 0 en 17 jaar. Het aantal geboorten neemt echter 
af, waardoor de gemeente aan het vergrijzen is. Dat 
maakt het nog urgenter voor de vitaliteit om actieve 
bevolkingsgroepen, zoals kinderen en jongeren te 
behouden in de gemeente. Assenede bevat meerdere 
basisscholen, maar voor het secundair onderwijs moeten 
kinderen naar Eeklo, Zelzate of Gent. Bij het volgen van 
een vervolgopleiding keren veel Asseneedse jongeren 
niet meer terug naar hun eigen gemeente. Goede bereik-
baarheid van de gemeente is een essentiële voorwaarde. 
  De gemeente erkent dit probleem en pro-
beert daarom de aantrekkelijkheid van de gemeen-
te voor kinderen te verhogen met bijvoorbeeld 
investeringen in sportvoorzieningen. Momenteel 
vindt slechts 36% van de inwoners dat er voldoende 
geschikte plekken zijn voor de jeugd in Assenede, terwijl 
het Vlaams gemiddelde 51% is. Bijna de helft van de 
Assenedenaren vindt dat er voldoende speelvoorzienin-
gen zijn voor kinderen tot twaalf jaar, wat ook lager is 
dan het Vlaams gemiddelde. Wel is er in de gemeente 
net zoveel sportinfrastructuur aanwezig als in vergelijk-
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bare gemeenten of in Vlaanderen en de gemeente blijft 
hier op inzetten, wat voor een gemeente met deze om-
vang, knooppuntwaarde en beperkte financiële moge-
lijkheden een bediscussieerbare keuze is. Ruim de helft 
van de Assenedenaren doet wekelijks aan sport. Een 
vijfde doet dit nooit of een uitzonderlijke keer.  
Assenede telt 1.440 leerlingen in het basisonderwijs. 
Driekwart van hen volgt onderwijs in Assenede. Het 
secundair onderwijs telt 923 leerlingen, waarvan de 
helft naar school gaat in Eeklo. 23% gaat naar Zelzate en 
15% gaat naar Gent. De fietsostrade is een belangrijke 
fietsverbinding voor kinderen richting Eeklo.  

VEILIG FIETSEN

Ruim 1.100 kinderen volgen kleuteronderwijs en 
primair onderwijs in de gemeente. In de kern Assenede 
zitten de meeste basisscholen, maar ook in Bassevelde 
en Boekhoute is een basisschool aanwezig. In de om-
geving van de basisscholen zijn geen aparte fietspaden 
aanwezig. Slechts 21% van de Assenedenaren vindt 
het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen. 
Voor secundair onderwijs moeten ruim 900 leerlingen 
naar een andere gemeente. De helft gaat hiervoor naar 
Eeklo, bijna een kwart naar Zelzate en 15% naar Gent. 
Afhankelijk van de woonplek binnen Assenede is het 
mogelijk om op de fiets naar school te gaan door gebruik 
te maken van de fietsostrade Eeklo - Zelzate, waar nu 
aan de missing links wordt gewerkt. Ook zijn er bus-
sen, hoewel de verbindingen niet altijd efficiënt zijn. 
Momenteel gaat slechts 10% met het openbaar vervoer 
en 14% op de fiets naar school, werk of opleiding. Het 
hoge aandeel autoverkeer maakt niet alleen de ver-
keerssituatie in Assenede minder aangenaam en veilig 
voor kinderen, maar heeft ook impact op de gezondheid. 
Momenteel geeft 57% van de Assenedenaren aan 
dat er vaak of altijd te snel gereden wordt, wat ho-
ger is dan het Vlaams gemiddelde.

GELUIDSOVERLAST

Ruim een kwart van de inwoners geeft aan af 
en toe geluidsoverlast door verkeer te ervaren. Een 
bijna even grote groep zegt dat hier zelfs vaak tot altijd 
sprake van is. Dat is vergelijkbaar met het Vlaams ge-
middelde, maar wel opvallend in een gemeente met een 
lage dichtheid. Voornamelijk de N-wegen met op kop de 
N49 veroorzaken geluidsoverlast van > 60 dB. Aangezien 
er langs deze wegen ook sprake is van lintbebouwing, 
ervaart men direct ook het verkeerslawaai. 

GEZONDHEIDSZORG

Binnen de gemeente is geen ziekenhuis aanwe-
zig; hiervoor moet men naar Eeklo of nog verder naar 

Gent. Toch is 82% van de Assenedenaren tevreden over 
de gezondheidsvoorzieningen in de eigen gemeente. Er 
zijn bovengemiddeld veel plaatsen in de residentiële ou-
derenzorg voor 65-plussers. Met de vergrijzingstrend 
wordt gezondheidszorg een steeds belangrijker the-
ma in de gemeente, waarbij met name zorg op een 
kleinere schaal kans maakt. De kernen Bassevelde 
en Assenede bevatten al woonzorgcentra. Wel is het 
een uitdaging om mensen te overtuigen om te ver-
huizen naar kernen, zeker in landelijke gemeenten als 
Assenede. Daarom is het belangrijk dat deze centra qua 
bouwtypologie passen bij het karakter van de kernen en 
dat deze centra veel te bieden hebben naast zorgvoor-
zieningen. De omgeving van deze centra kan hier een rol 
in spelen door aantrekkelijke ontmoetings- en groenge-
bieden te creëren. 

VOORZIENINGSARMOEDE

Vroeger stond Assenede nog bekend om en-
kele zeer goede restaurants, vergelijkbaar met de 
Nederlandse tegenhanger Philippine. Doordat de 
kernen minder aantrekkelijk zijn geworden, bij-
voorbeeld door ingebruikname van pleinen als 
parkeerplaatsen, en door trends als vergrijzing, zijn 
deze ondernemers deels vertrokken. Inmiddels bevat 
Assenede minder handelspanden ten opzichte van het 
aantal inwoners dan gemiddeld in Vlaanderen en ligt 
het winkelvloeroppervlak naar verhouding ruim twee 
keer zo laag. Ook is er al meerdere jaren sprake van 
toenemende leegstand onder handelspanden. Het aantal 
winkels is afgenomen van 97 winkels in 2012 naar 76 
winkels in 2021. Nu vindt 55% van de Assenedenaren 
dat er voldoende winkels in de buurt zijn, tegenover 
73% in Vlaanderen gemiddeld. Slechts 29% is tevre-
den over de shopping- en winkelvoorzieningen in de 
gemeente, wat ruim twee keer zo laag is als gemiddeld 
in Vlaanderen. 37% is tevreden over het aanbod van 
restaurants en cafés, wat ook twee keer zo laag is als het 
Vlaams gemiddelde.

Deze trend is lastig te keren en komt veel voor 
onder landelijke kernen. Autonome kernen worden zo 
residentiële kernen. Wel is het voor de aantrekkelijk-
heid van Assenede, zowel voor jongere als oudere 
doelgroepen, belangrijk om hier een strategie voor 
te ontwikkelen. Kernversterking en het benutten van 
het recreatief potentieel behoren daartoe. Voor inwo-
ners van Assenede kan er onderscheid gemaakt worden 
op drie niveaus: investeren in het microniveau (de 
directe leefomgeving die kwalitatief is ingericht voor de 
jeugd en voor ouderen), het mesoniveau (bereikbaarheid 
aan dagelijkse en periodieke voorzieningen binnen een 
straal van 500 meter) en het macroniveau (verschillende 
kernen die goed verbonden zijn en elkaar aanvullen). 
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2.2.2 BEBOUWDE RUIMTE
   WONEN

De dichtheid is zeer laag en 
bebouwing ligt verspreid over de 
kernen en linten, waardoor er 
weinig draagvlak voor openbaar 
vervoer en voorzieningen is.  

De gemeente heeft twee woonzorg-
complexen en kan experimenteren 
met nieuwe concepten.

Assenede blijft de komende 
jaren groeien tot ongeveer 
15.236 inwoners in 2035.
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De kernen bevatten weinig 
ontmoetingsruimtes.

De riolerings- en zuiveringsgraad liggen 
zeer laag. De gemeente investeert nu in 
diverse projecten. 

Tussen 2005 en 2017 is het oppervlakte aan 
bebouwde percelen toegenomen met 17,3%
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€ 220.000 was de gemiddelde 
prijs van een woonhuis met twee of drie ge-
vels in 2020 In Vlaanderen lag dit gemiddelde 
€ 29.000 hoger. 

7% van de gemeente Assenede is verhard, versus 
13% gemiddeld in het Vlaams Gewest.

17,3% is de toename van het oppervlakte van 
bebouwde percelen tussen 2005 en 2017. Het Vlaams 
gemiddelde lag lager met 11,4%.

WONEN IN CIJFERS

62,9% is het stijgingspercentage van de 
gemiddelde verkoopprijs voor een woonhuis met 
twee of drie gevels (2010-2020). 

Assenede staat bekend om haar landelijke, pe-
rifere ligging in de woonregio Gent en de subwoonregio 
Meetjesland. Als grensgemeente van Vlaanderen ligt 
Assenede dichtbij de Nederlandse grens en de kanaal-
zone Gent-Terneuzen (waar de nadruk ligt op landbouw 
en industrie), maar verder weg van de centrumsteden 
in Oost-Vlaanderen. Gent, met veruit de meeste voor-
zieningen, ligt op 30 km. Dichterbij ligt Eeklo op 20 km 
afstand, waardoor ook van deze stad de invloedssfeer 
beperkt is. Dat betekent dat Assenede voor een groot 
deel is aangewezen op de eigen kernen en een goede 
samenwerking met buurgemeenten om het woon- 
en voorzieningenbestand op peil te houden. 

In het Ruimtelijk Structuurplan wordt al gewe-
zen op het streven naar aangename en leefbare kernen, 
omgeven door een waardevol landschap. Dat wordt in 
heel Meetjesland gezien als een belangrijke troef. Ook 
ruim tien jaar later is dat nog altijd relevant. Wel kampt 
Assenede - net als omliggende gemeenten -  met soci-
aaleconomische trends, zoals vergrijzing, individualise-
ring en wegtrekkende jongeren, die bepalend zijn voor 
de leefbaarheid van de gemeente. Van krimp is nog geen 
sprake: tot 2035 wordt in elk geval nog een lichte groei 
verwacht. Wel is het noodzakelijk om in te spelen op 
bovengenoemde trends, zodat Assenede zich terecht een 
toekomstbestendige gemeente kan noemen.   

LANDELIJKE GEMEENTE MET 
VERGRIJZING

Op dit moment heeft de gemeente Assenede 
een totale bevolking van 14.308 inwoners op een op-
pervlakte van 87,5 km2. Daarmee heeft de gemeente 
een dichtheid van 164 inwoners per km2, wat ver 
onder het Vlaams gemiddelde is. Gemiddeld scoort 

het Meetjesland een dichtheid van 295 inwoners/km2 
en het gemiddelde van de woonregio Gent is zelfs 546 
inwoners/km2. Met de verwachte bevolkings- en huis-
houdensgroei zal de dichtheid richting 2035 toenemen 
naar 316 inwoners/km2 voor het Meetjesland. Voor 
Assenede is de lage dichtheid deels te verklaren door de 
omvang van de gemeente van ruim 85 km2 (slechts 8% 
van het gemeentelijk oppervlak wordt in beslag geno-
men door huizen en tuinen), maar daar komt bij dat 
naast de vier kernen er een grote hoeveelheid lintbe-
bouwing aanwezig is. In het Ruimtelijk Structuurplan 
uit 2008 werd zelfs gesproken over een aandeel van 
25% van zonevreemde woningen in het woningaanbod, 
wat neerkomt op 1.270 woningen. De hoogste dichthe-
den komen voor in de kernen Assenede en Bassevelde. 
Diezelfde kernen tonen de hoogste migratie-intensiteit. 
De vier kernen springen eruit als het gaat om migra-
tie-autonomie, wat betekent dat de meeste mensen de 
kern verlaten als ze verhuizen. De lage dichtheid en 
de verspreide ligging van woningen vormen een 
bedreiging voor het in stand houden van de voorzie-
ningenstructuur. Van het bebouwd oppervlak wordt nu 
bijna 90% ingenomen door woonfuncties.  

Tussen 2005 en 2017 is het oppervlakte aan 
bebouwde percelen toegenomen met 17,3%. Dat 
is vergelijkbaar met andere landelijke gemeenten die 
kampen met vergrijzing. In heel Vlaanderen lag de toe-
name lager: gemiddeld 11,4%. Volgens cijfers uit 2015 
is ongeveer 7% van het gemeentelijk oppervlak verhard. 
Voor een landelijke gemeente met de open ruimte als 
belangrijke kwaliteit is het noodzakelijk om hier actief 
op te sturen. 
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EEN DIVERSITEIT AAN WOONGEBIEDEN

1. Kaart knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen, 
VITO.
Bijna de volledige ge-
meente wordt gekenmerkt 
door een beperkt tot matig 
voorzieningenniveau en een 
beperkte tot matige knoop-
puntwaarde. 

2. Assistentiewoningen in 
Assenede

3. Wonen in de open ruimte

4. Kerkplein Assenede

2 3 4

1

Assenede
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REGIONALE WOONREGIO'S: 
RELATIE MET DE STAD GENT EN HET 
MEETJESLAND

In 2018 heeft de provincie Oost-Vlaanderen een 
uitgebreid studie uitgevoerd naar de woonregio's in de 
provincie. Assenede wordt hierin toebedeeld aan de 
woonregio Gent, gezien de verhuisrelaties, en de sub-
woonregio Meetjesland, gezien de lokale binding. Het 
Meetjesland hoort ook tot de pendelregio Gent. 

Voor  het Meetjesland wordt voorspeld dat de 
regio zal groeien van ruim 81.000 inwoners in 2017 naar 
bijna 87.000 inwoners in 2035, wat neerkomt op een 
groei van 7,1%. Tegelijkertijd zal het aantal huishoudens 
toenemen met 9,7%. Gemiddeld zal het aantal inwo-
ners in de woonregio Gent toenemen met 7,6% en het 
aantal huishoudens met 9,2%. Het Meetjesland neemt 
daarmee ruim een tiende van de bevolkingsgroei van de 
woonregio op zich, terwijl de stad Gent garant staat voor 
een derde. Richting 2035 zal het aantal driepersoons-
huishoudens of meer afnemen in het Meetjesland, maar 
zal het aantal een- en tweepersoonshuishoudens juist 
toenemen. Deze trend speelt in heel Vlaanderen, on-
danks lokale variatie. Assenede kan profiteren van deze 
sterke lokale binding, aangezien meerdere gemeen-
ten met vergelijkbare uitdagingen kampen en dus ook 
samen naar oplossingen kunnen zoeken. Daarnaast kan 
Assenede onderzoeken of de sterke link met Gent qua 
verhuisbewegingen ook op andere vlakken te verbeteren 
is. Zo kan de voorzieningsarmoede in Assenede meer in 
balans worden gebracht met de functierijkdom in Gent, 
waarbij kan worden uitgegaan van de aanwezige unieke 
kwaliteiten in Assenede: de contrastrijke landschappen. 

BEVOLKING VAN ASSENEDE

Voor Assenede zelf geldt dat tussen 2005 en 
2020 de bevolking van Assenede toenam met bijna 6% 
van 13.489 inwoners naar 14.308 inwoners in 2020. 
Ter vergelijking: in Vlaanderen steeg het aantal inwo-
ners tussen 2005 en 2020 met 9%. Daarmee groeit 
Assenede minder snel dan Vlaanderen, wat te 
verklaren is door de perifere ligging en veel jon-
geren die wegtrekken naar de stedelijke gebieden. 
Daarnaast kan betaalbaarheid een reden zijn voor men-
sen om elders te gaan wonen, gezien de groeiende groep 
ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen. Zolang 
het woningaanbod daar niet voldoende op is aan-
gepast, blijft er een kwalitatieve mismatch. Tussen 
2005 en 2016 zijn de huizenprijzen voor zowel apparte-
menten als gewone woonhuizen met ruim 60% geste-

gen. Dat is vergelijkbaar met de prijsstijging in andere 
landelijke gemeenten en Vlaanderen als geheel. 

  Tussen 2005 en 2017 is het aantal 65-plus-
sers toegenomen van 2.556 inwoners tot 3.131 
inwoners. Dat is een stijging van bijna een kwart. Ten 
opzichte van de totale bevolking van Assenede vormde 
de 65-plussers in 2005 nog 19% van de bevolking, terwijl 
dit in 2020 was opgelopen tot 22% van de bevolking. De 
verwachting is dat die stijging ook door zal zetten tot 
bijna 28% in 2040. 

BEVOLKINGSGROEI

Voor Assenede wordt voorspeld dat de ge-
meente tussen 2020 en 2025 zal groeien met 2,8% 
tot 14.704 inwoners in 2025. In 2035 zal de gemeente 
uiteindelijk kunnen rekenen op 15.236 inwoners, een 
stijging van 6,5% ten opzichte van 2020. Voor huishou-
dens geldt dat Assenede in 2020 6.231 huishoudens tel-
de en ook dat aantal zal de komende jaren toenemen tot 
6.332 huishoudens in 2025 (+1,6%) en uiteindelijk 6.616 
huishoudens in 2035 (+6,1%). Daarmee groeit het aantal 
huishoudens vrijwel net zo hard als het aantal inwoners. 
Er wordt voorspeld dat de gemiddelde gezinsgroot-
te in Assenede de komende jaren licht zal blijven 
afnemen. 

WONINGAANBOD, -ONDERHOUD EN 
-OPGAVE

Het aantal woningen in Assenede is gestaagd 
gegroeid in de afgelopen jaren. Over het algemeen kan 
worden gesteld dat het woningbestand in Assenede 
in vergelijking met het Vlaams gewest relatief ver-
ouderd is. Van de woningen is een derde van voor 1945. 
Daar komt bij dat de helft van de woningen in Assenede 
een open bouwvorm kent. Bijna een derde is halfopen 
en slechts 16,4% heeft een gesloten bouwvorm. In de 
kernen Assenede en Boekhoute is bijna een vijfde van de 
woningen gesloten. In de overige kernen ligt dit bedui-
dend lager en in de linten is überhaupt geen sprake van 
halfopen of gesloten bebouwing. Dat brengt grote uitda-
gingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid, 
met name wat betreft isolatie. 

Voorzieningen die verouderd zijn, zoals de 
bibliotheek, het oude gemeentehuis, kinderopvang, en 
diverse pastorieën, worden gezien als prioritaire projec-
ten, maar hier is in veel gevallen geen budget voor aan-
wezig. Wel wordt geïnvesteerd in sportvoorzieningen, 
onder meer met de RUP Sport en Recreatie Bassevelde. 
Dit is een bediscussieerbare keuze, gezien de omvang 
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en knooppuntwaarde van de gemeente. Het investeren 
in deze voorzieningen doet Assenede bovendien om de 
hoofdgemeente te blijven bij een eventuele fusie. 

Een grote uitdaging voor Assenede is de 
rioleringsgraad en de zuiveringsgraad, aangezien 
de huidige zuiveringsgraad op 48% zit. Wanneer 
de gemeente niet aan de Vlaamse normen voldoet, 
zal Vlaanderen de budgettaire prioriteiten bepa-
len. Momenteel zijn er twee grote projecten opgezet: 
de zuivering van de Zwarte Sluisbeek en vervanging 
van de riolering in Oosteeklo. Volgens de gemeente is 
er vanwege de budgettaire situatie op dit moment niet 
meer mogelijk. De vervanging van de riolering wordt in 
Oosteeklo al gecombineerd met de herinrichting van de 
straat. In enkele straten wordt namelijk hard gereden, 
ondanks de beperkte breedte van de straat. Daarnaast 
ziet de gemeente vijf prioritaire projecten, waarmee de 
zuiveringsgraad 60% zal worden. Daarvoor zijn onvol-
doende middelen beschikbaar. Voor deze kwestie is het 
belangrijk om keuzes te maken en enkel te investeren in 
de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad op plekken met 
een toekomstbestendige bebouwingsstructuur, ofte-
wel de focus moet liggen op de kernen. Op plekken die 
meer afgelegen zijn met een zeer verspreide ligging van 
gebouwen kan de gemeente particulieren ondersteunen 
met een minimale subsidie en zo geld besparen. Dit 
wordt op meerdere plekken in Vlaanderen gedaan. 

Qua woningbouwopgave geldt dat de komende 
jaren het aantal huishoudens zal blijven toenemen. 
Momenteel telt Assenede 6.764 woongelegenheden. 
Volgens cijfers van de gemeente is er nu ongeveer 
sprake van 150 leegstaande woningen. De inschatting 
is dat Assenede tot 2035 235 woningen nodig heeft, 
wat neerkomt op ongeveer 16 woningen per jaar. 
Daar zijn wel drie kanttekeningen bij te maken:
• Het is belangrijk dat er op regionaal niveau wordt 

gemonitord hoe de bevolkingstrends zich ontwikke-
len. Verhuizen er toch meer mensen naar de stad of 
juist meer mensen naar het platteland? Onverwachte 
gebeurtenissen, zoals COVID-19, kunnen daar een rol 
in spelen. Voor Assenede is dit van belang, omdat bij 
minder groei de leefbaarheid verder op het spel komt 
te staan. 

• Naast een kwantitatieve inschatting is het van belang 
om rekening te houden met een kwalitatieve mis-
match. Met vergrijzing en gezinsuitdunning ontstaat 
er ook een behoefte aan een ander type woningen. 
De gemeente kan dit als kans aangrijpen om samen 
met ontwikkelaars in te zetten op kernversterking. 
Daarnaast kunnen bestaande woningen gerenoveerd 
of getransformeerd worden. In eerste instantie komt 

dan de kern Assenede in beeld, waar ook nog de mees-
te onbebouwde percelen aanwezig zijn. Door in te 
zetten op deze kern, kan hier het voorzieningenniveau 
zoveel mogelijk in stand worden gehouden en moge-
lijk zelfs worden uitgebreid en speelt Assenede alvast 
in op de mogelijkheden van het spoor Gent-Terneuzen 
en de toekomstige nabijheid van een treinstation. 
Als tweede kern komt Bassevelde in beeld, gezien 
de ligging ten opzichte van de fietsostrade en Eeklo. 
Oosteeklo en Boekhoute liggen meer afgelegen, waar-
door in deze kernen het beste kan worden ingezet op 
kwaliteitsbewaking en minder op groei. 

• Een opgave voor heel Vlaanderen en ook voor 
Assenede is om de zonevreemde bebouwing en lint-
bebouwing af te bouwen. Inzet op kernversterking en 
dus concentratie creëert een groter draagvlak voor 
voorzieningen. Afbouw van woningen in de open 
ruimte betekent mogelijk een grotere vraag voor wo-
ningen in de kernen. 

Bij het selecteren van nieuwe locaties voor 
woningen is het essentieel om eerst de onbebouwde 
percelen binnen de kern te benutten. Met name de 
percelen die gunstig liggen ten opzichte van openbaar 
vervoerhaltes (toekomstige mobipunten als centrale 
plekken in de kern) en voorzieningen verdienen priori-
teit. 

VERGRIJZING: RUIMTELIJKE IMPACT

In 2018 heeft de Vlaamse Landmaatschappij 
een onderzoek gepubliceerd over vergrijzing op het 
platteland. Hierin wordt gesteld dat in debatten het 
ruimtelijke aspect van vergrijzing zelden aan bod komt. 
Wanneer wonen aan bod komt, wordt er nog wei-
nig over de geografische dimensie ('waar wonen 
ouderen?') gesproken. Dit is in heel Vlaanderen een 
aandachtspunt, maar met name in gebieden met een 
vergaande spreiding van woningen en voorzieningen, 
zoals in Assenede. In 2015 gold al dat meer dan 8% van 
de Assenedenaren 80+ is. Juist in dit type gemeenten 
zal de vergrijzing het eerst gevoeld worden en is er dus 
belang bij anticipatie. Bij voorzieningen gaat het dan 
niet alleen om de bakker, maar ook culturele voorzie-
ningen en de aanwezigheid van vrijetijdsactiviteiten. 
Wanneer gebieden gedomineerd worden door de woon-
functie en weinig voorzieningen bevatten, zijn ze als 
gevolg daarvoor ook grotendeels auto-afhankelijk. Die 
trend is moeilijk te keren, zolang jongeren weg blijven 
trekken naar de meer stedelijke gebieden. Een alge-
mene onderzoeksvraag in Vlaanderen is of 'ageing 
well in place' - oftewel het ouder worden in lande-

02. DIAGNOSE
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woongebied (Gewestplan)

bestaand gebouw

woningbouw in uitvoering*

onbebouwd perceel binnen het 

woongebied

Atlas woonuitbreidingsgebieden**

reeds bebouwd

verkaveld

vrij

* bron: gemeld door de gemeente

** geverifieerd met de werkelijke 

situatie

ONBEBOUWDE PERCELEN (2021)

Assenede 6,5 ha

Bassevelde 5,8 ha

Boekhoute 1,2 ha

Oosteeklo 2,0 ha

lijke gebieden - wel kan, wanneer de mobiliteit op 
een bepaald moment verder kan afnemen. Dat heeft 
immers wel de voorkeur van veel ouderen en is ook voor 
Assenede een relevante onderzoeksvraag, gezien de 
beperkte knooppuntwaarde en de wens van veel oude-
ren om in hun woning te blijven - een wens die over het 
algemeen sterker is op het platteland dan in stedelijke 
gebieden. Bij het ontwikkelen van woonzorgconcepten 
is het daarom van belang om te zoeken naar tussen-
vormen die deze ouderen wel aanspreken, bijvoorbeeld 
kleinere woonvormen.

Een belangrijke conclusie binnen het the-
ma 'Wonen' is dat aangepast wonen in een meer 
compacte en goed uitgeruste en ontworpen omge-
ving bijdraagt aan 'ageing well in place'. Zo worden 
ouderen verleid om zowel fysiek als sociaal actiever te 
blijven, wat bijdraagt aan de gezondheid: 'active ageing'. 
Daarnaast is de zorg efficiënter en kwalitatiever te orga-
niseren, aangezien er meer middelen en tijd overblijven. 

Wanneer hier onvoldoende op wordt ingezet, 
ontstaan er meerdere risico's. Daartoe behoren de (on)
betaalbaarheid van woningen, fysiek onaangepaste 
woningen en sociale isolatie en eenzaamheid. Zowel 
binnen als buiten moet de omgeving hierop worden 
aangepast.

De uitdagingen omtrent vergrijzing voor de 
fysieke leefomgeving kunnen aangegrepen worden 
als kansen: het biedt een impuls om via beleid in 

te zetten op dorpsvernieuwing, het stimuleren van 
sociale cohesie, het stimuleren van een gezonde 
levensstijl en het aanpassen én verduurzamen van 
gebouwen. Juist wat betreft vergrijzing en het aanbie-
den van zorg, is de lokale context belangrijk. De transi-
tie naar buurtgerichte zorg kan zo samengaan met 
een buurtgerichte aanpak. 

BETAALBAARHEID

  De woningen in Assenede zijn betaalbaarder 
dan gemiddeld in Vlaanderen. Woningen met twee 
of drie gevels werden verkocht voor 220.000 euro en 
woningen met vier of meer gevels 325.000 euro. De 
verkoopprijs van appartementen is onbekend, vanwege 
het gebrek aan transacties. Wel is de woningprijs flink 
gestegen in de afgelopen jaren, een trend die plaats-
vindt in heel Vlaanderen. 

MORFOLOGISCHE ANALYSE

Op de volgende pagina's (40 - 43) is een morfo-
logische analyse toegevoegd, waarbij vier verschillende 
morfologieën in Assenede worden toegelicht. Deze 
analyse dient als een objectieve onderbouwing van de 
diagnose en tevens als input voor de ambities en de 
transitieagenda. Met behulp van een datamodel is het 
ruimtegebruik in kaart gebracht, waarbij ook de link is 
gelegd met de dichtheid en de invulling van de openbare 
ruimte. 

5. Beschikbare ruimte in de kern van Assenede. Het woonuit-
breidingsgebied overlapt echter deels met een overstromingsgebied. Ook 
op bestaande percelen is ruimte voor vernieuwing en het toevoegen van 
bebouwing. 
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DIAGNOSE BEBOUWDE OMGEVING

KANSEN - GEZONDE LEEFOMGEVING: 
• De hoeveelheid open ruimte biedt kansen om inwoners en bezoekers de open ruimte te 

laten beleven en actiever te blijven. 

• De gemeente investeert veel in sportvoorzieningen, wat aantrekkelijk is voor de jeugd. 

• De woonzorgcentra kunnen de specialiteit van de gemeente worden, wanneer dit ge-

combineerd wordt met meerdere functies en een aantrekkelijke, veilige omgeving. 

ZWAKTES - GEZONDE LEEFOMGEVING: 
• Er is sprake van voorzieningsarmoede, een trend die lastig te keren is. 

• De N-wegen en vooral de A11/N49 leiden tot geluidsoverlast. 

• Slechts een vijfde van de Assenedenaren vindt het veilig voor kinderen om zich te ver-

plaatsen. 

KANSEN - WONEN: 
• De transitie naar een buurtgerichte zorg kan samengaan met een buurtgerichte aan-

pak.

• Inzet op aangepast woningen in een meer compacte en goed uitgeruste en ontworpen 

omgeving draagt bij aan 'ageing well in place'. 

• Er liggen nog veel onbebouwde percelen in de kernen, die eerst benut kunnen worden 

voor de verwachte groei. De prioriteit ligt bij percelen nabij toekomstige mobipunten.

ZWAKTES - WONEN: 
• De gemeente kent een zeer lage dichtheid, wat het tot een grote uitdaging maakt om 

draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer in stand te houden. Ageing well in 

place komt daardoor ook in het gevaar.

• De rioleringsgraad en de zuiveringsgraad liggen zeer laag in Assenede, waardoor de 

gemeente een groot deel van de beschikbare middelen hierin moet investeren. 

• Veel ouderen op het platteland kiezen niet snel voor woningen in de kernen. Met tus-

senvarianten (kleinschalige woonvormen) kan de gemeente hier op inspelen. 
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MORFOLOGISCHE ANALYSE
DORPSKERN ASSENEDE
De dorpskern van Assenede kent de hoogste 

dichtheid van woningen en voorzieningen in de ge-
meente. Basisvoorzieningen voor diensten, onderwijs, 
sport en zorg zijn geconcentreerd in de kern. De meeste 
woningen zijn halfopen eengezinswoningen met par-
keren voor de deur. Ondanks de relatief hoge dichtheid 

binnen de gemeente, heeft de kern Assenede geen kri-
tische massa om meer gespecialiseerde voorzieningen 
aan te trekken. Bereikbaarheid is zeer autoafhankelijk. 
Het aanbod voor openbaar vervoer is gering tot één bus 
per uur naar Gent. De kwaliteit van de infrastructuur 
voor langzaam verkeer is beperkt: er zijn smalle stoepen 
en slechts enkele fietstspaden langs de weg.

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 27% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Aanbod beperkt
Matig bereikbaar
Goed bereikbaar

Matig bereikbaar
Matig bereikbaar

5 / 10

Dorpskern (wonen, voor-
zieningen, werken)
Halfopen
11,2 wo/ha
151,2 m2/wo
G+1+D
Zeer goed*
Matig*
500 m
> 10 km

15%
52%

27%
0
2%
4%

Dorpskern Assenede - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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DORPSRAND BOEKHOUTE
De woningdichtheid op deze locatie in 

Boekhoute is vergelijkbaar aan Assenede, maar het 
voorzieningenniveau en de knooppuntwaarde zijn lager. 
Woningen zijn hier ook zowel open als halfopen eenge-
zinswoningen met parkeren voor de deur. De structuur 
van het dorp wordt bepaald door de Weststraat die als 

centrale as door het dorp loopt en aan beide zijden 
van het het dorp splitst in twee losse wegen. Aan deze 
centrale as bevinden zich de belangrijkste voorzienin-
gen. Het dorp heeft door haar geschiedenis als vissers-
dorp, waarvan restanten nog te zien zijn en het Kasteel 
ter Leyen een hoge cultuurhistorische waarde. Hier zit 
tevens nog potentieel om verder te versterken. 

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Aanbod beperkt
Matig bereikbaar
Matig bereikbaar

Slecht bereikbaar
Matig bereikbaar

4,4 / 10

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 20% bebouwing)

  landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Woonkern 
(wonen, voorzieningen)
Halfopen
8,3 wo/ha
114,7 m2/wo
G+1+D
Goed*
Beperkt*
4 km
> 10 km

9%
58%

24%
8%
1%
0         

Dorpsrand Boekhoute - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

02. DIAGNOSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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DORPSRAND BASSEVELDE
De dorpsrand van Bassevelde heeft een zeer 

lage woningdichtheid. Ondanks de aanwezigheid van 
het woonzorgcentrum, is het algemene voorzieningen-
niveau hier matig. Woningen zijn in de open typologie 
met parkeren voor de deur. De woningen liggen direct 
aan landbouwgrond, waar een onaangebroken woonuit-

breidingsgebied ligt. Bereikbaarheid met openbaar ver-
voer is zeer beperkt, evenals elders in de gemeente. Er 
bestaan fietspaden langs de hoofdweg, maar ze zijn zeer 
onveilig. In sommige straten zijn er zelfs geen stoepen 
en bestaat de straat uit enkel autoweg en parkeerplaat-
sen.

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 21% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Aanbod beperkt
Matig bereikbaar
Matig bereikbaar

Matig bereikbaar
Matig bereikbaar

4,5 / 10

Woonkern (wonen, voor-
zieningen, werken)
Halfopen
3,5 wo/ha
276,5 m2/wo
G+D
Goed/matig*
Beperkt*
5 km
> 10 km

9%
40%

42%
5%
1%
3%

Dorpsrand Bassevelde - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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LINTBEBOUWING OOSTEEKLO
De lintbebouwing aan de rand van de kern 

Oosteeklo kent een lage woningdichtheid, met vrijlig-
gende eengezinswoningen. Door de ontwikkeling langs 
de weg en de autoafhankelijkheid, is de hoeveelheid as-
falt per woning hier zeer hoog. Het voorzieningenniveau 
is matig en de bereikbaarheid met openbaar vervoer 

is minimaal. De ruimtelijke kwaliteit voor langzaam 
verkeer is iets beter door de inrichting van de straten. 
Stoepen zijn breder dan in andere kernen, er zijn drem-
pels voor het autoverkeer en parkeren is beperkt tot een 
aantal aangewezen plekken. Er zijn smalle, onveilige 
fietspaden langs de weg.

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Aanbod beperkt
Slecht bereikbaar
Goed bereikbaar

Matig bereikbaar
Slecht bereikbaar

4,7 / 10

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 23% bebouwing)

  landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Lintbebouwing 
(wonen, werken)
Open
4,9 wo/ha
223,4 m2/wo
G+D
Matig*
Beperkt*
6 km
> 10 km

10%
41%

46%
0
1%
2%         

Lintbebouwing Oosteeklo - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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2.3.1  OPEN RUIMTE
   WATER EN NATUUR

Verzilting kan verergeren in de 
toekomst met als resultaat dat som-
mige gewassen niet meer goed kunnen 
groeien.

Het zuidelijke gebied gelegen op zand-
grond krijgt meer te maken met droogte.
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In de kernen kan bij hevige regenval overstro-
mingen kunnen ontstaan. Dit zal resulteren in 
overlopende riolering. Ontharding en vertragen-
de maatregelen zullen nodig zijn in de kernen.

In het noordelijke lagergelegen polder-
gebied is er sprake van overstromings-
risico.
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REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND

Assenede valt onder het Regionaal Landschap 
Meetjesland. Het landschap bestaat veelal uit landbouw-
grond met kenmerkende cultuurlandschappen. De land-
schappen die in Assenede voorkomen, zoals de kreken 
met waterrijke polders en het vroeger sterker aanwezige 
bocagelandschap zijn ook te vinden in het Regionaal 
Landschap. Als doelstelling werkt de vereniging hoofd-
zakelijk aan het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, 
recreatief medegebruik, natuureducatie, draagvlak voor 
natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. 
Voor Assenede is dit zeer interessant. Door in te zetten 
op behoud en versterking van het contrast van de land-
schappen, werkt de gemeente ook aan het versterken van 
de eigen identiteit. Dat profiel kan aangevuld worden met 
de nadruk op zorg en gezondheid. Een natuurinclusief 
landschap betekent immers ook een gezond landschap en 
inzetten op zachte recreatie (fietsen en wandelen) bevor-
dert de gezondheid het langer actief blijven. 

1360 ha van Assenede is aangewe-
zen als overstromingsgevoelig gebied in 2017 
(Watertoets). 

15,5% van de oppervlakte van de ge-
meente is hiermee overstromingsgevoelig.

WATER IN CIJFERS

1.  Traditionele landschappen in Assenede laten 
het diverse palet van de open ruimte zien.

Assenede heeft een bijzonder grote hoeveel-
heid open ruimte. In het noorden zijn polders te vinden 
afgescheiden door een dijk met het zanderige zuidelijke 
deel waar ook meer bossen zijn te vinden. De verschil-
lende dorpen hebben door het omliggende landschap en 
de andere context ook elk een eigen karakter. Boekhoute 
en Assenede liggen op de dijk en dus op de scheiding van 
het natte polderlandschap en het drogere zandlandschap. 
Bassevelde ligt al meer op het zanderige gebied terwijl 
in Oosteeklo ook grotere bosstructuren in de omgeving 
te vinden zijn. is het contrast tussen de verschillende 
landschappen een bijzondere kernkracht van de gemeen-
te. Daarnaast lopen deze verschillende landschappen van 
west naar oost en zijn ook buiten de gemeentegrenzen te 
vinden. Dit levert voordelen voor de gemeente op zodat ze 
samen met buurgemeenten kunnen optrekken bij onder-
werpen die spelen in deze landschappen.

Momenteel dient de open ruimte voor een groot 
deel de landbouw. Met de inmiddels bekende klimaat-
problemen is het echter de uitdaging om ervoor te gaan 
zorgen dat de landbouw de open ruimte meer gaat die-
nen, oftewel meer balans tussen landbouw en natuur en 
water. Als de gemeente de eigen kernkracht wil koesteren 
en versterken, vraagt dat om meer landschapsinclusief 
beheer van de open ruimte. Daarmee beantwoordt de 
gemeente aan drie doelen: 1) door in te zetten op be-
scherming van de kreken in het noorden, herstel van het 
bocagelandschap in het midden en uitbreiding van het 
bosgebied in het zuiden, kan de gemeente de contrasten 
versterken en een raamwerk bieden voor de landbouw; 2) 
de open ruimte is ook het groen waar de Assenedenaar op 
is aangewezen voor een dagelijkse wandeling of fietstocht, 
terwijl men nu weinig eropuit trekt in de gemeente en 
dat juist wel belangrijk is voor een gezonde levensstijl. 
Landschapsinclusief beheer kan samengaan met een bete-
re beleving van het landschap; 3) een betere beleving van 
het landschap, gekoppeld aan recreatieve netwerken die 
beginnen en eindigen in de kernen, maakt de gemeente 
ook aantrekkelijker voor bezoekers uit bijvoorbeeld Gent. 
Het zachte recreatief potentieel van de gemeente is nu nog 
onderbenut, terwijl dit wel nieuwe verdienmodellen en 
vitaliteit kan opleveren.

1.
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2.  Kaartbeeld met gevoeligheid voor droogte. 
 Dit speelt vooral op de zanderige gronden in 

het zuiden van de gemeente.

3. Verziltingskaart. De polders in het noorden 
hebben al te maken met verzilting, dit gaat 
in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid 
toenemen.

4. Krantenartikel Het Laatste Nieuws: gevolgen 
van droogte zorgen nu al voor problemen 
zoals een tijdelijk captatieverbod op de 
oppervlaktewateren. 

Veel van de uitdagingen waar Assenede mee te 
maken heeft, zoals de omgang met water en de transi-
tie naar klimaatbestendige, natuurinclusieve landbouw, 
spelen in het gehele Regionaal Landschap en ook daar-
buiten. Zolang de gemeente zelf weinig geld heeft om te 
investeren, is samenwerking dé oplossing om toch doelen 
te bereiken. Het Regionaal Landschap kan een rol spelen 
in het opzetten van samenwerkingen of het medewerking 
verlenen aan overheden, groeperingen en instellingen. In 
samenwerking met de Zwarte Sluispolder en de kreken-
gemeentes is het regionaal landschap al begonnen met 
het opstellen van een natuurbeheerplan voor de kreken. 
Dit vormt al een eerste goede stap om een duurzamere 
toekomst tegemoet te gaan, maar er liggen ook nog veel 
kansen voor samenwerking op andere punten zoals land-
schapsbeheer in de rest van de gemeente. 

Buiten het Regionaal Landschap zijn er ook ver-
schillende financieringsmogelijkheden. Zo zijn er pro-
vinciale budgetten beschikbaar voor het aanplanten van 
houtkanten (80% subsidie) en is er de provinciale oproep 
'Beplant het landschap'. In West-Vlaanderen is het bocage-
landschap zelfs hersteld met ondersteuning van Europese 
programma's en fondsen. Hier ging het om een grensover-
schrijdend landschap, wat ook voor het Meetjesland in 
samenwerking met Nederland interessant kan zijn. 

WATER: SOMS TEVEEL

Water speelt een belangrijke rol in de gemeente en 
gaat dit in de toekomst nog nadrukkelijker doen. De ver-
wachte extremere weerstoestanden zullen voor Assenede 
gevolgen hebben op het watersysteem. De gemeente moet 
rekening houden met mogelijke extreme dagneerslag die de 
druk op waterafstroming en de riolering hoog zal opvoeren. 
Overlopende riolering zorgt ervoor dat oppervlaktewater 
vervuilt. Dit probleem speelt specifiek in Assenede door 
haar huidige rioleringssysteem waarbij afval- en regenwater 
worden gemengd. De riolerings- en zuiveringsgraad is in de 
gemeente nog relatief laag waardoor veel afvalwater nog in 
de waterlopen terechtkomt. Wel investeert de gemeente nu 
in projecten om de graad omhoog te brengen en boetes te 
voorkomen. Zolang de gemeente weinig bestedingsruimte 
heeft, kan de gemeente er ook voor kiezen om te focussen op 
de bebouwingsclusters in de gemeente (de kernen). Kijkend 
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naar de balans tussen kosten en baten is het niet efficiënt 
om te investeren in bebouwing die zeer verspreid gelegen is. 
Daarvoor kan de gemeente beter inzetten  op minimale sub-
sidies om particulieren te ondersteunen. Die keuze wordt nog 
onvoldoende gemaakt. Naast investeringen in de riolerings-
graad is het ook verstandig om in te zetten op vermindering 
van erosie en run-off om de waterkwaliteit te verhogen. 
Dat leidt tot minder detritus (minder opslibbing). Ook het 
Regionaal Landschap Meetjesland kan vanuit het natuurbe-
heerplan hier meer aandacht voor vragen.

De effecten van overstromingsgevoeligheid zijn 
momenteel niet erg groot in de gemeente. Het water wordt 
eerder te snel afgevoerd dan dat er wateroverlast ontstaat. 
Dat is ook een gevolg van het beleid van de Polders, terwijl 
het meer ophouden van water aan de bron in plaats van 
versnelde afvoer wenselijk is. Dit is wel een uitdagende 
opgave.  De kreken kunnen bijvoorbeeld dienen als reten-
tiebekkens.

Dat neemt niet weg dat problemen in de toekomst 
kunnen verergeren. Met name in de noordelijke lagerge-
legen polders zijn veel gebieden aan te duiden die in de 
toekomst te maken kunnen hebben met overstromingen. 
In de kernen zullen de waterproblemen ervoor zorgen dat 
straten onder water komen te staan. Iedere kern bevat 
gebouwen in overstromingsgevoelig gebied. Het probleem 
lijkt echter het meeste te spelen in Boekhoute die met 
haar ligging midden in het poldergebied lager ligt dan de 
andere kernen. Het overgrote deel van het overstromings-
gevoelige gebied is bestemd als landbouw. Deze land-
bouwgebieden kunnen te maken krijgen met verminderde 
productie. Daar komt bij dat er erosie kan ontstaan door de 
overmate aan water.

WATER: SOMS TE WEINIG

Daarnaast krijgt de gemeente meer te maken 
met droogte, vooral op de zandgronden in het zuiden. 
Het probleem wordt momenteel al ondervonden door de 
afgelopen droge jaren. In 2020 gold daarom een captatie-
verbod waarbij geen water mocht gepompt worden uit de 
oppervlaktewateren, omdat anders de waterlopen in de 
gemeente zouden komen droog te liggen. In tijden als deze 
is het grondwaterpeil dermate laag waardoor vegetatie en 
oogsten zullen uitdrogen. Eveneens zal de waterkwaliteit 
afnemen door de lage grondwaterstand. De drinkwater-
voorziening van de gemeente is gedeeltelijk afhankelijk 
van het oppervlaktewater. Door de droogte kan er minder 
gecapteerd worden en zal er dus meer drinkwater uit ande-
re gebieden moeten komen. Het huidige watersysteem zal 
de vraag naar water niet tegemoet kunnen komen in tijden 
van droogte en zullen alle gebruikers van het water er last 
van ondervinden. 

Voor de natuur gaat de droogte ook een behoor-
lijke impact hebben. Belangrijke ecotopen in de gemeente 
zoals de kreken in het noorden van de gemeente zijn zeer 
kwetsbaar voor verdroging, die als resultaat met zich mee 
zal brengen dat soorten uit kunnen sterven in deze gebie-
den. Lokale actoren geven inmiddels aan dat deze gebie-
den al te maken hebben met de droogte. Als gevolg van de 
verminderde aanvoer van vers water daalt de waterkwa-
liteit in deze gebieden. Dit probleem wordt verergerd 
doordat waterlopen naar de kreken worden afgeleid naar 
andere gebieden.

De komende jaren zal de gemeente samen met de 
landbouwers, natuurbeheerders en andere stakeholders 
stappen moeten zetten om de gemeente zoveel mogelijk 
aan te passen aan de verwachte klimaatveranderingen. 
Oplossingen zoals waterbuffers, wadi's en groen in plaats 
van verharding zullen het water moeten vertragen om zo 
gebieden overstromingsvrij te houden. Bovendien moet er 
goede zoetwatervoorziening zijn in de vorm van water-
berging die gebruikt kan worden in tijden van droogte om 
op die manier de landbouw en de natuur in de gemeente 
zoveel mogelijk te ondersteunen.

Met het klimaatadaptatieplan uit 2019 heeft de 
gemeente een eerste goede stap gezet om de gevolgen van 
klimaatverandering in kaart te brengen. Bovendien worden 
er goede handvatten gegeven om de gemeente in al haar 
facetten klimaatadaptief te maken.

NATUUR EN VERBINDINGEN

De gemeente kent verschillende beschermde 
natuurgebieden. Het grootste beschermde gebied is het 
Krekengebied van Assenede. Daaronder vallen onder 
meer de Grote Geul, de Rode Geul, de Grote Kilkreek en de 
Kleine Kil.  Dit gebied valt onder Europese bescherming 
als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Polders'. Een groot 

5.  De Ferrariskaart laat het oorspronkelijke 
bocagelandschap in de gemeente sterk zien. Bomenrijen 
waren in die tijd te vinden rondom elk landbouwper-
ceel en langs de wegen.
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deel van het gebied wordt aangeduid als vogelrichtlijnge-
bied, de wateren worden ook aangeduid als habitatricht-
lijngebied. Daarnaast is het gebied ook opgenomen als 
onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Deze 
kreken worden ook gezien als biologisch zeer waardevolle 
zone. Dit is ook het geval voor de gebieden in directe om-
geving. Toch is er weinig bufferruimte tussen de landbouw 
en dit natuurgebied. Goed oeverbeheer, bufferstroken, 
aanplanting langs waterlopen en niet sproeien tot in de 
beek dragen bij aan natuurbescherming. Betere en stren-
gere handhaving van de geldende regels voor de vrije zone 
is vereist om zowel het groene als blauwe netwerk her te 
waarderen. Natuurverbindingen werken alleen als ze ook 
buiten de grenzen van Assenede worden verbonden. Bij 
het versterken van de huidige natuur en het realiseren van 
nieuwe natuurverbindingen heeft het regionaal landschap 
een belangrijke rol, ditzelfde geldt voor hogere overheden 
zoals de provincie. 

Het zuiden van de gemeente bevat enkele bos-
structuren als onderdeel van de Lembeekse bossen. Er is 
echter veel versnippering in deze bossen doordat enkele 
percelen wel ingevuld zijn met bos en andere niet. De 
bossen in het zuiden en sommige kleine percelen door 
de hele gemeente die begroeid zijn met bomen worden 
ook als biologisch waardevolle gebieden aangeduid in de 
gemeente. Deze stukken bos werken als kleine natuurrijke 
eilandjes in de gemeente, maar missen verbindingen om 
een groter geheel te vormen. Ook zijn sommige grindwe-
gen geasfalteerd, terwijl deze wegen in de oorspronkelijke 
staat hadden moeten blijven. 

Het zuiden kent nog enkele restanten van het 
vroegere bocagelandschap. Ook dit is zeer versnipperd 
zonder effectieve ecologische verbindingen. Hier liggen 
kansen voor de gemeente om ecologische verbindingszo-
nes te realiseren en op die manier de natuur in de ge-
meente verder te versterken. Door strategisch geplaatste 
houtkanten te plaatsen kan de gemeente met relatief 
weinig moeite toch waardevolle ecologische verbindingen 
realiseren en meer water vasthouden. Het snoeiafval door 
jaarlijks beheer in alleen al de gemeentelijke groenele-
menten kan versnipperd worden en ingewerkt worden in 
de bodem. Dat verhoogt het organisch stofgehalte van de 
bodem en daarmee ook het waterhoudend vermogen van 
de bodem. Een alternatief is om het snoeiafval in te zetten 
voor biomassa, waarvoor ook al initiatieven lopen. 

RECREATIE

Het weidse landschap van Assenede en de rest 
van het Meetjesland leent zich goed voor zachte recreatie. 
Met name wandelaars en fietsers kunnen er goed tot hun 
recht komen. In een groot deel van de gemeente helpen de 
fiets- en wandelknooppunten met het verzorgen van een 
goed recreatief netwerk. Wel valt het op dat de wandel-
netwerken nog veel overlappen met de openbare wegen, 

waar ze de weg delen met automobilisten. Zeker gezien de 
nog aanwezige trage wegen in het landschap liggen er nog 
kansen voor de gemeente om de beleving en de verkeers-
veiligheid van de wandelaars te verbeteren door de wan-
delroutes meer over de trage wegen door de weilanden te 
laten lopen. Ook de vindbaarheid van de fiets- en wandel-
netwerken met aansluitingen op de kernen kan verbeterd 
worden. 

Het uitbreiden van dit netwerk kan ook een start-
punt zijn van het verbeteren van het recreatief medege-
bruik van de omgeving. Zowel binnen de landbouw als de 
natuurgebieden liggen hier nog kansen. Zo kan er bij de 
landbouw gedacht worden aan hoevetoerisme. Toeristen 
overnachten in het gebied en zullen van meerdere voorzie-
ningen in de gemeente gebruik maken. 

GROEN IN DE KERNEN

De kernen van Assenede bevatten momenteel 
weinig toegankelijk groen voor een korte wandeling of 
een ontmoeting. De pleinen in de kern Assenede zijn 
bijvoorbeeld allemaal verhard. Bewoners zijn daarom 
aangewezen op de open ruimte om toch te genieten van 
het wonen in een weidse, landschappelijke omgeving. Voor 
de aantrekkelijkheid, gezondheid en leefbaarheid van de 
kernen is het essentieel om in te zetten op vergroening 
van de kernen. Bovendien draagt dit bij aan natuurinclusi-
viteit en klimaatadaptatie. Binnentuinen, lege percelen en 
afgesloten stukken groen kunnen hiervoor worden inge-
zet. Dergelijke gebieden kunnen ingericht worden om te 
wandelen, te sporten, als moestuin met een link naar korte 
ketenlandbouw, of zelfs als een gemeenschappelijke tuin. 

6.  Hoogtekaart Assenede. De zandrug is duidelijk 
te zien in de hoogtekaart, evenals de dijken 
en kreken in het polderlandschap.

02. DIAGNOSE
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2.3.2 OPEN RUIMTE:
   PRODUCTIEF LANDSCHAP

Landbouw vormt een grote bron van broei-
kasgassen. Met name methaan en lachgas 
die ontstaan bij verteringsprocessen en 
vrijkomen uit mesthopen vormen een groot 
probleem voor het klimaat.

De klimaatproblemen droogte en hevige regenval 
zorgen bij de landbouw voor slechtere oogsten. 
Samen met de broeikasgassen vraagt dit om 
klimaatbestendige vormen van landbouw.
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De gemeente is een een echte landbouwgemeente 
met maar liefst 80% van de gemeentegrond die 
wordt bestemd als landbouw. Intensieve vee-
houderij en rundvee zijn de meest voorkomende 
landbouwtypen.

Toerisme kan een middel zijn om meer voor-
zieningen aan te trekken in de kernen.

De klimaatproblemen droogte en hevige regenval 
zorgen bij de landbouw voor slechtere oogsten. 
Samen met de broeikasgassen vraagt dit om 
klimaatbestendige vormen van landbouw.

De levendigheid staat onder druk door 
het wegtrekken van bedrijven in de 
kleinere kernen.
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43,1 arbeidsplaatsen per 100 
Assenedenaren. In Vlaanderen ligt dit 
percentage op 72,2% (2018)

4,6% is de werkloosheidsgraad in 
Assenede. Dat is lager dan het Vlaamse 
gemiddelde van 6,3%. 

16,5 handelspanden en 974 m2 win-
kelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners. In 
Vlaanderen is dit 18,3 en 2.010 m2.

5,3% van de jongeren is desalniettemin 
werkloos (2020), tegenover 6,2% in Vlaanderen.  

PRODUCTIVITEIT IN CIJFERS

Assenede is een echte landbouwgemeente met 
een grote uitgaande pendel, voornamelijk richting Gent. 
Met een vergrijzende bevolking is het een uitdaging om 
de actieve bevolkingsgroepen binnen de gemeente te 
behouden. Wel liggen er kansen: het recreatief potentieel 
kan verder uitgebouwd worden, ouderen blijven steeds 
langer actief (active ageing) en landbouwers kunnen hun 
verdienmodel vernieuwen met landschapsbeheer en korte 
ketenlandbouw.

WERKGELEGENHEID

Met een beroepsbevolking van bijna 6.927 
Assenedenaren en een groeiend aantal van inmiddels 
ruim 3.340 banen, is er sprake van een mismatch. De 
uitgaande pendel is de afgelopen jaren gegroeid, terwijl 
de inkomende pendel juist is afgenomen. Het pendelsal-
do is daardoor verder gedaald naar -3.359, ofwel meer 
Assenedenaren die buiten de gemeente werken dan men-
sen van buitenaf die in Assenede komen te werken. Dat 
geeft ook aan dat Assenede een lage jobratio kent: 43,1 
arbeidsplaatsen per 100 Assenedenaren. Het Vlaams ge-
middelde ligt een stuk hoger met 72,2 per 100 Vlamingen. 
Zowel de ingaande en uitgaande pendel zijn voor een 
groot deel afkomstig uit Gent. 

Van de beroepsbevolking werkt het grootste deel 
in de tertiaire sector (2.895 in 2018). Daarna volgen de 
secundaire sector (1.972) en de quartaire sector (1.887). 
De primaire sector, die het meeste grondgebied van de 
gemeente inneemt kent het minst aantal werkenden 

(281). Door de jaren heen is een trend te zien van een 
afnemend aantal werkenden in de primaire en secundai-
re sector, terwijl juist meer mensen gingen werken in de 
tertiaire en quartaire sector. In totaal telde Assenede in 
2020 1.393 actieve ondernemingen, wat een groei is van 
17,5% ten opzichte van 2010. In de afgelopen jaren is de 
werkzaamheidsgraad van Assenedenaren tussen 20 en 64 
jaar gestegen tot ruim 78% en verdient de Assenedenaar 
over het algemeen meer dan gemiddeld in Vlaanderen. 
Daarnaast ligt de werkloosheid ook lager dan gemiddeld 
(4,6%) en heeft Assenede een welvaartsindex van 109.

LANDBOUW

Een groot deel van het landgebruik van de ge-
meente is bestemd voor de landbouw (ca. 80 %). In 2017 
en 2018 werd het land voornamelijk gebruikt als grasland 
(28%) en maïsteelt (35%) Grasland en maïs zijn voorna-
melijk terug te vinden ten zuiden en westen van de lijn 
Assenede-Boekhoute. In de polders in het noorden van de 
gemeente worden voornamelijk granen en aardappelen 
geteeld. 

De gemeente kent al enkele jaren een daling in 
het aantal landbouwbedrijven, evenals in de rest van 
Vlaanderen. Zo was er een daling van maar liefst 32,8% 
tussen 2001 en 2019 naar een totaal van 223 bedrijven. 
Deze daling is echter wel lager in vergelijking met de pro-
vincie en het gewest waar zelfs een daling van boven de 
40% was. In lijn met deze daling zijn ook ruimtelijke ver-
anderingen, waarbij percelen in sommige gevallen groter 

Tewerkstelling per sector

1.413 forenzen komen dagelijks 
naar Assenede voor werk terwijl 4.772 
Assenedenaren werken in een andere gemeente.

Overig

Niet commerciële diensten

Commerciële diensten

Bouw

Industrie

Landbouw

AssenedeLede

Gezondheidszorg 678

Onderwijs 292

Administratie 222

Handel en diensten 950

Transport en logistiek 244

Industrie 71

Landbouw 6Landbouw 283

Industrie 839

Bouw 261

Commerciële diensten 1.190

Niet commerciële diensten 733

Overig 36
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worden gemaakt en dus een ander beeld geeft door de ver-
mindering van akkerranden. Wel zien we dat in Assenede 
relatief veel grote landbouwbedrijven zijn (ook wel 
beroepsmatige landbouwbedrijven) die een standaardop-
brengst hebben van meer dan €25.000. In Assenede zijn 
momenteel drie biologische landbouwbedrijven, waarbij 
strengere eisen worden gesteld op milieueffecten en 
dierenwelzijn. Er zijn onder andere eisen die betrekking 
hebben op de omgang met bestrijdingsmiddelen en het 
gebruik van kunstmest.

Er zijn momenteel slechts zes hoeveproducenten 
in Assenede die ervoor kiezen om hun producten recht-
streeks aan consumenten te verkopen. Met de beperkte 
afstand tot Gent en het feit dat Gent zelf geen grond-
gebied heeft voor landbouw, is het op regionaal niveau 
zeer interessant voor Assenede om hierop in te spelen. 
Met hoevetoerisme, lokale afzetpunten in de Asseneedse 
kernen en korte ketenlandbouw kunnen landbouwers 
hun verdienmodel uitbreiden en kan de gemeente meer 
bezoekers aantrekken. Daarnaast voelen bewoners zich 
dan ook meer verbonden met de omgeving. Landbouwers 
kunnen ook inspelen op de groeiende behoefte aan zorg 
door in te zetten op zorgboerderijen. De gemeente heeft 
nu vier zorgboerderijen en kan zich verder gaan profileren 
als gezonde zorggemeente.

BROEIKASGASSEN 

De zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor 
landbouwers is niet geheel vrijwillig. Er is een belangrij-
ke noodzaak om te verduurzamen (minder uitstoot van 
broeikasgassen) en te kiezen voor duurzamer landschaps-
beheer. De landbouw in Assenede wordt getypeerd als 
intensieve veehouderij met meer dan 15.000 runderen. 
Dit vormt een grote bron van niet energiegerelateerde 
broeikasgassen. In 2018 bedroeg de uitstoot van deze 
broeikasgassen maar liefst 55.672 ton CO2-equivalenten. 
Het gaat hierbij dan voornamelijk om de broeikasgassen 
methaan en lachgas. Beide broeikasgassen hebben een 
lagere concentratie maar zijn wel sterker. Methaan heeft 
ongeveer 25 keer het effect van CO2 en lachgas maar liefst 
250 keer. Tezamen vormt dit een bron aan broeikasgassen 
vergelijkbaar aan die van energiegerelateerde broeikas-
gassen (58.031 ton CO2). 

De broeikasgassen ontstaan op verschillende ma-
nieren. Methaan ontstaat voornamelijk bij de verterings-
processen van het vee, maar wordt ook uitgestoten uit 
mesthopen. Lachgas aan de andere kant ontstaat voorna-
melijk als emissie uit de bodemprocessen en wordt veelal 
gebruikt als onderdeel van kunstmest. Een aanpak van 
deze broeikasemissies vraagt dus om een andere manier 
van landbouw. 

De provincie geeft met haar klimaatplan aan zich 
te willen inzetten om alle broeikasgassen te verminderen. 
De gemeente richt zich echter voornamelijk op de ener-

1.  Landbouw in Assenede

2.  Uitstoot van niet energiegerelateerde 
broeikasgassen in Assenede en Oost-
Vlaanderen.
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giegerelateerde broeikasgassen met haar klimaatdoel-
stellingen. De omvang van de niet energiegerelateerde 
broeikasgassen vraagt om een actieve opstelling van de 
gemeente om ook op haar grondgebied deze broeikasgas-
sen te verminderen. 

KLIMAATBESTENDIGE LANDBOUW

De gemeente moet het gesprek aangaan met 
landbouwers om zo in de gemeente de transitie door te 
maken naar klimaatbestendige landbouw. Daarbij komen 
ook andere klimaatproblemen kijken, zoals het teveel en 
tekort aan water. Deze problemen vragen om een algehele 
systeemverandering, wat het daardoor ook een com-
plex probleem maakt. Het vraagt om een verandering in 
diermanagement, andere stalsystemen, nieuwe typen van 
grondbeheer en bemestingstypen. 

Verschillende universiteiten doen al onderzoek 
naar manieren om landbouw meer klimaatbestendig te 
maken. Bovendien zijn er veel welwillende landbouwers 
die graag de omslag willen maken en in sommige gevallen 
al aan het experimenteren zijn met nieuwe vormen van 
landbouw. Het is dan ook aan de gemeente om dit verder 
te stimuleren. Ook kan de gemeente op zoek gaan naar 
interessante samenwerkingen tussen bijvoorbeeld land-
bouwers, natuurorganisaties en kennisinstituten. 

De uitdagingen bevinden zich niet alleen in de 
gemeente maar ook in vele van de buurgemeenten die 
ook landbouwintensief zijn. Regionale samenwerkingen 
zoals het regionaal landschap Meetjesland kunnen ook 
ten zeerste worden benut om de omslag naar een nieu-
we duurzame vorm van landbouw verder te stimuleren.  
Het natuurbeheerplan dat in samenwerking met het 
Meetjesland en de Zwarte Sluispolder vormt een eerste 
stap naar klimaatbestendige landbouw. Het is de gemeen-
te aan te raden ook voor de rest van de gemeente dergelij-
ke beheerplannen op te laten stellen. 

BEDRIJVENTERREINEN

In de gemeente is 8,1% van het bebouwd opper-
vlak bestemd voor bedrijvigheid, terwijl het provinciaal 
gemiddelde bijna twee keer zo hoog ligt. Langs de N49 
liggen enkele KMO- en handelzones, waaronder het 
onlangs ontwikkelde AKMO II, die bestemd is voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Deze zones zijn opgeno-
men in zowel het RSV en het Provinciaal structuurplan als 
Bijzonder Economisch Knooppunt. De zones liggen mo-
menteel op een goede locatie gezien de snelle verbinding 
naar steden als Gent, Brugge en Antwerpen. Met het oog 
op de toekomst, wanneer de afritten naar de E34 worden 
weggehaald zal dit veranderen. Het vrachtverkeer wordt 
dan zoveel mogelijk de parallelstraat langs de E34 opge-
stuurd om zo via de R4 uiteindelijk op de E34 te kunnen 
geraken. De locatie aan de E34 op de grens met Zelzate 

is conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De 
KMO-zone werd daarin als volgt benoemd: een klein (ge-
meentegrensoverschrijdend) regionaal bedrijventerrein.

In het zuiden van de kern van Assenede bevindt 
zich de bedrijfslocatie van de autostoffeerder ECA. Voor 
dit gebied is een RUP opgemaakt, waarmee de gemeente 
het gebied bestemd voor detailhandel verkleint met 1000 
m2. Deze ruimte wordt vervolgens gebruikt als groene 
bufferzone waarbij verminderen van verharde oppervlak 
en opvang van hemelwater als doelen zijn gesteld. 

DORPSKERNEN

Ondernemingen in de dorpskernen zijn be-
langrijk voor de levendigheid. Cafés en winkels vormen 
ontmoetingsplekken en kunnen een middel zijn voor 
het voorkomen van eenzaamheid. Ook omwille van de 
kernversterking en het verkleinen van afstanden om 
meer mensen te voet of te fiets naar de voorzieningen te 
laten trekken vormt het een belangrijk ingrediënt. Toch 
zorgt de dunbevolkte status ervoor dat het vestigingskli-
maat, met name in de kleinere kernen, niet altijd goed is 
voor ondernemers. Ook de gemeente geeft aan dat het 
in kernen achteruit gaat wat betreft ondernemingen in 
de kernen. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden 
enkele keuzes gemaakt, zoals de parkeerplaats bij de kerk 
in de kern Assenede, waardoor de aantrekkelijkheid van 
het openbaar domein achteruit is gegaan. 

Eén van de kansen die de gemeente heeft voor het 
bevorderen van het ondernemerschap is het inspelen op 
de kansen voor toerisme. Als er meer toeristen richting 
Assenede komen om te recreëren zal er ook meer gebruik 
worden gemaakt van de voorzieningen in de gemeente. 
Een goede marketingstrategie kan hierin ook cruciaal zijn. 

Aan de andere kant zijn er ook ruimtelijke oplos-
singen waar de gemeente invloed op heeft. Het aanduiden 
van winkelgebieden op strategische plekken in de centra 
die goed bereikbaar zijn en een goede verblijfskwaliteit 
hebben kan er ook voor zorgen dat meer mensen gebruik 
gaan maken van de voorzieningen in de gemeente. 

2.  In winkelstraat Hoogstraat in Assenede liggen 
nog veel kansen om de verblijfskwaliteit te 
verbeteren. Het verbreden van de voetpaden en 
het toevoegen van groen zullen de straat al 
een stuk aantrekkelijker maken.
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DIAGNOSE OPEN RUIMTE

KANSEN - WATER EN NATUUR: 
• De open ruimte is dé kernkracht van Assenede. Het gebied wordt gekenmerkt door een 

divers palet aan landschappen met elk een eigen karakter. 

• Er liggen kansen om de contrasten van het landschap nog verder te benadrukken door 

meer bebossing in het zuiden en meer vernatting in het noorden.

• De koppeling tussen landbouw, natuur en recreatie kan verder versterkt worden. 

ZWAKTES - WATER EN NATUUR: 
• Waterproblematiek ligt op de loer in de gemeente, in de toekomst zal de gemeente meer 

en meer te maken krijgen met langdurige periodes van droogte afgewisseld met hevige 

regenbuien. Beide bedreigen de huidige natuur en landbouw.

• In de kernen zijn er stukken die erg verhard zijn en waar hevige regenval niet goed kan 

worden opgevangen met mogelijk overgelopen straten als gevolg. 

KANSEN - PRODUCTIEF LANDSCHAP: 
• Inzetten op toerisme kan een middel zijn om de levendigheid in de dorpskernen te 

vergroten. Landbouw kan hierin een belangrijke factor zijn door bijvoorbeeld meer in te 

spelen op hoevetoerisme.

ZWAKTES - PRODUCTIEF LANDSCHAP: 
• De landbouw vormt een grote bron van broeikasgassen in de gemeente, met name in de 

vorm methaan en lachgas die ontstaan bij hevige veeteelt en bemesting. Een omslag is 

nodig naar klimaatbestendige landbouw.

• De leefbaarheid staat onder druk door het wegtrekken van ondernemingen in de ker-

nen. Dat leidt tot voorzieningsarmoede. 
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2.4 ENERGIE

Er is in de gemeente nog veel 
ruimte voor windturbines
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Doordat de gemeente dunbevolkt is en de 
afstanden naar voorzieningen groot zijn 
nemen veel inwoners de auto. 

Er is nog veel dakoppervlak waar PV-panelen 
op geplaatst kunnen worden.

Het huizenbestand is relatief 
oud en heeft daardoor weinig 
isolerend vermogen.
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HET ENERGIEPROFIEL VAN ASSENEDE

Het energieprofiel van de gemeente 
Assenede wordt grotendeels gekenmerkt door de 
consumptie en daarmee de CO2-uitstoot van par-
ticulier en commercieel vervoer, huishoudens en 
de landbouw. Samen vormen deze sectoren 90% van 
de CO2-emissies. Wel valt op dat de CO2-uitstoot van 
Assenede tussen 2011 en 2018 met maar liefst 26% is 
gedaald, van 78.747 naar 58.031 ton CO2. De grootste 
bijdrage aan deze daling is gemaakt bij huishoudens, 
die een daling heeft ondergaan van 35%. Met nog 
20.060 ton CO2 (34% van de totale CO2-uitstoot) vormen 
huishoudens nu de op één na grootste bron van CO2-
emissies. Daarboven staat nu particulier en commercieel 
vervoer: die stootten in 2018 22.883 ton CO2 en hebben 
een daling ondergaan van 23% ten opzichte van 2011. 
Ook in de andere sectoren is er een daling ingezet van 
de uitstoot. De gemeente heeft tussen 2011 en 2018 
de CO2-uitstoot verminderd met 26,3% en doet 
het daarmee een stuk beter dan het Oost-Vlaamse 
gemiddelde van 7,0%. Daarmee zet de gemeente een 
stap in de goede richting en is het een lijn die ze kan 
doorzetten. 

Wel stoot het gemiddelde huishouden in 
Assenede meer CO2 uit (3,32 ton CO2) dan zowel de 
provincie (3,01) als het gewest (3,20). Een belangrijke 
reden hiervoor is het hoge gehalte aan open bebouwing 
(53.1% van de eengezinswoningen). Open bebouwing 
verbruikt immers meer energie dan gesloten bebouwing. 
Wel zijn woningen in Assenede relatief nieuw. 7,5% van 
de woningen werd gebouwd na 2011, ter vergelijking is 
dat 5,8% in Oost-Vlaanderen en 5,4% in het Gewest. 

RUIMTELIJK BELEID

Op verschillende organisatorische niveaus wordt 
beleid opgesteld om de energietransitie in gang te 
zetten om zo broeikasgassen zoveel mogelijk te vermin-

deren. Zo stelt Vlaanderen dat het in 2050 85% van de 
emissies die niet gedekt zijn door de EU wil reduceren 
ten opzichte van 2005 met daarbij de ambitie om over 
te gaan op klimaatneutraliteit. Duidelijk is dat met 
de huidige trend de klimaatdoelen voor 2050 niet 
gehaald zullen worden en een versnelling van acties 
vereist is om doelstellingen te halen. 2030 wordt 
gezien als eerstvolgende maatstaf, waarin al 40% van 
de emissies verlaagd moeten worden. Ook de Provincie 
Oost-Vlaanderen heeft een klimaatplan opgesteld. Dit 
document uit 2015 is minder recent dan die van het 
Gewest. Desalniettemin is het plan wel ambitieuzer: 
De provincie Oost-Vlaanderen wil klimaatneu-
traal zijn tegen 2050. Met klimaatneutraliteit wil de 
provincie gaan voor een netto nul-uitstoot van broei-
kasgassen: CO2 maar ook andere broeikasgassen zoals 
methaan (CH4) en lachgas (N2O). De provincie steunt het 
Burgemeestersconvenant waarin de doelstelling voor 
gemeenten staat om tegen 2030 40% van de CO2 uitstoot 
te verminderen. 

Ook de gemeente Assenede heeft in 2017 het 
Burgemeestersconvenant ondertekend, waarmee de ge-
meente zich engageert om de CO2-uitstoot met min-
stens 40% terug te dringen op eigen grondgebied 
tegen 2030. Om dit te realiseren heeft de gemeente een 
klimaatactieplan opgesteld. In dit plan zijn vergelijkba-
re doelen gesteld als de provincie voor 2030. Gezien de 
eerdergenoemde percentages lijkt de gemeente op de 
goede weg te zijn om deze doelstelling te bereiken. 

EEN RUIMTELIJKE OPGAVE

Om de doelstellingen te behalen dient 
Assenede zich ervan bewust te worden dat de ener-
gieopgave in feite een ruimtelijke opgave is. Daarbij 
gaat het enerzijds om het verkleinen van de energiebe-
hoefte. Dat is sterk aan de bebouwde omgeving gere-
lateerd, vanwege de hoge uitstoot door huishoudens 
en mobiliteit. Voor mobiliteit is het daarom belangrijk 

ENERGIE IN CIJFERS

6 Windturbines in Assenede. Daarmee 
wordt 12 MW aan vermogen geproduceerd. 

53,1% van eengezinswoningen in 
Assenede zijn naar bouwwijze open bebou-
wing (Provincie Antwerpen 35,1%).

121.869 mWh is de totale ener-
gieconsumptie van huishoudens in Assenede (2018), 
daarvan 70% bestaat uit aardgas.

65,3% lokale productie hernieuwbare 
elektriciteit ten opzichte van het elektriciteits-
verbruik.
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1. Kaart met harde 
restricties voor 
windturbines, volgens 
de criteria van de 
Hernieuwbare EnergieAtlas 
Vlaamse gemeenten 2016. 

2. Energieopwekking per bron 
in MWh, Hernieuwbare 
EnergieAtlas Vlaamse 
gemeenten 2016.

02. DIAGNOSE

om actief duurzame modaliteiten te stimuleren en in te 
zetten op openbaar vervoer. De huidige lage dichtheid 
van Assenede maakt dit tot een grote uitdaging, maar 
zowel op de korte als lange termijn kan de gemeente 
stappen zetten. Daarmee pakt Assenede al een van de 
meest vervuilende sectoren aan. Daarnaast wordt het 
belangrijk voor Assenede om de uitstoot van de huis-
houdens nog verder te verminderen. Door haar lage 
dichtheid en weinig gesloten bebouwing is hier voor de 
gemeente nog veel te winnen. Inzet op kernversterking, 
met name in de kern Assenede, betekent dat daar meer 
draagvlak wordt gecreëerd voor openbaar vervoer en 
voorzieningen. Binnen de kern zijn de afstanden tussen 
voorzieningen en woningen klein genoeg om bereidheid 
te vinden bij mensen om te voet of per fiets hun dage-
lijkse boodschappen te doen. 

In haar klimaatplan onderstreept de gemeente 
de nood om op deze thema's in te zetten. Verschillende 
projecten omtrent het verbeteren van het trage netwerk 
en de energie-efficiëntie van gebouwen.

HUISHOUDENS

De lage dichtheid van Assenede en het grote 
aantal open bebouwing is energetisch nadelig. Het gro-
tere oppervlak dat in contact staat met de buitenlucht, 
zoals het geval is bij open bebouwing, betekent dat meer 
warmte via de buitenmuren de gebouwen verlaat. Het is 
daarom aan te raden nieuwbouw in de gemeente zoveel 
mogelijk te verdichten in de bestaande kernen, waarbij 
gesloten bebouwing de norm wordt. In de gemeente 
Assenede is op dit moment 49,8% van de gebouwen van 
vóór 1970. Alhoewel dit minder is dan gemiddeld in de 
provincie (55,4%), is het nog steeds een groot deel van 
de gebouwen. De slechte isolatie in oudere huizen ver-
oorzaakt een hoog warmteverlies. Een goed programma 
voor het renoveren van oude gebouwen zal een effectie-
ve manier zijn om nog meer energie te besparen in de 
gemeente.

Veel gebouwen (ook in de rest van Vlaanderen) 
worden op dit moment nog voornamelijk verwarmd door 
fossiele brandstoffen. Daarvan is aardgas de grootste 
brandstof met ongeveer een derde van het totale ener-
gieverbruik van Assenede. Daarnaast zijn er ook nog veel 

zachte beperking

harde (technische) beperking

Beperkingen wind:
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gebouwen die worden opgewarmd door andere fossiele 
brandstoffen zoals steenkool en stookolie, brandstoffen 
die een nog grotere uitstoot hebben. Om dit te verlagen 
kan er allereerst ingezet worden op het verbeteren van 
de energieprestatie van het gebouw en anderzijds het 
toepassen van hernieuwbare energiebronnen zoals rest-
warmte, zonneboilers en warmtepompen. 

Verder komt een ander aanzienlijk aandeel van 
het energieverbruik vanuit de elektriciteitsbehoefte. In 
2017 bedroeg het elektriciteitsverbruik 22,3% van het 
totale energieverbruik bij de huishoudens. Het elektri-
citeitsverbruik in Assenede is hoger dan het Vlaamse en 
Antwerpse gemiddelde. De elektriciteit komt nog steeds 
grotendeels vanuit fossiele brandstoffen. Groene stroom 
komt wel steeds meer voor, maar kan ook lokaal nog 
meer worden toegepast door middel van het opwekken 
van windenergie en zonne-energie in de gemeente.

Hierbij moet benadrukt worden dat het ook 
winst voor Asseneedse gezinnen betekent als de ener-
giekosten omlaag gaan. Met stijgende energieprijzen 
heeft dit nu een grote impact op het gezinsbudget.

HERNIEUWBARE ENERGIEPRODUCTIE

Naast het verminderen van het energieverbruik 
en de CO2-uitstoot, wordt het ook belangrijk om her-
nieuwbare energieproductie te stimuleren en te plaat-
sen binnen de gemeente. Assenede heeft ondertussen al 
65,3% hernieuwbare elektriciteit van het totale elektri-
citeitsverbruik. De gemeente heeft relatief veel ruimte 
voor windturbines en kan daarmee gemakkelijk de eigen 
elektriciteitsbehoefte voorzien en zelfs een grote bij-
drage leveren aan de regio. Met een goede coöperatieve 
organisatie kan dit voor de Assenedenaren een econo-
misch aantrekkelijke manier zijn om bij te dragen aan de 
energievoorziening van de regio. Dit kan ook gekoppeld 
worden aan andere doelen, zoals het genereren van hou-
tige biomassa uit het lokaal beheer van het landschap.

WIND

De gemeente heeft al een goed voorbeeld ge-
toond door de aanleg van zes windturbines langs de N49 
in 2016. Deze windturbines leveren gezamenlijk een ver-
mogen hebben van 12 MW. Er wordt in Vlaanderen veel 
aandacht besteed aan het goed plaatsen van windturbi-
nes, zodat deze geen overlast veroorzaken voor omwo-
nenden. Daarom worden windturbines zoveel mogelijk 
geplaatst in de buurt van infrastructuur zoals haven en 
industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken 
of kanalen. Daarnaast staan er mogelijk nog drie wind-
turbines op de planning ter hoogte van de KMO-zone en 
Stoepe langs de E34 die gezamenlijk nog eens 3,2 MW 
aan vermogen toevoegen aan de gemeente. Dit zou voor 
de gemeente een goede zet zijn om haar energiedoelen 

te behalen. Belangrijk daarin is de sensibilisering rich-
ting de eigen inwoners. Met de nog beschikbare ruimte 
voor het opwekken van windenergie heeft de gemeente 
de kans om zich te profileren als echte duurzame ener-
giegemeente. Belangrijk voor de gemeente is wel dat 
de baten van de energieopbrengsten ook terechtkomen 
in de gemeente. Energiecoöperaties kunnen hierin een 
sleutelrol spelen.

ZON

Naast windenergie is zonne-energie een al 
veelvoorkomende vorm van hernieuwbare energie in 
Assenede. Met name op de daken van autostoffeerder 
ECA zijn veel vierkante meters bedekt met PV-panelen. 
Alle huidige PV-installaties hebben samen een vermo-
gen van 9MW verdeeld over 1.755 installaties. Er wordt 
echter verwacht dat dit nog lang niet alle potentiële 
energie is die uit zonne-energie kan worden opgewekt 
in Assenede. Volgens het Vlaams Energieagentschap is 
er nog een potentieel van 191 MW dat kan worden benut 
in de gemeente. Met name het dakenlandschap van de 
bebouwde omgeving en op de landbouwdaken bieden 
nog veel ruimte voor opwekking van zonne-energie. 

Verder valt het op dat er in totaal minder poten-
tieel wordt benut in vergelijking met het Vlaams Gewest 
en de provincie. Echter lopen de Assenedenaren achter 
met het installeren van kleinere PV-installaties. Daar 
telt Assenede nu 21 installaties per 100 huishoudens, 
terwijl het aantal in het gewest op 12 ligt. De zonne-
-energie wordt op dit moment vooral door de grotere 
installaties op de daken van de grotere distributiecentra 
opgewekt.

De gemeente probeert ook het aanbod zonne-
-energie te vergroten met initiatieven zoals samenaan-
kopen van PV-panelen en inwoners te laten investeren 
in zonne-energie op gemeentedaken. Dit zijn effectieve 
manieren om met weinig geld toch energiedoelen te 
behalen en bewoners erbij te betrekken. 

GEOTHERMIE

Een mogelijkheid om de verwarming te ver-
duurzamen zou kunnen met behulp van geothermie. 
Te verwachten is dat er nog een groot potentieel ligt 
via geothermie. Bij geothermie wordt er onderscheid 
gemaakt tussen diepe en ondiepe systemen. Bij ondie-
pe systemen kan gedacht worden aan warmtepompen.  
Diepe systemen zijn duurder en kunnen water met 
grotere temperaturen uit de grond trekken, waardoor 
verschillende typen industrie er ook gebruik van kunnen 
maken. Door gebruik te maken van geothermie kan de 
hoeveelheid gebruikte aardgas voor het verwarmen van 
huizen drastisch verlaagd worden.
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KANSEN

• Er is nog veel ruimte voor windturbines in de gemeente, wat ver-

der onderzocht dient te worden. Daarmee kan de gemeente zich neer-

zetten als een energiegemeente.

• Er is nog veel onbenut dakoppervlak voor PV-installaties op hui-

zen, waarmee het elektriciteitsgebruik verduurzaamd kan worden.

• Lokaal beheer van het landschap kan kansen creëren voor bio-

massa-installaties.

DIAGNOSE ENERGIE

02. DIAGNOSE

ZWAKTES

• De vele oude gebouwen zorgen dat de energieprestatie van de 

huizen erg laag is. De gemeente dient verder te investeren in een reno-

vatieprogramma voor verouderde gebouwen.

• De lage dichtheden en verspreide ligging veroorzaken een hoge 

autoafhankelijkheid en veel warmteverlies via de gevels.

• Alhoewel de gemeente al veel heeft gedaan om de warmtevraag 

in woningen te verduurzamen, moet de gemeente nog verder op zoek 

gaan naar fossielvrije bronnen van warmte.
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2.5 REGELGEVING EN PUBLIEK 
ONDERNEMERSCHAP

  Assenede heeft te maken met veel uitdagingen,  
zowel op ruimtelijk als sociaalmaatschappelijk gebied. 
Dat blijkt al uit de Belfius-typering: een zeer landelijke 
gemeente met sterke vergrijzing. De gemeente is qua 
oppervlak overigens wel bijna twee keer zo groot dan 
gemiddeld in Vlaanderen. De uitdagingen hebben 
voornamelijk te maken met regionale trends en 
de ligging van de gemeente, maar hebben wel een 
uitwerking met grote lokale gevolgen. Daar komt bij 
dat het gemeentebestuur zich wel bewust is van deze 
uitdagingen, maar weinig slagkracht heeft. De finan-
ciële situatie is daar een belangrijke reden voor. 
Hoewel de schuld per inwoner in de afgelopen jaren 
gedaald is, is deze nog altijd hoger dan gemiddeld 
in het Vlaams gewest of in vergelijking met andere 
zeer landelijke gemeenten met sterke vergrijzing. 
In het Meerjarenplan 2020-2025 heeft de gemeente 
aangegeven de schuld op 1.000 euro per inwoner te 
laten blijven, omdat de gemeente aantrekkelijk moet 
blijven bij een mogelijke fusie. Tegelijkertijd ontvangt 
de gemeente relatief weinig geld, vanwege het beperk-
te aantal inwoners, en heeft de gemeente zeer weinig 
gronden in bezit. Ontvangsten uit heffingen, subsidies 
en belastingen zijn ruim lager dan gemiddeld. In 2015 
ontving Assenede gemiddeld wel meer geld per inwo-
ner uit het Gemeentefonds dan andere gemeenten in 
dezelfde Belfius-categorie, maar nog altijd ruim lager 
dan gemiddeld in Vlaanderen. De combinatie van een 
hoge schuld en weinig inkomsten maakt dat Assenede 
al  jaren ruim lagere investeringsuitgaven per inwoner 
kan doen dan andere gemeenten. Momenteel wordt er 
vooral geïnvesteerd in de riolerings- en zuiveringsgraad 
en sportvoorzieningen. 

Van de ruim veertienduizend inwoners van Assenede 
is tweederde fier op de gemeente. Tegelijkertijd heeft 
een kwart weinig vertrouwen in het eigen gemeente-
bestuur en is bijna de helft van de Assenedenaren daar 
neutraal over. Ambities en regelgeving zijn wenselijk 
en noodzakelijk, maar even zozeer is het van belang 
om als gemeente voldoende te zijn toegerust om 
een adequaat en effectief beleid te kunnen ont-
wikkelen en uitvoeren. Dit vergt dat er bemensing en 
kennis in de organisatie aanwezig is, om als publieke 
actor ook te kunnen handelen naar de ambities die het 
bestuur heeft. De gemeente Assenede heeft een sta-
biele personeelscapaciteit, maar is wel per inwoner ligt 
de capaciteit wel lager dan gemiddeld in Vlaanderen 
en in de Belfius-categorie (4,4 voltijdse equivalenten 

per inwoner). Hetzelfde probleem komt voor bij par-
tijen waarmee de gemeente samenwerkt of bij wie de 
gemeente belang heeft, zoals de Polders. Ten tijde van 
de Bouwmeester Scan is het onderzoeksteam diverse 
malen met de ambtelijke en politieke organisatie in 
contact geweest. Onze indruk is dat de financiële 
situatie maakt dat de gemeente terughoudend is 
ten opzichte van ambitieuze plannen, maar wel zeer 
open staat voor inspiratie en een kritische blik op 
de gemeente. Dat resulteert in open, constructieve 
gesprekken.   
   
Gezien de financiële situatie en de geïsoleerde ligging 
van de gemeente is Assenede zeer gebaat bij samenwer-
kingsverbanden. In 2015 nam de gemeente deel aan 51 
samenwerkingsverbanden, waarvan 23 geïniteerd waren 
door de lokale overheid. Opvallend is dat gemeenten in 
dezelfde Belfiuscategorie aan meer lokaal geïnitieerde 
samenwerkingsverbanden deelnamen. Door slim-
mer samen te werken of in te zetten op een fusie, 
kan bespaard worden op middelen en kan er meer 
slagkracht gecreëerd worden. Zo kan de gemeente 
schaalvoordelen oogsten. De gemeente kan zich 
hiervoor richten op de gemeenten binnen Regio 
Meetjesland, maar gezien de ontwikkelingen op het 
gebied van mobiliteit is Zelzate ook een zeer inte-
ressante coalitiepartner. 

Daarnaast moet de gemeente op zoek naar andere bron-
nen voor inkomsten en vitaliteit. Een indicator voor de 
toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente is het 
aantal overnachtingen per 1.000 inwoners. Dan blijkt 
Assenede beduidend lager te scoren dan andere zeer 
landelijke gemeenten of gemiddeld in Vlaanderen. Juist 
met het landschap als belangrijkste kernkracht is het 
voor Assenede interessant om hier op in te zetten. De 
Vlaams Bouwmeester Scan biedt Assenede de kans om 
hier inspiratie voor op te doen, inclusief een vertaling 
naar programma's en projecten. Met intergemeentelijke 
samenwerking in het Meetjesland en met Zelzate en 
omliggende gemeenten kan de gemeente ervoor kiezen 
om samen het profiel van de regio te versterken. 

RUP'S EN BPA'S

De RUP's en BPA's van de afgelopen jaren heb-
ben veelal een kleinschalig karakter. Vaak gaat het om 
transformaties of uitbreidingsplannen van specifieke 
sites. Met de RUP 'Gedeeltelijke herziening BPA en RUP 
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Gewestplan van de Gemeente Assenede, afkomstig uit het Ruimtelijk Structuurplan, 2005
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Markt' probeert de gemeente leegte in het centrum op te 
lossen en aan kernversterking te werken in de kern van 
Assenede. De overige zijn gericht op bedrijvenlocaties, 
waar telkens een groene buffer wordt meegenomen, en 
een sportlocatie bij het dorp Bassevelde.

BELEIDSDOCUMENTEN

Een greep uit de vele documenten die beschikbaar wa-
ren:

• Visie 2050, een lange termijnstrategie voor 
Vlaanderen

• Strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen

• Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost 
Vlaanderen

• Strategische visie Oost Vlaanderen en bijbe-
horende beleidskaders

• Klimaatplan Oost Vlaanderen
• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Assenede
• Klimaatplan gemeente Assenede
• Gemeentelijk mobiliteitsplan

BPA's en RUP's
• RUP Gedeeltelijke herziening BPA en RUP 

Markt
• RUP Site Wasserij-Droogkuis van Zele
• RUP Bedrijvensite ECA Trieststraat
• RUP Sport en Recreatie Bassevelde
• RUP Site ECA Leegstraat 

• Provincie Oost Vlaanderen: Volledig 
klimaatneutraal en klimaatbestendige 
blauw-groene landschappen in 2040
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UITKOMST DIAGNOSE

HET VERHAAL VAN ASSENEDE

  Als grensgemeente is Assenede gelegen tussen 
Terneuzen en Gent en nabij een interessant economisch 
netwerk: North Sea Port. Dat is atypisch voor de 
meeste grensgemeenten, aangezien die meestal verder 
gelegen van de economische netwerken zijn. Toch 
ontbreekt het ook hier aan economische integratie en 
voornamelijk aan goede verbindingen om hiervan te 
kunnen profiteren. Zowel vanuit Vlaams als Nederlands 
perspectief ligt Assenede in een uithoek.

Gent

Terneuzen

Assenede

Zelzate

Sas van Gent

NL

BE

  Die uithoek heeft Assenede in het verleden 
gevormd. De omgang met het water heeft geleid tot 
een landbouwgemeente, maar wel met de nog altijd 
aanwezige kreken in het noorden van de gemeente. De 
gemeente heeft haar grote hoeveelheid open ruimte 
weten te behouden, wat nu een belangrijke kernkracht 
is. Zo kan de voorzieningsarmoede in Assenede meer in 
balans worden gebracht met de functierijkdom in Gent, 
terwijl Assenede een groot recreatief potentieel heeft 
met de aanwezigheid van contrastrijke landschappen. 
Daarmee kan de Asseneedse identiteit versterkt worden. 

Assenede is gelegen nabij het 
economisch netwerk North Sea Port 
District, maar profiteert hier te 
weinig van. Ontwikkelingen, zo-
als de spoorweg Gent-Terneuzen, 
kunnen van groot belang zijn voor 
Assenede.
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Van noord naar zuid toont Assenede immers een 
bijzonder palet aan landschappen: het noorden met de 
weidse uitzichten en Asseneedse kreken, vanaf de dijken 
richting het zuiden wordt het halfopen landschap met 
restanten van het bocagelandschap zichtbaar en het 
uiterste zuiden van de gemeente kenmerkt zich door 
een halfopen tot gesloten landschap met bossen. 

Daar komt bij dat drie van de vier kernen van Assenede 
zich bevinden op een grens tussen deze landschappen, 
wat de inwoners direct de kans biedt om de 
verscheidenheid van de gemeente zelf te beleven. Met 
de aanleg van snelfietspaden en windturbines geeft de 
gemeente bovendien een steeds duurzamer visitekaartje 
af. 

Ondanks dat Assenede niet direct 
aan Gent grenst, kan de gemeente 
Assenede Gent wel veel bieden qua 
landschap, korte ketenlandbouw, 
recreatie en unieke zorgconcepten 
voor ouderen. 

Het palet aan contrastrijke landschappen in Assenede. Duurzaam visitekaartje met snelfietspaden
en een uitgebreid windenergielandschap.
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In het licht van ruimtelijke en sociaaleconomische 
trends geeft het landelijk karakter echter ook grote 
uitdagingen voor de gemeente. Ruimtelijk gezien 
heeft de landbouw, goed voor ruim 80% van het 
grondgebied van Assenede, steeds vaker te maken met 
de gevolgen van klimaatverandering. Veel landbouw- en 
veeteeltbedrijven zijn afhankelijk van voldoende water 
van geschikte kwaliteit. Watertekorten doen zich nu al 
voor, wat leidt tot een toenemend aantal schadeclaims. 
Wanneer er sprake is van toegenomen droogte - met 
name als dit samenvalt met warme en hete periodes - en 
dalende waterbeschikbaarheid, is de verwachting dat dit 
leidt tot lagere oogstopbrengsten. Zowel wateroverlast 
als droogte vormen inmiddels een jaarlijks terugkerend 
thema. Dat roept de vraag op of Assenede niet moet 
kiezen voor andere verhoudingen in het landgebruik. 
Nu wordt 80% ingenomen door landbouw, terwijl de 
toekomst vraagt om meer ruimte voor klimaatadaptatie 
en natuur. Ook om de landbouwsector een toekomst 
te geven in Assenede, is het essentieel om hier meer 
ruimte voor te creëren én om te onderzoeken of andere 
gewassen met extensiever beheer uiteindelijk meer 
opleveren. 

ruimte voor
landbouw

Groeiende impact
Klimaatverandering

Lagere oogst
Minder veerkracht

Minder biodiversiteit

Ruimte voor
landbouw

Ruimte voor 
klimaatadaptatie

Meer veerkracht
Meer biodiversiteit

ruimte voor
landbouw

Groeiende impact
Klimaatverandering

Lagere oogst
Minder veerkracht

Minder biodiversiteit

Ruimte voor
landbouw

Ruimte voor 
klimaatadaptatie

Meer veerkracht
Meer biodiversiteit

Voor de toekomst van de landbouw moet 
dit ruimtegebruik onderzocht worden, 
omdat andere transities ook meer ruim-
te gaan vragen. Daarnaast ontstaan er 
steeds meer nieuwe verdienmodellen voor 
landbouwers, waaronder zorgboerderij-
en, korte ketenlandbouw, recreatie en 
energieopwekking. 

De '80%' en '40%' zijn illustratief. 
De geschetste problematiek hier
boven vraagt om onderzoek en discus-
sie naar de kwantitatieve en kwali-
tatieve aspecten van het ruimtege-
bruik door landbouw.
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Daarnaast wonen de ruim veertienduizend 
Assenedenaren verspreid over de vier kernen én langs 
de linten. Dat maakt het complex om het draagvlak 
voor voorzieningen en openbaar vervoer op peil te 
houden. De leefbaarheid in de gemeente komt zo 
steeds verder onder druk te staan. Dat wordt versterkt 
door de trend van vergrijzing: jongeren trekken steeds 
vaker weg uit de gemeente en de bestaande bevolking 
wordt steeds ouder. In combinatie met een beperkt 
aanbod aan voorzieningen, openbaar vervoer én de 
verspreide ligging, ligt eenzaamheid op de loer. Wel 
kan de gemeente deze trends gebruiken om een nieuwe 
identiteit op te bouwen: de identiteit van een gezonde 
zorggemeente. De uitdagingen omtrent vergrijzing 
voor de fysieke leefomgeving kunnen aangegrepen 
worden als kansen: het biedt een impuls om via beleid 
in te zetten op dorpsvernieuwing, het stimuleren 
van sociale cohesie, het stimuleren van een gezonde 
levensstijl en het aanpassen én verduurzamen van 
gebouwen. Juist wat betreft vergrijzing en het aanbieden 
van zorg, is de lokale context belangrijk. De transitie 
naar buurtgerichte zorg kan zo samengaan met een 
buurtgerichte aanpak. 

Voor de toekomst is een focus op 
compacte kernen van belang. De 
kern Assenede gaat een hoofdrol 
spelen in het opvangen van groei, 
het stimuleren van sociale cohe-
sie en het in stand houden van 
voorzieningen. 
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KIEZEN VOOR VEERKRACHT

Hoewel de gemeente onderhevig is aan trends, 
die voor een groot deel voortkomen uit de geografische 
ligging van de gemeente, is het van belang de situatie 
niet te beschouwen als overmacht. In plaats daarvan 
kan de gemeente actief kiezen voor veerkracht: actief 
uitgaan van de eigen kracht (het bijzondere palet aan 
landschappen) én het eigen aanpassingsvermogen. 
Als we dat combineren met het doel van de Vlaams 
Bouwmeester Scan – de transitie naar een duurzame 
leefomgeving – zetten we in op een leerproces dat 
de gemeente op lange termijn opnieuw in evenwicht 
brengt. Een evenwicht qua ruimtelijke systemen: de 
functies in de open ruimte beter met elkaar in balans 
brengen (natuur, landbouw en energie) en de gebouwde 
omgeving toekomstbestendig inrichten. Door ruimtelijk 
in te grijpen maken we ook sociaaleconomisch impact: 
we zorgen ervoor dat Assenedenaren op een gezonde 
manier oud kan worden in Assenede.
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De gemeente toont groot bewustzijn van deze 
uitdagingen. Dat is een belangrijke eerste stap. 
De volgende stap – het maken van een strategie 
én deze uitvoeren – is ingewikkelder, gezien de 
financiële situatie van de gemeente. Daar komt bij 
dat de trends op systeemniveau een impact hebben, 
wat vraagt om ingrijpen. Voorbeelden zijn het 
openbaar vervoersysteem, het watersysteem en het 
energiesysteem. Het is daarom essentieel dat de 
gemeente kiest voor een strategie die zowel op de korte 
als lange termijn de veerkracht van systemen vergroot. 
 Dat gaat verder dan de gemeentegrenzen, want deze 
systemen zijn vaak grensoverstijgend. Een tweede 
belangrijke les is dat de gemeente dus ook volop moet 
inzetten op samenwerking met partners in de omgeving.  
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03.
AMBITIES

De kerk in Boekhoute
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De kerk in Boekhoute
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3.1 AMBITIES
 

De kernkracht van Assenede is het bijzondere palet aan landschappen, die een groot 
contrast met elkaar vormen. Het versterken van dat contrast maakt Assenede onderschei-
dend. De gemeente kan dat meer uitbaten door in te zetten op een betere beleving van 
het contrast. De kernen spelen daar een hoofdrol in: dit zijn de plekken waar men woont 
of als recreant aankomt op de fiets of met de bus en waarvandaan men het landschap kan 
ontdekken. Door de kernen te beschouwen als uitvalsbasis voor het landschap én gezond 
wonen in Assenede, ontstaat in de kernen meer draagvlak voor voorzieningen en open-
baar vervoer. 

 Om de landschappen, het contrast tussen de landschappen en de po-
sitie van de kernen te versterken, is inzet op veerkracht een vereiste. Daarbij gaan we 
uit van de huidige trends en omstandigheden, die een belangrijke aanleiding vormen 
om gezamenlijk de kernkracht van Assenede beter te benutten. Dat vraagt veel van de 
Assenedenaar: de landbouwer en paardenhouder moeten hun percelen op een nieuwe 
manier beheren met meer ruimte voor natuur, terwijl lintbewoners wordt gevraagd om 
tijdig te verhuizen naar de kernen, daar gezond oud te worden en zich actief in te zetten 
voor de leefbaarheid in en rondom de kernen. Aan álle Assenedenaren wordt zo gevraagd 
om het uithangbord te zijn van een veerkrachtig en gezond Assenede. Een veerkrachtig 
Assenede begint bij een veerkrachtige bevolking. 

Om de kernkracht optimaal in te zetten en een 
overkoepelende visie voor Assenede te ontwikkelen, 
definiëren we de volgende twee ambities:  

1. VEERKRACHTIG LANDSCHAP DOOR 
ASSENEDENAREN: VAN DE KREKEN TOT DE 
KERNEN

Hoewel Assenede bekend staat als landbouw-
gemeente, is de combinatie met de natuur het echte 
visitekaartje. De overgang van kleigrond naar zandgrond 
en de dekzandrug is uniek. Door het bocagelandschap te 
herstellen, perceelranden op een natuurinclusieve ma-
nier te beheren, bufferzones te creëren rond de kreken, 
de kreken zelf als retentiebekkens in te zetten, het wa-
terpeil op enkele plekken te verhogen en het recreatieve 
netwerk uit te rollen, kan de gemeente de natuur én 
landbouwers meer veerkracht meegeven. Tegelijkertijd 
wordt het contrast tussen de landschappen versterkt. 
Daarvoor is samenwerking met landbouwers, paarden-
houders en partijen als Agentschap Natuur en Bos en 
het Regionaal Landschap Meetjesland een vereiste. Meer 
ruimte voor natuur biedt bovendien meer kansen voor 
de landbouw: water kan beter infiltreren en zo kan de 

gemeente droogte voorkomen. Dat vraagt echter ook 
om goed bodembeheer en nieuwe vormen van landbouw 
met aandacht voor herstel van de soortenrijkdom en 
nutriëntenbalans. Het verdienmodel van landbouwers 
kan worden uitgebreid met het aanleggen van land-
bouwparken, lokale afneempunten in de kernen en het 
stimuleren van CSA-boerderijen. Juist met de nabijheid 
van een groot stedelijk gebied als Gent liggen hier veel 
mogelijkheden voor. 

2. VEERKRACHTIGE KERNEN: 
DUURZAAM EN GEZOND BLIJVEN WONEN IN 
ASSENEDE

De kernen van Assenede liggen verspreid over 
de gemeente, wat als belangrijkste voordeel heeft dat 
drie van de vier kernen aan twee verschillende land-
schappen grenzen. De vierde kern, Bassevelde, ligt op 
de snelfietsroute naar Eeklo. Daar staat tegenover dat 
een aanzienlijk deel van de bevolking níet in de kernen 
woont, maar langs linten of verspreid over het platte-
land. Voor veerkrachtige kernen is het van belang dat 
er zoveel mogelijk wordt ingezet op kernversterking en 
het promoten van ‘Move in Time’ naar de kernen. Hierbij 
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krijgt de kern Assenede een hoofdrol, gezien de huidige 
grootte en de mogelijke ontwikkelingen langs het spoor 
Gent-Terneuzen. In de kernen kan vervolgens worden 
ingezet op een groter draagvlak voor openbaar vervoer 
en voorzieningen, waarbij enkele centrale plekken in 
de kernen worden aangewezen. Dit worden de plekken 
met mobiliteitshubs, (mobiele) voorzieningen, afneem-
punten van lokale producten, ontmoetingsplekken en 
gelegen in de nabijheid van woonzorgconcepten. Deze 
plekken vormen ook de uitvalsbases voor een wande-
ling of fietstocht in het Asseneedse landschap. Inzet op 
kernversterking heeft zo niet alleen een ruimtelijk en 
sociaaleconomisch positief effect voor de kernen, maar 
ook voor het landschap: dit biedt kansen om versnip-
pering van het landschap tegen te gaan en op lange 
termijn zelfs te ontsnipperen. Daarvoor kan Assenede 
samenwerken binnen het Regionaal Landschap 
Meetjesland én met gemeenten rondom Zelzate.

Voor de veerkracht van de kernen wordt uitge-
gaan van de kracht van de Assenedenaren. Ouderen blij-
ven steeds langer vitaal en kunnen zo de dragers worden 
van het lokale leven en van bottom-up initiatieven als 

lokale energieopwekking, lokale vervoersarrangemen-
ten, lokale mantelzorg en bijdragen aan landschaps-
beheer en natuurbescherming. Zo houden inwoners de 
gemeente gezond en veerkrachtig en andersom! 

Het kasteel in Boekhoute (Foto door Jean-Pierre Pottelancie)
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3.2  TRANSITIEAGENDA

SP   Strategisch project
PR   Programma

SP   Strategisch project
PR   Programma

TR
AN

SI
TI
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G

EN
D

A 
AS

SE
N

ED
E

AMBITIE

1. Inzetten op intensieve samenwerking met de Zwarte Sluispolder 
en Isabellapolder en landbouwers om de natuur in het Natura2000-
gebied de Polders beter te beschermen met betrekking tot het wa-
terpeil en mogelijkheden voor inundatie  (PR)

5. Buffers creëren rondom belangrijke natuurverbindingen, zoals de 
Kreken, en de Kreken zelf inzetten als retentiebekkens  (SP)

4. Toekomstbestendige zorggemeente: linten op strategische plek-
ken omvormen tot compacte zorghofjes en inzet op zorgboerderijen  
(SP)

2. Via regionale samenwerking inzetten op herstel van het bocage-
landschap: toevoegen van KLE’s t.b.v. de identiteit van het land-
schap, de biodiversiteit en bodemherstel in samenwerking met ANB 
en BOS+ (PR)

3. Via regionale samenwerking inzetten op experimenten en leer-
processen voor een veerkrachtig landschap: nieuwe, extensievere 
vormen van landbouw, nieuwe beheerovereenkomsten (bijv. maaibe-
heer op maat) en biomassa uit resthout.  (PR)

6. Beleefbaar landschap vergroten door plattelands- en hoeve-
toerisme en CSA te stimuleren rond de kernen, bijvoorbeeld in 
de vorm van landbouwparken  (PR)

7. Profileer Assenede als een duurzame, groene gemeente: zet 
nieuwe windturbines en zon op daken in voor een duurzame identi-
teit en laat bewoners participeren in de duurzame omgeving  (PR)

13. Integrale stedenbouwkundige verordening: verplicht bij ontwik-
kelingen de aanleg van groen, fiets- en voetgangersvoorzieningen, 
duurzaamheidsmaatregelen en voorkanten langs straten.  (PR)

11. Toekomstvisie voor lintbebouwing en zonevreemde bebouwing: 
bestaande niet-bestemde open ruime behouden en vrijwaren van 
toekomstige bebouwing en onderzoek bebouwing op prioriteit voor 
afbouwing (op basis van knoop- en plaatswaarde, overstromingsri-
sico en landschappelijke waarde).  (SP)

10. OV-bereikbaarheid versterken via regionale samenwerking; zet 
bij de onderhandelingen met de Vervoerregio in op enkele essenti-
ele lijnen en haltes. Combineer dit met strategie voor hubs en het 
opvolgen van de ontwikkelingen rond het spoor Gent-Terneuzen.  
(PR)

9. Efficiënt en gezond traag netwerk op regionaal niveau: missing 
links en aanlooproutes aanpakken. Meer ruimte voor de fiets in 
Assenede door doortrekken van de parallelweg.  (SP)

SCHAAL
REGIONAAL GEMEENTE SITE(S)

8. Recreatief netwerk aansluiten op centra van kernen, bijvoor-
beeld wandelingen door de Oosteeklose bossen of wandelingen 
en fietstochten richting de Kreken  (SP)

12. Groeivisie voor kernen: wijs centrumzones aan waar kernverster-
king mag plaatsvinden t.b.v. draagvlak. voorzieningen en duurzame 
mobiliteit + wijs niet-strategisch gelegen kernen aan waar de nadruk 
komt te liggen op duurzaam wonen i.p.v. verdere groei.  (SP) 

14. Gezond kunnen blijven wonen in de kernen: hubs aanwijzen op 
centrale, bereikbare plekken met ruimte voor ketenmobiliteit, (mo-
biele) voorzieningen, ontmoeten, lokale afzetpunten voor landbou-
wers, uitvalsbasis recreatieve routes en woon-zorgconcepten  (SP) 

2. Veerkrachtige kernen: duurzaam en gezond blijven wonen in Assenede

1. Veerkrachtig landschap door Assenedenaren: van Kreken tot kernen

15. Pleinen vergroenen en inrichten als aantrekkelijke verblijfs-
ruimte met voorzieningen voor de jeugd en ouderen: diverse 
kerkpleinen, Diederiksplein, Molenberg en Dijkstraat  (SP)

16. WUG’s herbestemmen naar bouwvrij gebied met overstro-
mingsgevoelige en niet-strategisch gelegen gebieden als priori-
teit  (SP)

17. Fietsostrade in Assenede (zone langs oude spoorweg), zone 
bibliotheek en de omgevingen van scholen uitnodigender ma-
ken en zet in op fiets- en voetgangersvriendelijke regelgeving 
(PR)

18. Onderzoek naar mogelijke ontharding in kernen, met nadruk 
op de hoeveelheid benodigde parkeervoorzieningen  (PR)
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SP   Strategisch project
PR   Programma
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1. Inzetten op intensieve samenwerking met de Zwarte Sluispolder 
en Isabellapolder en landbouwers om de natuur in het Natura2000-
gebied de Polders beter te beschermen met betrekking tot het wa-
terpeil en mogelijkheden voor inundatie  (PR)

5. Buffers creëren rondom belangrijke natuurverbindingen, zoals de 
Kreken, en de Kreken zelf inzetten als retentiebekkens  (SP)

4. Toekomstbestendige zorggemeente: linten op strategische plek-
ken omvormen tot compacte zorghofjes en inzet op zorgboerderijen  
(SP)

2. Via regionale samenwerking inzetten op herstel van het bocage-
landschap: toevoegen van KLE’s t.b.v. de identiteit van het land-
schap, de biodiversiteit en bodemherstel in samenwerking met ANB 
en BOS+ (PR)

3. Via regionale samenwerking inzetten op experimenten en leer-
processen voor een veerkrachtig landschap: nieuwe, extensievere 
vormen van landbouw, nieuwe beheerovereenkomsten (bijv. maaibe-
heer op maat) en biomassa uit resthout.  (PR)

6. Beleefbaar landschap vergroten door plattelands- en hoeve-
toerisme en CSA te stimuleren rond de kernen, bijvoorbeeld in 
de vorm van landbouwparken  (PR)

7. Profileer Assenede als een duurzame, groene gemeente: zet 
nieuwe windturbines en zon op daken in voor een duurzame identi-
teit en laat bewoners participeren in de duurzame omgeving  (PR)

13. Integrale stedenbouwkundige verordening: verplicht bij ontwik-
kelingen de aanleg van groen, fiets- en voetgangersvoorzieningen, 
duurzaamheidsmaatregelen en voorkanten langs straten.  (PR)

11. Toekomstvisie voor lintbebouwing en zonevreemde bebouwing: 
bestaande niet-bestemde open ruime behouden en vrijwaren van 
toekomstige bebouwing en onderzoek bebouwing op prioriteit voor 
afbouwing (op basis van knoop- en plaatswaarde, overstromingsri-
sico en landschappelijke waarde).  (SP)

10. OV-bereikbaarheid versterken via regionale samenwerking; zet 
bij de onderhandelingen met de Vervoerregio in op enkele essenti-
ele lijnen en haltes. Combineer dit met strategie voor hubs en het 
opvolgen van de ontwikkelingen rond het spoor Gent-Terneuzen.  
(PR)

9. Efficiënt en gezond traag netwerk op regionaal niveau: missing 
links en aanlooproutes aanpakken. Meer ruimte voor de fiets in 
Assenede door doortrekken van de parallelweg.  (SP)

SCHAAL
REGIONAAL GEMEENTE SITE(S)

8. Recreatief netwerk aansluiten op centra van kernen, bijvoor-
beeld wandelingen door de Oosteeklose bossen of wandelingen 
en fietstochten richting de Kreken  (SP)

12. Groeivisie voor kernen: wijs centrumzones aan waar kernverster-
king mag plaatsvinden t.b.v. draagvlak. voorzieningen en duurzame 
mobiliteit + wijs niet-strategisch gelegen kernen aan waar de nadruk 
komt te liggen op duurzaam wonen i.p.v. verdere groei.  (SP) 

14. Gezond kunnen blijven wonen in de kernen: hubs aanwijzen op 
centrale, bereikbare plekken met ruimte voor ketenmobiliteit, (mo-
biele) voorzieningen, ontmoeten, lokale afzetpunten voor landbou-
wers, uitvalsbasis recreatieve routes en woon-zorgconcepten  (SP) 

2. Veerkrachtige kernen: duurzaam en gezond blijven wonen in Assenede

1. Veerkrachtig landschap door Assenedenaren: van Kreken tot kernen

15. Pleinen vergroenen en inrichten als aantrekkelijke verblijfs-
ruimte met voorzieningen voor de jeugd en ouderen: diverse 
kerkpleinen, Diederiksplein, Molenberg en Dijkstraat  (SP)

16. WUG’s herbestemmen naar bouwvrij gebied met overstro-
mingsgevoelige en niet-strategisch gelegen gebieden als priori-
teit  (SP)

17. Fietsostrade in Assenede (zone langs oude spoorweg), zone 
bibliotheek en de omgevingen van scholen uitnodigender ma-
ken en zet in op fiets- en voetgangersvriendelijke regelgeving 
(PR)

18. Onderzoek naar mogelijke ontharding in kernen, met nadruk 
op de hoeveelheid benodigde parkeervoorzieningen  (PR)
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4.0  FUNDAMENTALS

Om de transitieagenda te realiseren en de tran-
sitieagenda een eerste aanzet tot een overkoepelende 
visie voor de gemeente Assenede te laten zijn, zijn naast 
projecten en programma's ook een aantal fundamentele 
principes nodig. In dit hoofdstuk doen we een voorzet 
voor een aantal van dergelijke principes die voor het 
ruimtelijk beleid zouden kunnen gelden. We onder-
scheiden principes voor de fundering van de visie en 
vervolgens specifiek voor de bebouwde ruimte, de open 
ruimte, mobiliteit en voor energie. 

OVERKOEPELENDE VISIE RICHTING 
VEERKRACHT EN ADAPTIVITEIT

De gemeente Assenede vroeg voor de Bouwmeester Scan 
specifiek aandacht voor klimaat. Dat is terecht, gezien 
de  staat van het landschap en het huidige ruimtege-
bruik. Klimaatverandering kenmerkt zich echter door 

een hoge mate van onzekerheid en dynamiek. We zien 
dat weersomstandigheden steeds extremer worden en 
voorspellingen vaak worden bijgesteld. Juist bij dit soort 
transities is het van belang om bij het vormen van visies 
en strategieën in te zetten op veerkracht en adaptiviteit: 
versterking van de mogelijkheid om na een ernstige 
verstoring te kunnen herstellen als samenleving (bij-
voorbeeld droogte of wateroverlast) en de capaciteit 
om zich aan te kunnen passen aan een veranderende 
context. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat 
de verschillende ruimtelijke systemen verschillen van 
verandersnelheid. De 'onderste laag' met het bodem- en 
watersysteem verandert heel langzaam, maar wel heel 
structureel. Klimaatverandering heeft juist daar een 
grote impact op. Veel projecten in de gemeente focussen 
zich echter op netwerken (infrastructuur of ecologische 
netwerken) of bebouwing, terwijl deze systemen als 
bovenste lagen juist sneller veranderen. Het advies aan 
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1. Overkoepelende visie voor een nieuwe identiteit voor Assenede
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de gemeente is om als principe te hanteren dat er bij de 
ontwikkeling van visies of strategieën wordt gewerkt op 
systeemniveau, zodat er daadwerkelijk impact gemaakt 
kan worden voor deze lagen en hun verandersnelheid.  
In deze Bouwmeester Scan worden daar middels diverse 
programma's en projecten voorstellen voor gedaan, zo-
als het aan de orde stellen van het ruimtegebruik en het 
waterpeilbeheer. Daarmee kan de gemeente structureel 
de water- en bodemlaag versterken, wat de veerkracht 
en adaptiviteit van alle lagen vergroot. Dit vraagt ook 
om intergemeentelijke of regionale samenwerking. Het 
is immers geen keus of de gemeente wel of niet een 
landbouwtransitie moet laten plaatsvinden; het ge-
sprek moet gaan over hoe deze transitie eruit kan zien 
in Assenede en hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. Het 
is echter wel zeker dat er meer ruimte nodig is voor 
natuurlijke systemen om adaptief en veerkrachtig te 
blijven als gemeente. 
  Ook op de andere lagen kan de gemeente im-
pact maken, ondanks dat de gemeente weinig financiële 
mogelijkheden heeft. De groei van de gemeente die nog 
voorspeld is voor de komende vijftien jaar en de jaarlijk-
se vernieuwingsslag van bijvoorbeeld wegen, percelen 
of bebouwing kan worden aangewend om stappen te 
zetten in de transities die de gemeente voor de verschil-
lende lagen op gang moet brengen of kan beïnvloeden. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de energietransitie en 
de mobiliteitstransitie. 

2. Model van Peter Dauvellier met de verschillende 
ruimtelijke lagen. De verandersnelheid van de 
onderste laag is 50-500 jaar, terwijl de boven-
ste laag verandert binnen 10-25 jaar.

Wat ontbreekt in deze drie lagen zijn de so-
ciaalmaatschappelijke trends, zoals vereenzaming, 
ontgroening en vergrijzing. Deze trends hebben ech-
ter sterke relaties met ruimtelijke aspecten. Juist voor 
een aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam Assenede is 
het essentieel om te streven naar een gezonde fysieke 
omgeving. Strategieën om in te spelen op deze trends 
gaan ook over ruimte, zoals de strategieën voor vergrij-
zing ('ageing well in place'). Deze worden ook benoemd 
in het onderzoek naar vergrijzing op het platteland, in 
opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. 

Gezonde leefomgeving: Move-in-Time vs. 
Ageing-in-Place

Ouderen in Vlaanderen kiezen met een grote 
meerderheid voor 'ageing-in-place', oftewel het ou-
der worden op de plek waar ze lang gewoon hebben in 
plaats van het verhuizen naar een appartement met 
zorgvoorzieningen ('move-in-time'). Specifiek voor de 
landelijke gebieden is deze meerderheid nog groter. Ook 
het beleid zet zich in om mensen zolang mogelijk in hun 
vertrouwde woning en woonomgeving te laten wonen. 
De vraag is of die plek er wel geschikt voor is - nu en in 
de toekomst. 

Voor Assenede geldt dat veel inwoners gehecht 
zijn aan de lokale context en de bestaande woontypo-
logieën. Om de verhuisgeneigdheid te vergroten is het 
zinvol om in te zetten op typologieën die vergelijkbaar 
zijn met de bestaande woningen. De stap van een vrij-
staande woning aan een dijk naar een appartement is 
groter dan van een vrijstaande woning naar een zorg-
hofje (zie ook p. 84) of andere kleinschalige zorgcon-
cepten. Zo kan de gemeente inzetten op het verruimen 
van 'ageing-in-place': wel oud worden in Assenede, maar 
wel  op een verantwoorde manier. 'Move-in-Time' hoeft 
dus niet meer te betekenen dat men naar Eeklo of Gent 
hoeft te verhuizen. 

De Bouwmeester Scan gaat over een transitie 
naar een duurzame leefomgeving. Om die reden wordt 
de vergrijzingstrend benaderd vanuit mogelijkheden om 
via ruimtelijke ordening in te zetten op een 'age-friend-
ly' gemeente. Ook het onderzoek van de VLM toont aan 
dat er niet enkel moet worden ingezet op de zorgsector 
zelf, maar dat andere factoren zoals de kwaliteit van de 
openbare ruimte even belangrijk zijn. 
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Hoewel Assenede bekend staat als landbouw-
gemeente, is de combinatie met de natuur het echte 
visitekaartje. De overgang van kleigrond naar zandgrond 
en de dekzandrug is uniek. Door het bocagelandschap te 
herstellen, perceelranden op een natuurinclusieve ma-
nier te beheren, bufferzones te creëren rond de kreken, 
de kreken zelf als retentiebekkens in te zetten, het wa-
terpeil op enkele plekken te verhogen en het recreatieve 
netwerk uit te rollen, kan de gemeente de natuur én 
landbouwers meer veerkracht meegeven. Tegelijkertijd 
wordt het contrast tussen de landschappen versterkt. 
Daarvoor is samenwerking met landbouwers, paarden-
houders en partijen als Agentschap Natuur en Bos en 
het Regionaal Landschap Meetjesland een vereiste. Meer 
ruimte voor natuur biedt bovendien meer kansen voor 
de landbouw: water kan beter infiltreren en zo kan de 
gemeente droogte voorkomen. Dat vraagt echter ook 
om goed bodembeheer en nieuwe vormen van landbouw 
met aandacht voor herstel van de soortenrijkdom en 
nutriëntenbalans. Het verdienmodel van landbouwers 
kan worden uitgebreid met het aanleggen van land-
bouwparken, lokale afneempunten in de kernen en het 
stimuleren van CSA-boerderijen. Juist met de nabijheid 
van een groot stedelijk gebied als Gent liggen hier veel 
mogelijkheden voor. 

1. INZETTEN OP INTENSIEVE SAMEN-
WERKING MET DE ZWARTE SLUISPOLDER, 
ISABELLAPOLDER EN LANDBOUWERS OM 
DE NATUUR IN HET NATURA2000-GEBIED DE 
POLDERS BETER TE BESCHERMEN M.B.T. HET 
WATERPEIL EN MOGELIJKHEDEN VOOR IN-
UNDATIE  (PR)

De polders en specifiek de kreken in het noorden 
vormen de biologisch meest waardevolle gebieden in de 
gemeente. Bovendien worden de kreken aangeduid als 
Natura2000-gebied met dus ook waarde op Europees 
niveau. De kreken maken Assenede uniek en hebben een 
groot ecologisch en recreatief potentieel, maar staan 
tegelijkertijd onder druk door landbouwactiviteiten, 
klimaatverandering en het waterpeilbeheer. Bij voorkeur 
wordt het waterpeil laag gehouden om landbouwacti-
viteiten te ondersteunen. De cultuur heerst nog steeds 
om water zo snel mogelijk af te voeren. Dit heeft als 
gevolg dat ten tijde van droogte er te weinig water is en 
de gemeente in uitzonderlijke gevallen moet overgaan 
op het verbieden van captatie van het oppervlaktewater. 

Bovendien maakt het gebruik van zware machines door 
landbouwers dat bodems verdichten en hierdoor minder 
in staat zijn water op te nemen. 

Omdat momenteel 80% van het oppervlak van 
de gemeente in beslag wordt genomen door landbouw 
én omdat de kreken een grote betekenis hebben voor de 
identiteit van Assenede, is het advies om een intensie-
vere samenwerking te realiseren tussen de gemeente, de 
Zwarte Sluispolder en landbouwers. De omgang met de 
kreken, het waterpeilbeheer en het landgebruik rondom 
de kreken speelt een cruciale rol in het werken naar een 
duurzame toekomst voor Assenedenaren. 

Om de negatieve effecten van droogte in de 
zomers te verminderen kan op bepaalde plekken in de 
gemeente het waterpeil hoger worden gehouden ge-
durende het jaar, zodat er meer water overblijft tijdens 
droge periodes. Ook kunnen er zones worden aangeduid 
waarbij bewust geïnundeerd wordt tijdens hevige regen-
val. In afspraak met landbouwers kan besloten worden 
dat deze gebieden een geschikte bestemming krijgen 
die passen bij een inundatiezone zoals het laten grazen 
van vee in plaats van het verbouwen van gewassen. Ook 
kan de gemeente boeren stimuleren om minder zware 
machines te gebruiken om zo de sponsfunctie van de 
bodem te herstellen. 

Hoewel dit een grote uitdaging is (het gaat 
immers deels ook om een cultuur- en gedragsveran-
dering), staat de gemeente er niet alleen voor. Het 
Regionaal Landschap Meetjesland werkt al aan een 
integraal beheerplan voor het krekengebied met een to-
tale oppervlakte van 320 hectare Meetjeslandse natuur. 
Daarbij draait het niet enkel om de ecologische functie, 
maar ook om de economische en sociale functie van dit 
gebied. Daarnaast zijn er ook buiten Assenede kreken 
of natte natuurgebieden te vinden, waar ambitieuze 
projecten zijn opgezet. 

4.1 VEERKRACHTIG LANDSCHAP DOOR 
ASSENEDENAREN: VAN KREKEN TOT 
KERNEN

1. De Sophiapolder, onderdeel van het Zeeuwse land-
schap met duizenden watervogels.
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Een voorbeeld is het Zeeuwse landschap, waar al 
tientallen jaren wordt gewerkt om het landschap met de 
daaraan verbonden cultuur- en natuurwaarden veilig te 
stellen. De Sophiapolder, gefaseerd ingericht als natuur-
gebied, trekt inmiddels een grote hoeveelheid vogels 
en planten aan en is voorzien van uitkijkpunten om het 
vogeleiland te ervaren. Ook voor gebieden die minder 
goed toegankelijk zijn vanwege getijdenwerking, is het 
mogelijk om met bezoekerscentra en excursies toch de 
recreatieve aantrekkingskracht te vergroten. De balans 
tussen natuur en recreatie blijft een groot aandachts-
punt tijdens planvorming. 

2. VIA REGIONALE SAMENWERKING 
INZETTEN OP HERSTEL VAN HET BOCAGE-
LANDSCHAP: TOEVOEGEN VAN KLE'S T.B.V. 
DE IDENTITEIT VAN HET LANDSCHAP, DE 
BIODIVERSITEIT EN BODEMHERSTEL I.S.M. 
ANB EN BOS+  (PR)

Het centrale deelgebied van Assenede vormt een 
restant van het oorspronkelijke coulissen- of bocage-
landschap van het Houtland. Op enkele plekken is de 
afwisseling tussen weiden en akkers met randen van 

opgaande begroeiing nog herkenbaar. In tegenstelling 
tot het noorden van de gemeente gaat het hier eerder 
om een halfopen landschap. Wel is er nog maar weinig 
over van het oorspronkelijke bocagelandschap. Veel 
Kleine Landschapselementen (KLE's) zijn verdwenen, 
terwijl deze een grote meerwaarde kunnen hebben voor 
een biodivers, klimaatbestendig landschap mét een 
grotere aantrekkingskracht. Kortom: de achteruitgang 
van het bocagelandschap bedreigt de goede werking van 
het platteland. Het intensieve beheer van het platteland 
loopt nu tot aan de voet van de houtkanten, voor zover 
deze er nog zijn, of direct tot de beken. De ecologische 
functies van deze groenblauwe netwerken worden zo tot 
een minimum beperkt. 

Door in te zetten op herstel van het oorspron-
kelijke bocagelandschap wordt ingezet op een continu 
groenblauw netwerk dat voor flora en fauna fungeert als 
kernen, verbindingsgebieden (corridors) of bufferzones. 
Essentieel onderdeel daarvan is het garanderen van het 
beheer op de langere termijn. De gemeente kan werken 
aan een actieplan, dat periodiek wordt geactualiseerd, 
en tegelijkertijd het opstellen van een beheerplan voor 
minimaal 15 jaar, wat noodzakelijk is voor de landschap-
pelijke herinrichting. 

2. De kaart behorende bij de ambitie voor het groenblauwe netwerk (I). De strategische projecten en pro-
gramma's zijn op de kaart aangegeven met de nummering uit de transitieagenda. 
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De houtkanten kunnen gecombineerd wor-
den met de beken, die meer ruimte nodig hebben voor 
hermeandering. Daarbij is het essentieel dat de perceel-
randen een buffer hebben van minimaal vijf meter langs 
de beken. Zo wordt bodemerosie tegengegaan en wordt 
er een gunstiger klimaat gecreëerd voor functionele 
biodiversiteit. Daarbij hoort ook een zacht maaibeheer, 
waaronder een maaiverbod tijdens het voortplantings-
seizoen (mei tot augustus). Al met al werkt de gemeente 
op deze manier aan een klimaatbestendig, aantrekkelijk 
landschap. 

Ter inspiratie kan worden gekeken naar West-
Vlaanderen, waar het grensoverschrijdende project 
'Allen Eco-burger!' is opgezet. Het project zet in op her-
stel van het bocagelandschap met veel ruimte voor ken-
nisdeling. Dit wordt ondersteund door diverse Europese 
programma's en fondsen, zoals INTERREG. Ook via het 
Nederlandse NOVI-gebied North Sea Port District liggen 
integrale kansen, waarbij het niet enkel om economie en 
mobiliteit gaat, maar ook om landschap. 

Op lokaler niveau zijn er voor grondeigenaren 
diverse ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld via 
BOS+. Het kan dan gaan om advies, maar ook om finan-
ciële ondersteuning. Ook bij het Regionaal Landschap 
Meetjesland is veel kennis en ondersteuning te vinden. 
Tot slot biedt ook de provincie onder het motto 'Oost-
Vlaanderen Klimaatgezond' ondersteuning bij het aan-
planten van houtkanten, heggen, bomenrijen of bossen. 

3. VIA REGIONALE SAMENWERKING 
INZETTEN OP EXPERIMENTEN EN LEERPRO-
CESSEN VOOR EEN VEERKRACHTIG LAND-
SCHAP: NIEUWE, EXTENSIEVERE VORMEN 
VAN LANDBOUW, NIEUWE BEHEEROVEREEN-
KOMSTEN (BIJV. MAAIBEHEER OP MAAT) EN 
BIOMASSA UIT RESTHOUT  (PR)

  Zowel de diagnose van deze Bouwmeesterscan 
als het Klimaatadaptatieplan van de gemeente Assenede 
zelf tonen aan dat de huidige landbouw niet toekomst-
bestendig is. De landbouwtransitie is geen keus, maar 
een noodzaak. Daarvoor is samenwerking op regionaal 
schaalniveau van cruciaal belang voor Assenede: het 
gaan enerzijds om een gemeentegrensoverschrij-
dend landbouwgebied en anderzijds om een transitie 
die vraagt om samenwerking tussen landbouwers, de 
gemeente en hogere overheden. Het geïntegreerde 
beheerplan, wat momenteel wordt opgemaakt door het 
Regionaal Landschap Meetjesland, biedt een belangrijke 
basis voor behoud en beheer van het landschap. 
  Daarin is het essentieel om win-winsituaties 
voor een duurzaam platteland centraal te stellen, zoals 
ook in het geïntegreerd faunaplan van het Regionaal 
Landschap gebeurt. Dat vraagt om een multifunctionele 
open ruimte, waarin natuur, landbouw, recreatie, zorg, 
klimaatadaptatie en energie een plek moeten krijgen. 
Door te kiezen voor extensievere vormen van landbouw 

3. In Vlaanderen lopen meerdere onderzoeken naar het herstel van biodiverse graslanden. Een voorbeeld is 
HerBioGras, waarbij verschillende beheermaatregelen en hersteltechnieken worden onderzocht. Deze pro-
jecten zijn ook voor de gemeente Assenede, met een groot aandeel van landbouw in het ruimtegebruik, 
interessant én noodzakelijk op om op te volgen. 
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04. TRANSITIEAGENDA

4. De huidige toestand van 
het bocagelandschap in 
Assenede. Van de oor-
spronkelijke houtkanten 
is nog weinig over, zo 
laten de kaart en de 
zoom-in hieronder zien.  

5. De mogelijke toekomstige 
situatie van het bocage-
landschap van Assenede. 
De kaart en de zoom-in 
laten zien hoe er een 
groenblauw netwerk kan 
worden uitgerold, waar-
bij het contrast met het 
open krekenlandschap 
vergroot kan worden en 
het landschap zo meer 
leesbaar wordt. 



BWMSTR SCAN

84

en landbouwverbreding, wordt gewerkt aan een veer-
krachtiger, leesbaarder landschap én krijgt de landbou-
wer de kans om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.  

4. TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGGE-
MEENTE: LINTEN OP STRATEGISCHE PLEK-
KEN OMVORMEN TOT COMPACTE ZORGHOF-
JES EN INZET OP ZORGBOERDERIJEN  (SP)

Assenede krijgt in de toekomst steeds meer te 
maken met vergrijzing, terwijl een toenemend aan-
tal jongeren ervoor kiest om de gemeente te verlaten. 
Vergrijzing én ontgroening gaan harder op het platte-
land dan in de steden. Gezien de huidige ruimtelijke 
configuratie met een verregaande spreiding van wonin-
gen over de verschillende kernen en het landschap is het 
noodzakelijk om te kijken hoe Assenede een toekomst-
bestendige zorggemeente kan zijn. Juist met een lagere 
bevolkingsdichtheid zijn veel technologische inves-
teringen lastiger te realiseren, zoals bezorgdiensten.             
De aanwezigheid van het landschap, de kleinschaligheid 
van de kernen en de al aanwezige zorgvoorzieningen 
maken echter dat Assenede nu al een uniek profiel heeft 
voor ouderen. Wel is het essentieel om in te zetten op 

een sterke gemeenschap, zodat men elkaar ook kan on-
dersteunen. Dorpen met een geringe sociale cohesie en 
dorpsbinding zullen kwetsbaarder zijn. Met het huidige 
verenigingsleven in Assenede ligt hier al een goede basis 
voor. 

Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat 
er inmiddels sprake is van 'vergrijzing 2.0'. De ver-
wachting is dat de oudere in de toekomst vitaal, wel-
varend, mobiel en hoger opgeleid is dan voorgangers. 
De versnelde vergrijzing biedt dorpsgemeenschappen 
de komende 10 à 15 jaar veel meer ouderen met tijd, 
kennis, vaardigheden, netwerken en een organiserend 
vermogen. Assenede kan dat volop gaan inzetten door 
zich te profileren met vernieuwende zorgconcepten. 
Dat kan vervolgens worden benut om de gemeente als 
geheel te profileren als zorggemeente: dé plek waar je 
op een gezonde, aantrekkelijke manier oud kunt worden. 
Daarnaast blijft het uiteraard voor de gemeente een 
uitdaging om de ontgroening in elk geval te stabiliseren 
en waar mogelijk te keren. 

Het is belangrijk voor Assenede om deze trend 
te combineren met andere opgaven, zoals het vrijwaren 
van de open ruimte en het afbouwen of transformeren 

Bestaande bebouwing 
transformeren tot een typologie 
die past bij de landelijke 
bouwstijlen en zo compactere 
linten maken.  

Ouderenzorg kwalitatief 
inpassen is ook buiten kernen 
mogelijk als impuls voor het 
buitengebied. 

Kies voor strategische 
locaties: nabij 
bushaltes, fietsostrade 
of bij recreatieve 
routes en/of gebieden. 

Ageing in Place en Move in 
Time worden zo gecombineerd in 
Assenede, waarbij lintbebouwing 
ook wordt afgebouwd. 

6. Voorbeeld van het transformeren van linten naar compacte zorghofjes op strategische locaties binnen de 
gemeente (in of nabij kernen, nabij de fietsostrade of nabij openbaar vervoer). Met recreatieve net-
werken in de nabijheid worden ouderen gestimuleerd om in beweging te blijven. Zie ook de afbeeldingen 
hiernaast voor verdere uitleg van de transformatie. 
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VOOR

Bij typische lintbebouwing in 
de gemeente liggen percelen met 
vrijstaande woningen aan een 
doorgaande weg. Nadelen zijn on-
der andere het gebrek aan dien-
sten en ontbrekend contact tussen 
buren.  Bovendien vormen de per-
celen een barrière voor mogelijke 
natuurverbindingen. 

Door conversie van bestaande bouw 
of door meerdere woningen op 
strategische plaatsen te vervan-
gen door een passende typologie 
zoals hofwoningen voor ouderen, 
ontstaan er kansen om de situ-
atie te verbeteren. De hogere 
dichtheid maakt het eenvoudiger 
om diensten aan te bieden zoals 
een (bel)bus, zorg of leveringen. 
Bovendien gaat een dergelijke 
woonvorm eenzaamheid bij ouderen 
tegen. De uitgekochte percelen 
kunnen vervolgens dienst doen om 
op strategische plaatsen natuur-
verbindingen te versterken. 

NA

van linten. Sterker nog, groei voor Assenede 
is alleen duurzaam wanneer de investeringen in groei 
worden gekoppeld aan investeringen in bestaande struc-
turen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontharding, herstel 
van de beken, ontsnippering, etc. Nieuwe zorgconcepten 
kunnen een plek krijgen binnen de kernen, met name 
in de kern Assenede, of langs linten die nabij openbaar 
vervoer of de fietsostrade gelegen zijn. Daar kan geke-
ken worden waar ruimte is voor compactere vormen 
van bebouwing. Ook boerderijen kunnen hier een rol 
in spelen door zich te ontwikkelen als zorgboerderijen, 
waar men permanent woont of waar men komt voor 
dagbesteding. Zo wordt de link tussen de kernen en het 
platteland ook versterkt.  Hier zijn al veel voorbeelden 
van te vinden in Nederland en Vlaanderen. De grotere 
zorginstellingen dienen in de kernen gesitueerd te wor-
den, met name in de kern Assenede. 

Wanneer wordt gekozen voor nieuwbouw of 
transformatie kan worden ingezet op grondgebonden 
woningen of kleinschalige appartementen, zodat het 
past bij de woonwensen van de huidige Assenedenaren 
en het mensen ook aanmoedigt om te verhuizen binnen 
de gemeente. Die stap mag niet te groot zijn. Een zorg-
hofje is daarvoor een geschikt concept, aangezien het 
hier draait om een hechte gemeenschap. Wanneer men 
een huis verlaat langs een lint of een huis met een zo-
nevreemde status, biedt dit kansen voor ontsnippering 
van de open ruimte. Dat is ook een voorwaarde: het gaat 
om én het ontwikkelen van zorghofjes én het slopen van 
woningen langs linten die op niet-strategische plekken 
gelegen zijn, zodat via zorghofjes niet wordt ingezet op 
enkel verdichting van de linten.  Daarvoor is de gemeen-
te nog wel aangewezen op (te ontwikkelen) Vlaamse 
instrumenten, maar kan de gemeente zelf ook aan de 
slag via het eigen vergunningenbeleid. 
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7. 8.

9.

10.

11.

Referentiebeelden voor zorghofjes
7. Zorgboerderij Klaverweide in Hensbroek (NL)
8. Ouderen aan het werk bij een hofje van Stichting 

Knarrenhof (NL)
9. Zorgcentrum Nassau Lindenburgh, Steenbergen (NL)
10. Polder Hofje, Anna Paulowna (NL)
11. Illustratie van een zorghofje van Stichting 

Knarrenhof (NL). Met de hofjes kunnen nog re-
delijke dichtheden worden behaald, terwijl de 
binnentuinen benut kunnen worden voor sociale 
cohesie en beweging. Afhankelijk van de gewens-
te dichtheid kan worden ingezet op grondgebon-
den woningen of appartementen in kleinschalige 
vormen. Er wordt ingezet op leeftijdsbestendige 
bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren, 
die minder op mantelzorg en kinderen kunnen te-
rugvallen. Buren houden een oogje in het zeil. 
Belangrijk in het concept is dat er eerst een 
gemeenschap wordt ontwikkeld, voordat de wonin-
gen worden ontwikkeld.  

5. BUFFERS CREËREN RONDOM BE-
LANGRIJKE NATUURVERBINDINGEN, ZOALS 
DE KREKEN EN BEKEN, EN DE KREKEN ZELF 
INZETTEN ALS RETENTIEBEKKENS  (SP)

In de transitie naar extensief beheer van het 
landschap en ook extensievere vormen van landbouw 
vormt het inzetten op buffers rondom natuurverbindin-
gen een belangrijke stap. Momenteel heeft de landbouw 
een grote impact op de biodiversiteit door het innemen 
van natuurlijke habitats, het verzwakken van de bodem-
structuur en verontreiniging. Daarnaast speelt klimaat-
verandering een alsmaar nadrukkelijkere rol en wordt 
een goede waterhuishouding alsmaar belangrijker. De 

sponsfunctie van de bodem moet zoveel mogelijk her-
steld worden. De buffers, wanneer deze voldoende breed 
zijn, maken het mogelijk dat landbouw en natuur naast 
elkaar kunnen functioneren. Bovendien kunnen deze 
buffers meervoudig worden benut: voor natuur, recre-
atie en klimaatadaptatie. De belangrijke natuurverbin-
dingen, zoals de kreken in het noorden van Assenede, 
verdienen prioriteit bij het aanleggen van buffers. Dit 
kan ook worden opgenomen in het integraal beheerplan. 

Versterking van de buffers vergroot aan de ene 
kant de habitats van de verschillende soorten die in de 
gebieden leven. Aan de andere kant zorgen de buffers 
ervoor dat tijdens hevige regenval het water niet direct 
hoeft weg te stromen, maar juist vertraagd kan worden 
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ook om een zichtbaarder, beleefbaarder landschap voor 
de inwoners en toeristen in de gemeente. Daarvoor kan 
worden ingezet op plattelands- en hoevetoerisme en 
CSA, met name rond de Asseneedse kernen. Daarmee 
vergroot Assenede het draagvlak voor de landbouw, 
maar kan de gemeente ook ruimte bieden aan functies 
waar een gemeente als Gent bijvoorbeeld minder ruimte 
voor heeft. Dat biedt mogelijkheden voor een samen-
werking tussen gemeenten als Assenede en grotere 
stedelijke gebieden. 

Plattelands- en hoevetoerisme kan verschillende 
vormen aannemen, bijvoorbeeld overnachtingen op een 
hoeve midden in het landschap, maar ook in de vorm 
van activiteiten of het aanbieden van producten van het 
land via een hoevewinkel, ijssalon, automaat of boeren-
markt. Met deze vormen van korte ketenlandbouw ver-
groot Assenede haar recreatief potentieel voor bewoners 
én bezoekers.

Community Supported Agriculture (CSA) kan 
ruimte krijgen in en rondom kernen, bijvoorbeeld in 
de vorm van een landbouwpark. Dit kan een innovatief 
park zijn met een brede scala aan functies, inclusief kor-
te ketenverkoop en peri-urbane landbouw. In Oostende 
is hier een voorbeeld van: de Tuinen van de Stene. Dit is 
een innovatief voedsel- en landbouwpark van 35 ha, be-
doeld om stedeling en de landbouwer dichter bij elkaar 
te brengen. Het gebied bevat een picknickgebied, een 
biopluktuin, ruimte om te ontmoeten en te ontspannen, 
en een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw. 
Bewoners kunnen actief participeren door vooraf een 
bijdrage te bepalen en vervolgens een deel van de oogst 
te krijgen.  

Bufferzone Bufferzone

BeekOverstromingszone Overstromingszone

Planten ter bevordering waterkwaliteit

Bufferzone Bufferzone

BeekOverstromingszone Overstromingszone

Planten ter bevordering waterkwaliteit

Bufferzone Bufferzone

BeekOverstromingszone Overstromingszone

Planten ter bevordering waterkwaliteit

12. De kaart behorende bij de ambitie voor het groenblauwe netwerk (I). De strategische projecten en pro-
gramma's zijn op de kaart aangegeven met de nummering uit de transitieagenda. 

zodat het kan worden opgenomen in de bodem. De nat-
tere bodem komt later in droge periodes weer van pas 
als er een watertekort heerst. De kreken zelf hebben ook 
een sterke potentie om te fungeren als retentiebekkens 
om zo bij wateroverlast water tijdelijk op te slaan. 

Hoe breder de bufferstrook, hoe effectiever de 
buffer. Bij een bufferstrook met grasland of bos kan 
gedacht worden aan een breedte van 10 tot 15 meter. 
Wanneer houtkanten als buffers worden ingezet, kan dit 
het beste gecombineerd worden met de beken om het 
ruimteverlies voor de landbouw te beperken. Voor beken 
hebben oevers ook een belangrijke functie om vervui-
lende stoffen te filteren die afkomstig zijn uit omliggen-
de activiteiten zoals intensieve landbouw. Ook hiervoor 
geldt hoe breder de buffer des te meer sedimentvang 
er is. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen 
hebben aangetoond dat bij een beekdalvegetatie van 
6 meter er 30% wordt ingevangen. Bij 60 meter wordt 
maar liefst 95% van het sediment ingevangen.

In de zandstreek geldt nog specifiek dat paar-
denweides kunnen worden ingezet als buffers met 
natuurrijke gebieden. 

Op pagina 89 bij afbeelding 16 wordt dit nog 
specifiek uitgewerkt voor de Asseneedse kreken. 

6. BELEEFBAAR LANDSCHAP VERGRO-
TEN DOOR PLATTELANDS- EN HOEVETOE-
RISME EN CSA TE STIMULEREN ROND DE 
KERNEN, BIJVOORBEELD IN DE VORM VAN 
LANDBOUWPARKEN  (PR)

Een veerkrachtig landschap vraagt niet enkel 
om het verbeteren van het groenblauwe netwerk, maar 
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13. Kaart van het Voedselpark in Beek (NL). Beeld: Eetbaar 
Nijmegen

14. Boerencoöperatie Oregional (NL) 
levert aan zorginstellingen, ho-
reca, catering en particulieren. 
Ondersteund door Europese en provin-
ciale subsidies.

15. Impressies voor het landbouwpark Tuinen van Stene in Oostende. Beelden: 1010au, Emf, D+A
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7. PROFILEER ASSENEDE ALS EEN 
DUURZAME GROENE GEMEENTE: ZET GE-
PLANDE WINDTURBINES EN ZON OP DA-
KEN IN VOOR EEN DUURZAME IDENTITEIT 
EN LAAT BEWONERS PARTICIPEREN IN DE 
DUURZAME OMGEVING

Assenede loopt voorop in Vlaanderen als het 
gaat om ruimte bieden voor hernieuwbare energie. Zo 
staan er al zes windturbines langs de N49 en dit wind-
park wordt mogelijk uitgebreid langs de N49 richting 
Zelzate. Dankzij de lineaire structuur van weg, liggen 
hier kansen om de windturbines in te passen in de ruim-
telijke configuratie. In de overige delen van Assenede 
ligt dat minder voor de hand en kan enkel overwogen 
worden om kleinere windturbines te plaatsen bij land-
bouwbedrijven. Daarbij dient rekening te worden gehou-
den met natuurgebieden en vogelbroedplaatsen. 

Momenteel profiteert de Assenedenaar nog 
weinig van deze hernieuwbare energie. Voor Assenede 
liggen er echter wel kansen om zich verder te profileren 
als duurzame, groene gemeente. Voorwaarde daarbij 

is dat de Assenedenaar gaat meeprofiteren en actief 
kan deelnemen in bijvoorbeeld energiecorporaties. Er 
zijn nog enorm veel onbenutte daken in Assenede met 
een grote potentie voor zonne-energie. Initiatieven als 
Buurzame Stroom in Gent bieden daarvoor veel inspira-
tie en lessen. Binnen dit project zijn 2.535 zonnepane-
len geplaatst op woningen, scholen en bedrijven. 

16. Uitbreiding van het recreatief wandelnetwerk met aansluiting op de kernen en in combinatie met natuur-
versterking. De tegels hiernaast illustreren hoe dit kan worden uitgewerkt. Dit betreft ook een uitwer-
king van strategisch project nr 5.

17. De aanleg van het recreatief netwerk en natuur-
herstel kunnen deels samen gaan.  

Natuurgebied Braakman-Zuid

GezusterskrekenRode Geul

Grote Geul

Canisvliet

Kloosterbos

Oosteeklose bossen
Lembeekse bossen
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18. De tegels vormen een uitwerking op de 
kaart voor natuurherstel (zie afbeelding 
16) en corresponderen met de legenda. 

Bestaande situatie:
Landbouw met bemesting tot op de grens van het 
water. De steile, intensief bemaaide beekoevers 
houden weinig water vast en bieden weinig natuur-
waarde.

Stap richting vergroening van de waterlopen:
Een bufferzone met groene, minder steile oevers 
kan de natuurwaarde en waterretentiecapaci-
teit van de waterlopen aanzienlijk vergroten. 
Bovendien zullen gif- en meststoffen minder 
snel in het water terecht komen. De bufferzone 
gecombineerd met een wandelpad kan een kwali-
teitsvolle aanvulling vormen op het bestaande 
recreatieve netwerk. 

Stap richting vernatting van de waterlopen:
In overstromingsgevoelig gebied kan ervoor 
gekozen worden om hermeandering toe te passen. 
Een meanderend profiel met lage oevers biedt 
mogelijkheden voor natte natuur en een gro-
tere buffercapaciteit bij zware regenval. De 
herstelmogelijkheden kunnen deels gefinancierd 
worden door hogere overheden of het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(PLO) 

Bestaande landwegen:
Bestaande wegen door het agrarisch gebied 
worden gescheiden met een smalle grasberm. 
Wandelaars lopen in de berm of op de rijbaan. 

Stap richting vergroening van landwegen:
Verharde landelijke wegen kunnen bij de he-
raanleg worden gereduceerd tot een karrespoor. 
Door het wegprofiel te voorzien van bomenrijen 
of houtkanten ontstaat grote meerwaarde voor de 
natuur en de belevingswaarde van wandelaars en 
bewoners.
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Ook kwetsbare bewoners en bewoners zonder 
geschikt dak voor zonnepanelen kunnen met dit soort 
initiatieven participeren in de energietransitie. Zo kan 
de gemeente samen met bewoners zich inzetten voor 
een duurzame leefomgeving in Assenede. 

8. RECREATIEF NETWERK 
AANSLUITEN OP DE CENTRA VAN KERNEN, 
BIJVOORBEELD WANDELINGEN DOOR DE 
OOSTEEKLOSE BOSSEN OF WANDELINGEN EN 
FIETSTOCHTEN RICHTING DE KREKEN  (SP)

Het versterken van de natuur in Assenede door 
het vergroenen en vernatten van het landschap is geen 
eenvoudige opgave. Het vergt grote inspanningen zowel 
van de gemeente alsook van plaatselijke grondbezitters 
en vraagt om plaatselijke functiewijzigingen en be-
heerkosten. Door natuurversterking strategisch aan te 
pakken is het echter wel te combineren met het verbete-
ren van het recreatief netwerk in de gemeente, en dient 
het daarmee een dubbel doel. Dit vergroot het draagvlak 
onder bewoners om er samen de schouders onder te 
zetten. 

Natuur en recreatie gaan tot op een zekere 
hoogte hand in hand: hoe rijker de natuurlijke omge-
ving, des te aantrekkelijker deze is voor wandelaars en 

toeristen. Door potentiële missing links en aantrekkelij-
ke aanvullingen op het recreatief netwerk te detecteren 
en deze prioritair te vergroenen of vernatten, ontstaat 
zo een grote meerwaarde voor de gemeente op twee 
vlakken. Bovendien worden door meerdere aanpassin-
gen in één keer te doen kosten bespaard op de aanleg. 

De allereerste stap om deze netwerken te ver-
sterken vindt plaats in de kernen. Om de relatie tussen 
de woonkernen en het landschap en het recreatief en 
toeristisch potentieel zoveel mogelijk te vergroten 
dient aandacht te worden besteed aan de aanlooproutes 
vanuit de kernen richting het buitengebied. Een centraal 
vertrekpunt met wegbewijzering en toeristische infor-
matie over de omgeving is van grote waarde. Vanuit dit 
centrale punt leiden idealiter zoveel mogelijk routes 
naar het buitengebied die helder een eenduidig zijn 
aangeduid en op een zichtbare manier zijn ingericht. 
Net buiten de kern kan een onverhard wandelpad langs 
een landbouwperceel gecombineerd worden met een 
bomenrij en daarmee een aantrekkelijke, duidelijk zicht-
bare route vormen zonder dat daarvoor grote aanpassin-
gen moeten gebeuren. 

19. Het vernatuurlijken van waterlopen. Beeld: provincie Antwerpen
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Veel wandelroutes in het huidige netwerk vallen 
momenteel samen met asfaltwegen voor autoverkeer 
of voor de ontsluiting van landbouwpercelen. Om de 
belevings- en natuurwaarde van dergelijke routes te 
verbeteren kunnen houtkanten en bomenrijen een 
perfecte oplossing vormen die aansluit op het historisch 
agrarisch landschap. Asfaltwegen die geen belangrijke 
autoroute vormen kunnen bij onderhoud gedegradeerd 
worden tot onverharde weg, of bijvoorbeeld een karres-
poor met groene middenstrook, eventueel in betonpla-
ten als het een fietsroute betreft.

Natuurlijke waterlopen vormen een volgende 
schakel als potentieel belangrijke ecologische verbin-
dingen die versterkt dienen te worden. Een voorbeeld is 
de Maatbeek ten westen van dorp Assenede, momenteel 
tot strak op de oevers bewerkt waardoor de ecologi-
sche functie in het gedrang komt en tevens gelegen in 
overstromingsgevoelig gebied. De ligging nabij de kern 
maakt dat deze beek ook een groot recreatief potenti-
eel heeft. Op een dergelijke locatie zou het vernatten 
van het beekprofiel een oplossing kunnen zijn, een 
natuurlijkere loop en een groene minder steile oevers 
als groene buffer, die begrensd wordt door een nieuw 
wandelpad.

Met dergelijke instrumenten kan rondom alle 
kernen van de gemeente gewerkt worden aan het ver-
sterken van de natuur en tegelijk het recreatief netwerk. 
Het fijnmazig netwerk dat ontstaat zal de levenskwa-
liteit in de gemeente sterk vergroten en het een steeds 
aantrekkelijkere plek maken om te wonen of te bezoe-
ken. Het recreatief netwerk ingezet als troef voor plaat-
selijk toerisme en voor de ecologie!

20. Fietspad gecombineerd met een groene beekoever in Veulettes-Sur-Mer, Frankrijk. Het karrespoor kan   
tevens door de landbouw gebruikt worden. 
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Bassevelde kan het centrum worden van 
het agrarisch gebied. Hier kan je 
terecht voor al de producten die de 
streek rijk is. Misschien is dit verder 
uit te bouwen met een kinderboerderij, 
een biomassacentrale, een agrarisch 
kenniscentrum of landschapspark?

In de bosrijke omgeving van Oosteeklo zijn 
vele boswandelingen te maken bijvoorbeeld 
naar de Lembeekse bossen in het westen. 
Met een beetje geluk spot je hier reeën en 
bijzondere vogels. Dit maakt het dorp een 
populaire uitvalsbasis voor kampeerders, 
scouting- en jeugdverenigingen.

RECREATIEF POTENTIEEL ASSENEDE
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Boekhoute heeft als dorp hechte banden 
met haar Zeeuwse buren. Hier kom je 
voor een trip langs de dijken, het 
Krekenland of naar het noorden. Het dorp 
is natuurlijk ook een vaste bestemming 
voor een heerlijke pan mosselen op het 
kerkplein.

Assenede als hoofddorp biedt de meeste 
voorzieningen. Je komt hier het snelste via de 
fietsostrade die de kernen met elkaar verbindt. 
Hier kom je om Assenede te winkelen of naar een 
restaurant te gaan. Daarnaast zijn hier vele 
gemeenschapsfuncties te vinden, zoals scholen, 
het gemeentehuis en sportfaciliteiten. Vanuit 
de kern wandel je bovendien zo het Krekenland in 
langs de vele mooie groene wandelpaden.
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4.2 VEERKRACHTIGE KERNEN: DUURZAAM 
EN GEZOND BLIJVEN WONEN IN 
ASSENEDE

De kernen van Assenede liggen verspreid over 
de gemeente, wat als belangrijkste voordeel heeft dat 
drie van de vier kernen aan twee verschillende land-
schappen grenzen. De vierde kern, Bassevelde, ligt op 
de snelfietsroute naar Eeklo. Daar staat tegenover dat 
een aanzienlijk deel van de bevolking níet in de kernen 
woont, maar langs linten of verspreid over het platte-
land. Voor veerkrachtige kernen is het van belang dat 
er zoveel mogelijk wordt ingezet op kernversterking en 
het promoten van ‘Move in Time’ naar de kernen. Hierbij 
krijgt de kern Assenede een hoofdrol, gezien de huidige 
grootte en de mogelijke ontwikkelingen langs het spoor 
Gent-Terneuzen. In de kernen kan vervolgens worden 
ingezet op een groter draagvlak voor openbaar vervoer 
en voorzieningen, waarbij enkele centrale plekken in 
de kernen worden aangewezen. Dit worden de plekken 
met mobiliteitshubs, (mobiele) voorzieningen, afneem-
punten van lokale producten, ontmoetingsplekken en 
gelegen in de nabijheid van woonzorgconcepten. Deze 
plekken vormen ook de uitvalsbases voor een wande-
ling of fietstocht in het Asseneedse landschap. Inzet op 
kernversterking heeft zo niet alleen een ruimtelijk en 
sociaaleconomisch positief effect voor de kernen, maar 
ook voor het landschap: dit biedt kansen om versnip-
pering van het landschap tegen te gaan en op lange 
termijn zelfs te ontsnipperen. Daarvoor kan Assenede 
samenwerken binnen het Regionaal Landschap 
Meetjesland én met gemeenten rondom Zelzate.

Voor de veerkracht van de kernen wordt uitge-
gaan van de kracht van de Assenedenaren. Ouderen blij-
ven steeds langer vitaal en kunnen zo de dragers worden 
van het lokale leven en van bottom-up initiatieven als 
lokale energieopwekking, lokale vervoersarrangemen-
ten, lokale mantelzorg en bijdragen aan landschaps-
beheer en natuurbescherming. Zo houden inwoners de 
gemeente gezond en veerkrachtig en andersom! 

9. EFFICIËNT EN GEZOND TRAAG 
NETWERK OP REGIONAAL NIVEAU: MISSING 
LINKS EN AANLOOPROUTES AANPAKKEN. 
MEER RUIMTE VOOR DE FIETS IN ASSENEDE 
DOOR HET DOORTREKKEN VAN DE 
PARALLELWEG  (SP)

Op regionaal schaalniveau wordt geadviseerd 
om een strategisch project op te zetten rondom het tra-

ge netwerk met als doel een efficiënter en gezond traag 
netwerk en daarmee ook een alternatief voor de auto. De 
kaart op pagina 96 toont de fietsostrade en het bovenlo-
kale fietsnetwerk mét de missing links en locaties voor 
kwaliteitsverbetering van de huidige fietspaden. 

De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel 
werk verricht voor een dekkend fietsnetwerk, met posi-
tieve resultaten als gevolg. Tegelijkertijd blijven er nog 
altijd paden over die niet voldoen aan de minimumeisen 
qua veiligheid of comfort of deze paden ontbreken als 
geheel. Langs verschillende N-wegen die de gemeente 
doorkruisen en fungeren als directe verbindingen tussen 
de kernen liggen nu smalle fietspaden, die soms zonder 
afscheiding aan de autoweg grenzen. Om het fietscom-
fort en veiligheid te verhogen en daarmee meer fiets-
gebruik te stimuleren adviseren we om deze fietspaden 
te verbreden en niet direct aan de weg te situeren. Bij 
fietsostrades is het bovendien van groot belang om de 
aanlooproutes mee te nemen in het strategisch ontwerp. 
Dit speelt onder andere in de kern van Assenede waar de 
fietsostrade een veel uitnodigender karakter kan krij-
gen.  

Eén van de belangrijkste missing links voor de 
gemeente is een goede directe aansluiting van de fiets-
ostrade met de kern van Boekhoute. In de kernen wordt 
geadviseerd om snelheidsbeperkingen in te zetten om 
wegen fietsvriendelijker te maken, zoals langs de N436 
in Assenede. 

De intensiteit van autoverkeer door de kern 
van Assenede zal verder toenemen door de verwijde-
ring van aansluitingen met de snelweg N49 / A11 / E34. 
Doordat er enkel nog aansluitingen zijn bij Zelzate en 
Kaprijke, zal er meer verkeer door Assenede gaan rijden. 
De N-weg loopt hier dwars door de kern en zelfs via het 
kerkplein. Juist voor dit plein is het van groot belang 
om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderne-
mers te creëren. De huidige plannen hebben voorals-
nog echter negatieve gevolgen hebben voor fietsers en 
voetgangers in Assenede. Om dit tegen te gaan wordt 
geadviseerd om vanuit de afslag Zelzate een snelle 
parallelstructuur te realiseren langs de E34, die aansluit 
op de N458. Dit zal automobilisten naar Boekhoute 
en Bassevelde aanmoedigen niet door de kern van 
Assenede te rijden. 
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04. TRANSITIEAGENDA

10. OV-BEREIKBAARHEID VERSTERKEN 
VIA REGIONALE SAMENWERKING: ZET BIJ 
REGIONALE ONDERHANDELINGEN MET DE 
VERVOERREGIO IN OP PRIORITAIRE BUSLIJ-
NEN. COMBINEER DIT MET EEN STRATEGIE 
VOOR HUBS EN HET OPVOLGEN VAN DE ONT-
WIKKELINGEN OP HET SPOOR GENT-TER-
NEUZEN  (PR)

Voor een gemeente als Assenede met een lage 
bevolkingsdichtheid en een ligging in een uithoek ten 
opzichte van Vlaanderen én Nederland, is het een grote 
uitdaging om de OV-bereikbarheid op orde te houden. 
Dat is al zichtbaar in de ontwikkelingen van de afge-
lopen jaren, waarbij de frequentie van de buslijnen 
steeds verder is afgenomen en voor enkele kernen zelfs 
alleen openbaar vervoer op afroep mogelijk is. Dat is 
een groot risico voor de gemeente, aangezien het de 
Assenedenaren afhankelijk maakt van de auto en voor 
wie geen auto kan of wil rijden, blijven er weinig opties 
over. Dat heeft consequenties voor duurzaamheid en 
leefbaarheid. Ook omliggende gemeenten hebben baat 
bij een duurzaam mobiliteitsbeleid in Assenede, om-
dat ook zij te maken hebben met verkeer van en naar 
Assenede. 

11
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18
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13

9

9

12

15
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16
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Het advies is daarom via regionale samen-
werking in te zetten op het versterken van de OV-
bereikbaarheid, zodat de slagkracht van Assenede groter 
wordt. Daarbij is het belangrijk om te prioriteren: zet 
bij de onderhandelingen met de Vervoerregio in op een 
paar buslijnen, zodat deze lijnen hun draagvlak (en dus 
frequentie en betrouwbaarheid) behouden. Een belang-
rijk onderdeel van de lobby is de treinverbinding Gent-
Terneuzen. Wanneer hier wordt gekozen voor de variant 
met een treinverbinding op de westoever én ruimte voor 
personenvervoer in de toekomst, biedt dit grote moge-
lijkheden voor Assenede om te profiteren van de ligging 
nabij het economisch netwerk North Sea Port District. 
Wanneer er stations komen in Zelzate-West en/of Sas 
van Gent, krijgt dit deel van Oost-Vlaanderen een meer 
dekkend openbaar vervoernetwerk en krijgt Assenede 
de kans op een betere pendeloptie tussen Zelzate-West 
en Gent of zelfs een treinstation op 3 km afstand. In dat 
geval krijgt de kern Assenede een veel hogere knoop-
puntwaarde en is dit de kern bij uitstek om toekomstige 
groei in op te vangen. 

Binnen dit programma wordt de gemeente gead-
viseerd om de bushaltes in Assenede te upgraden, zodat 
de aantrekkelijkheid van deze haltes verbeterd wordt. 

1. De kaart behorende bij de ambitie voor veerkrachtige kernen (II). De strategische projecten en program-
ma's zijn op de kaart aangegeven met de nummering uit de transitieagenda. 
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Daarbij is het essentieel om de haltes te beschouwen als 
centrale plekken, waar meerdere functies gecombineerd 
worden. Deze 'hubs' (of mobipunten) moeten in elk 
geval aantrekkelijk zijn om over te stappen als voetgan-
ger of fietser op het openbaar vervoer met strategische 
locaties in de kernen. De verdere uitwerking hiervan valt 
onder strategisch project nr. 14. 

11. TOEKOMSTVISIE VOOR 
LINTBEBOUWING EN ZONEVREEMDE 
BEBOUWING: NIET-BESTEMDE OPEN RUIM-
TE BEHOUDEN EN VRIJWAREN VAN TOE-
KOMSTIGE BEBOUWING EN ONDERZOEK 
BEBOUWING OP PRIORITEIT VOOR 
AFBOUWING (OP BASIS VAN KNOOP- EN 
PLAATSWAARDE, OVERSTROMINGSRISICO EN 
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE)  (SP)

De ambitie voor een veerkrachtig Asseneeds 
landschap beschrijft hoe de gemeente kan transforme-
ren tot een toekomstbestendige zorggemeente, waar-
onder het transformeren van linten op strategische 
plekken naar compacte zorghofjes.

Niet alle linten in de gemeente lenen zich hier 
echter voor, met name omdat veel linten niet strategisch 
gelegen zijn. Een deel van de linten en zonevreemde 
bebouwing moet wel worden afgebouwd. Bovendien is 
dit afhankelijk van het type lint, waarbij onderscheid 
gemaakt kan worden tussen: 
• Linten met cultuurhistorische waarde, zoals de dijken. 

Deze kunnen in het noorden van de gemeente ook 
worden ingezet om het contrast tussen het kreken-
landschap en het bocagelandschap te vergroten, wan-
neer de dijk goed zichtbaar is en er ook doorzichten 
naar het landschap zijn aan weerszijden. 

2. Inzet op een effi-
ciënt traag netwerk 
naar omliggende 
dorpen en steden. 
Binnen de gemeen-
te Assenede kan dit 
netwerk op diverse 
manieren worden ver-
sterkt. 
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Oosteeklo

Bassevelde

Boekhoute

Antwerpen

Assenede
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Zelzate

Sas van Gent

Kwaliteitsverbetering huidige 
fietspaden langs autowegen

Aanleg nieuwe fietsverbinding

Nieuwe wegverbinding vanaf afrit 
snelweg om verkeer om te leiden

Snelheidsbeperkingen 
autoverkeer in bebouwde kom
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3. Het inzetten op verdichting en het afbouwen van 
linten of zonevreemde bebouwing wordt gedaan in 
het kader van het behoud van de open ruimte. 
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• Linten op de rand van woongebieden en open ruimte: 
deze linten kenmerken zich vaak door een rafelige 
rand en weinig kwalitatieve doorzichten of toegangs-
paden naar het landschap. Zowel wanneer dit natuur-
lijk landschap is als wanneer dit landbouwgebied is, 
is het waardevol om de rand verder te definiëren en 
beter af te werken. Zo ontstaat er aan de rand van 
kernen een kwalitatieve rand tussen de kern en recre-
atiegebieden of nieuw aan te leggen landbouwparken. 
Met name in de kern Assenede liggen hier veel kansen, 
bijvoorbeeld de Stadhuisstraat of aan de westkant van 
de kern.

• Linten of zonevreemde bebouwing met een land-
schappelijk karakter: hier is het cruciaal om in te 
zetten op bevriezing en afbouwing, zodat er geen ver-
dere versnippering van de open ruimte plaats vindt. 
Daarnaast liggen deze woningen vaak verder weg van 
voorzieningen, de fietsostrade of openbaar vervoer en 
zijn de woningen in sommige gevallen ook gelegen in 
overstromingsgevoelige gebieden. Ook wanneer deze 
woningen zich bevinden nabij ecologisch waardevol-
le gebieden of een barrière vormen voor potentiële 
ecologische corridors, is het essentieel om hier in te 
zetten op bevriezing en op termijn afbouwing. 

Met de vraag naar meer ruimte voor natuur en 
klimaat, kan de druk op ruimte niet enkel bij de land-
bouw worden neergelegd. Ook middels ontsnippering 
kan de druk op de open ruimte worden verminderd. Daar 
komt bij dat er nog veel ruimte in de kernen aanwezig is 
om eventuele groei op te vangen en het essentieel is om 
dit op strategische plekken te doen, omdat het wellicht 
een laatste periode van groei zal zijn. Het aansnijden 
van nieuwe open ruimte is niet meer nodig. 
• Kern Assenede: 6,5 ha
• Kern Bassevelde: 5,8 ha
• Kern Boekhoute: 1,2 ha
• Kern Oosteeklo: 2,0 ha

  In totaal gaat het om 15,6 ha. Met een dichtheid 
van 15 woningen per hectare volstaat het oppervlak van 
deze gebieden om tot 2035 de groei op te vangen. 

Gezien de huidige financiële staat van de 
gemeente, zijn er nu weinig mogelijkheden voor het 
ontsnipperen van de open ruimte, met uitzondering de 
keuze voor bevriezing. Wel biedt vergrijzing een kans, 
omdat juist bij transacties van koopwoningen (wanneer 
woningen van eigenaar wisselen) het eenvoudiger kan 
zijn om in te zetten op de afbouw van linten of zon-
evreemde bebouwing. De gemeente moet hiervoor on-

4. In 2018 heeft Goudappel 
Coffeng onderzoek gedaan 
naar passagiersvervoer op 
het spoor Gent-Terneuzen. De 
afbeelding hiernaast laat de 
variant Westoever zien, wat 
interessant is voor Assenede. 
Het gaat hier om een verbin-
ding met stops in Zelzate-
West en Sas van Gent. 
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CSA initiatieven als schakel 
tussen kern en platteland. 
Een plek voor ontmoeting, 
gezond voedsel, biodiversiteit 
en werkgelegenheid. 

School, sporthal en zorgcentrum 
vormen samen een cluster. Kinderen 
kunnen sporten, ouderen kunnen 
wandelen. Kreken in de nabijheid.

Gerichte verdichting 
binnen de kern, i.p.v. 
in open ruimte of 
overstromingsgevoelig 
gebied, met bushalte 
en functies op 
wandelafstand. 
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Gerichte verdichting 
binnen de kern, i.p.v. 
in open ruimte of 
overstromingsgevoelig 
gebied, met bushalte 
en functies op 
wandelafstand. 

De fietsostrade vormt de ruggengraat 
voor zachte verplaatsing en 
recreatie in de gemeente. Duidelijke 
aanlooproutes stimuleren het 
fietsgebruik. Plaatselijke verdichting 
draagt bij aan investeringen in het 
openbare domein. 

WUG wordt omgevormd tot een 
nat landschapspark, gezien de 
overstromingsgevoeligheid. 
Onderhoudsarm groen met een 
hoge natuurwaarde als wandel- 
en sportgebied. 

Mobiliteitshub bij de kerk. 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor ondernemers met groene 
ruimte.
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dersteund worden door de Vlaamse overheid, maar kan 
zelf via het lokale vergunningenbeleid wel beleid maken.

Wanneer linten zijn afgebouwd, wordt het mo-
gelijk om in te zetten op het creëren van grotere aan-
eengesloten open ruimten en een verbeterde verknoping 
van landbouw, natuur en recreatie. 

12. GROEIVISIE VOOR KERNEN: WIJS 
CENTRUMZONES AAN WAAR KERNVERSTER-
KING MAG PLAATSVINDEN T.B.V. DRAAG-
VLAK VOOR VOORZIENINGEN EN DUURZAME 
MOBILITEIT + WIJS NIET STRATEGISCH GELE-
GEN KERNEN AAN WAAR DE NADRUK KOMT 
TE LIGGEN OP DUURZAAM WONEN I.P.V. VER-
DERE GROEI  (SP)

Voor de gemeente Assenede wordt in ieder geval 
voor de komende vijftien jaar nog uitgegaan van groei. 
Naast deze kwantitatieve opgave is er een grote kwalita-
tieve opgave. Vanwege veroudering van het huidige wo-
ningbestand, woningen die op niet-strategische plekken 
gelegen zijn (zoals linten of zonevreemde bebouwing) 
en vanwege de vraag naar zorgwoningen, is er een vraag 
naar transformatie of nieuwbouw. 

Het is cruciaal voor de gemeente om keuzes 
te maken met betrekking tot deze kwantitatieve en 
kwalitatieve opgave. De gemeente heeft nu een lage 
dichtheid, wat ten koste gaat van het draagvlak voor 
openbaar vervoer en voorzieningen. Voor behoud van 
de leefbaarheid in Assenede kan de gemeente het beste 
inzetten op het concentreren van groei en de jaarlijkse 
vernieuwingsslag voor de kwalitatieve opgave. De kern 
Assenede biedt hiervoor de beste uitgangspositie. Hier 
bevinden zich nu al enkele voorzieningen en wat betreft 
bereikbaarheid (ook met het oog op de spoorlijn Gent-
Terneuzen) biedt deze kern de grootste mogelijkheden 
voor duurzame mobiliteit. Bovendien biedt de kern 
ruimte voor verdere groei. De afbeelding op de vorige 
pagina's laat zien waar deze groei kan plaatsvinden en 
hoe dit tegelijkertijd een kwalitatieve slag voor de kern 
kan betekenen. 

De toekomstvisie voor de kern van Assenede is 
bedoeld als ambitieus streefbeeld voor de toekomstige 
ontwikkelingen in de belangrijkste kern van de gemeen-
te (p. 100 -101). Het beeld is bedoeld om te inspireren 
tot het voeren van een overkoepelend beleid waarin de 
elementen zoals aangedragen in de scan, geïntegreerd 

5. De deelprojecten binnen de toekomstvisie voor de kern Assenede
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kunnen worden toegepast. De individuele getoonde 
ingrepen vereisen uiteraard verder onderzoek, hetgeen 
niet binnen de reikwijdte van de scan valt. 

In de kern van Assenede worden vier ontwikkel-
gebieden onderscheiden, elk met een eigen karakter. De 
aanduiding met cijfers van de vier deelgebieden duiden 
niet per se op een volgorde of fasering en kunnen mo-
gelijk parallel onderzocht worden. Iedere zone kent een 
hoofdas waarlangs de zone is opgebouwd. De mobiliteit 
en met name openbaar vervoer en kwalitatieve fiets-
voorzieningen vormen steeds de basis en voorwaarde 
voor ontwikkeling. 

De rode volumes geven een indicatie van mo-
gelijke nieuwe bouwprojecten. Door te bouwen op de 
meest strategische plaats kan worden geanticipeerd 
op demografische ontwikkelingen zonder bijkomende 
claims te moeten leggen op de open ruimte. Bovendien 
kunnen deze strategische volumes door middel van een 
stedenbouwkundige ontwikkelingslast worden gekop-
peld aan investeringen in de directe omgeving. Op deze 
manier vormen de projecten een katalysator voor de 
vernieuwing van de dorpskern en voor een balans tussen 
kosten en baten voor de gemeente en private investeer-
ders. 

De verbonden landschappelijke projecten zorgen 
dat er een fijne balans behouden blijft tussen kwalita-
tieve verdichting en een hoogwaardige leefomgeving, 
tussen ruimte om te bouwen en ruimte voor natuuront-
wikkeling en klimaatadaptatie.

1. Een aantrekkelijk centrumgebied 
a. Kerkplein

Bij de recente heraanleg van het kerkplein is een 
eenduidige leesbare publieke ruimte gerealiseerd met 
hoogwaardige materialen. De kern heeft echter te leiden 
onder de druk van het doorgaand verkeer, wat ten koste 
gaat van de leefbaarheid.   

Het bundelen van doorgaande wegen aan de 
westkant van de kerk levert een grote ruimtewinst op. 
De Hoogstraat vormt dan een geheel met het Kerkplein. 
Op het plein is nu ruimte voor trage weggebruikers, 
hoogwaardig groen en terrassen. Bushalte Assenede 
markt kan worden uitgebouwd tot een mobipunt met 
essentiële frequente lijnen en deelvervoer. Hierdoor 
vergroot de bereikbaarheid van het centrumgebied en 
vergroot het draagvlak van het openbaar vervoer in de 
regio. 

b. Hoogstraat
De Hoogstraat kampt met leegloop van onder-

nemers. Als onderdeel van een nieuw circulatieplan 
zou deze straat autoluw kunnen worden. De Hoogstraat 
maakt deel uit van een inrichtingsplan voor het centrum 
gebied samen met het Kerkplein. Door het hele gebied 
in te richten als doorlopende ‘shared space‘ met ruimte 

voor groen en terrassen ontstaat een aantrekkelijk en 
aaneengesloten centrumgebied met een eigen karakter 
en een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers.

c. Dijkstraat
De Hoogstraat mondt momenteel ietwat verloren 

uit in de Dijkstraat. Hier ligt echter de potentie voor een 
‘poort naar het krekenland’. Door het oplossen van de 
missing link tussen het centrumgebied en het wandel-
parcours over de twee dijken richting het Krekenland 
wordt maximaal geprofiteerd van de reeds aanwezige 
kwaliteiten.

d. Sportstraat
De bibliotheek en de sporthal aan de Sportstraat 

missen momenteel hun relatie met het Kerkplein. Door 
deze verbinding op te nemen in het inrichtingsplan 
maken ze onderdeel uit van een levendigheid centrum. 
Het achterliggend binnengebied zou bovendien mogelijk 
dienst kunnen doen als klein stadspark en verbonden 
worden met nieuwe trage verbindingen doorheen de 
wijk. 

2. De fietsostrade als ruggengraat 
a. F423 fietsostrade

Deze fietsverbinding tussen Eeklo en Zelzate 
loopt dwars door de gemeente en verbindt de belang-
rijkste kernen met elkaar. De as heeft momenteel echter 
weinig relatie met de kern en functies er omheen, een 
gemiste kans voor wat de belangrijkste fietsverbinding 
van de gemeente is. Door te investeren in deze as en in 
de aanlooproutes er naartoe, vormt ze een ruggengraat 
voor zachte verplaatsing. Door nieuwe en bestaande 
functies te relateren aan deze as, ontstaat een echte 
bestemming met een eigen identiteit. Dit stimuleert 
fietsgebruik, hetgeen de basis vormt van een gezonde 
leefomgeving. 

Als eerste stap kunnen bestaande functies zoals 
de speeltuin beter worden verbonden, bijvoorbeeld door 
het verwijderen van hekwerken en het inrichten van 
fietsenstallingen. Vervolgens kan de bestemmingswaar-
de vergroot worden door te zoeken naar ruimte voor 
ontwikkelingen langs deze as. Ontwikkelingen kunnen 
bijdragen aan de lasten voor de gebiedsontwikkeling en 
helpen bij het vormen van een verwelkomend ‘gezicht’ 
van het dorp richting deze as. 

b. Kloosterstraat
Dit gebied is deels agrarisch-, deels woongebied 

en vrijwel volledig gelegen in overstromingsgebied. 
Hier ligt een kans voor een trage verbinding tussen het 
gemeentehuis en de fietsostrade. Rondom deze verbin-
ding kan gewerkt worden aan de relatie tussen de kern 
en het landschap bijvoorbeeld door het inrichten als nat 
landschapspark of als natuurspeeltuin. 
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c. Elsburgstraat
Aan de westkant van de fietsostrade ligt een 

eveneens agrarisch gebied, echter minder overstro-
mingsgevoelig. Hier is plaats voor bijvoorbeeld volks-
tuintjes of een CSA initiatief. Het kan de band tussen 
bewoners en de belangrijke agrarische functie van de 
gemeente versterken. Tegelijk ontstaat de mogelijkheid 
de begraafplaats, de school en het WZC met de fietsos-
trade te verbinden. 

3. Campus Leegstraat
a. Leegstraat

De westkant van het dorp wordt gekenmerkt 
door het zeer brede profiel van de Leegstraat en de ge-
sloten tuinen en parkeerterreinen van grote instituten 
zoals scholen, het woonzorgcentrum en de gemeentelij-
ke sporthal. 

Door voor dit gebied een gezamenlijk mas-
terplan op te stellen zijn hier grote ruimtewinsten te 
behalen, bijvoorbeeld door parkeren geclusterd op te 
lossen of door de tuinen van de instituten aan mekaar 
te koppelen. Hierdoor ontstaat ruimte voor hoogwaar-
dig groen en nieuwe verbindingen. De Leegstraat wordt 
hertekend met minimaal brede rijvlakken en uitgerust 
met fietsvoorzieningen en fraaie bomenrijen. Hierdoor 
verbetert het uitzicht en de oversteekbaarheid enorm. 
Door nieuwe trage verbindingen doorheen het gebied 
ontstaan veilige routes voor kinderen om zelfstandig 

naar school te wandelen en voor ouderen van het zorg-
centrum om een fijn ommetje te maken. Speelplaatsen 
en sportfaciliteiten kunnen beter ontsloten worden 
waardoor ze bijvoorbeeld ook buiten de schooltijden 
gebruikt kunnen worden. 

b. Kriekerijstraat
Het binnengebied tussen de Kriekerijstraat en 

het Kerkplein is momenteel rommelig en biedt weinig 
kwaliteiten. Er dient onderzocht te worden hoe een 
nieuwe invulling van dit binnengebied een kwalitatieve 
schakel kan vormen tussen de westkant van het dorp 
en het centrumgebied. Dit zou bijvoorbeeld een kans 
kunnen zijn voor het WZC om te experimenteren met 
nieuwe woonvormen voor ouderen. 

c. Prins Boudewijnlaan
Aan de Prins Boudewijnlaan ligt de gemeente-

lijke Camperplaats. Om het plaatselijk toerisme verder 
te ondersteunen zou een betere verbinding met om-
liggende Krekenlandschap van grote meerwaarde zijn. 
Een wandelroute vanaf het campusgebied richting het 
Krekenland langs de aanwezige beek maakt dit vrij 
eenvoudig mogelijk. De route kan worden ingericht als 
onderdeel van een natuurversterkingsproject en lopen 
langs mooie groene beekoevers en coulissen.

6. Zoom-in: het Kerkplein met de parkrand en het natte landschapspark

De Hoogstraat en het Kerkplein 
vormen samen een aaneengesloten, 
autoluw centrumgebied.

Een hub bij de kerk met deel- auto's 
en fietsen vergroot de dekking van 
het openbaar vervoersnetwerk. 

De nieuwe 
parkrandontwikkeling 
sluit perfect aan op 
de nieuw aangelegde 
gemeentetuin.
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4. Parkrand en nat landschapspark
a. Stadhuisstraat

Het gebied rondom de Stadhuisstraat ligt aan 
de rand van een woonuitbreidingsgebied dat vrijwel 
geheel is gelegen in overstromingsgebied. Het huidige 
woonuitbreidingsgebied dient door middel van een RUP 
te worden omgezet naar natuur- en recreatiegebied, de 
parkrand kan integraal in dit plan worden opgenomen. 
Door strategische nieuwbouw kan voldoende gebouwd 
worden binnen het kerngebied zonder daarbij extra 
open ruimte in te nemen. 

De rafelige achterrand tussen het WUG en het 
centrumgebied biedt kansen voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van nieuwe, diverse woningen met een 
geweldig uitzicht op dit open gebied. Het afbouwen van 
dit blok zorgt voor een gezicht van het dorp richting het 
buitengebied. Het recent gerealiseerde Gemeentehuis 
Assenede en Brouwershuis Van Hoorebeke vormen het 
ideale startpunt voor een levendig nieuw deel van het 
centrum dat de schakel vormt tussen de woonkern en 
het buitengebied.  

b. WUG
In het voormalig woonuitbreidingsgebied is nu 

volop ruimte voor natte natuurontwikkeling met een 
retentiefunctie. Dit zal het dorp behoeden voor toekom-

7. Zoom-in: de fietostrade als ruggengraat

stige droogte en wateroverlast. Een park met extensieve 
natuur en broedplaatsen voor plaatselijke diersoorten 
heeft grote natuurwaarde en vormt bovendien een 
aantrekkelijk gebied voor bewoners om te sporten of een 
wandeling te maken. Ook voor de plaatselijke voetbal-
club ontstaan er kansen om deze beter in te bedden in 
het landschap en te ontsluiten met trage wegen richting 
het centrum en de fietsostrade. 

13. INTEGRALE STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING: VERPLICHT BIJ 
ONTWIKKELINGEN DE AANLEG VAN GROEN, 
FIETS- EN VOETGANGERSVOORZIENINGEN, 
DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN EN 
VOORKANTEN LANGS STRATEN  (PR)

De gemeente heeft als taak om haar onderhan-
delingspositie ten opzichte van projectontwikkelaars 
te versterken, zodat er ingezet kan worden op ontwik-
kelingen die passen binnen de groeivisie voor de kern 
Assenede of kwalitatieve ontwikkelingen in de overige 
kernen. Met een integrale stedenbouwkundige veror-
dening verstevigt de gemeente haar positie, mits deze 
integraal en breed wordt opgemaakt. Deze verordening 
kan functioneren als kapstok voor nieuwe ontwikke-
lingen: waar zijn ontwikkelingen gewenst en in welke 
vorm? Dat vraagt om maatwerk voor de verschillende 
kernen: welke identiteit, vorm van kwantitatieve/kwali-
tatieve groei is gewenst en welke programma's of inves-

Bestaande speelfuncties kunnen met 
eenvoudige aanpassingen een integraal 
onderdeel vormen van de fietssnelweg. Zo 
ontstaat een levendige bestemming voor 
bewoners.

De zeer natte landbouwpercelen nabij de 
kern worden buurtgroen of bijvoorbeeld 
een natuurspeeltuin. Zo verminderen ze 
wateroverlast en bieden tegelijk een grote 
meerwaarde voor de natuur en voor de buurt. 

De aanlooproute van het 
gemeentehuis richting de 
fietssnelweg vormt de basis 
van nieuwe ontwikkelingen. 

Door bestaande bouwblokken af te 
bouwen met een gevel richting de 
fietsas ontstaat voor dynamiek 
en sociale controle op de as. 
Bovendien kunnen delen van de 
openbare ruimte onderdeel vormen 
van de nieuwe ontwikkelingen. 
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teringen kunnen gebruikt worden als hefboom voor een 
aantrekkelijk en duurzaam Assenede? 

Elke kern in Assenede heeft nu al eigen identi-
teit, wat versterkt wordt door inwoners van de kernen en 
bijvoorbeeld het verenigingsleven. Het is essentieel om 
die identiteit te versterken en te verbreden met het oog 
op de toekomst, bijvoorbeeld Assenede als woondorp, 
Bassevelde als zorgdorp en Boekhoute en Oosteeklo als 
cultuurhistorische, recreatieve dorpen. Het drukken van 
een stempel op deze kernen vraagt om een uitgebreider 
proces, waarbij ook bewoners betrokken moeten worden.  
Een volgende stap is dan om uitspraken te doen over de 
opgaven met betrekking tot verkavelingen, de nog onbe-
bouwde percelen en linten nabij de dorpen. 

Binnen de kern Assenede kan de gemeente 
centrumzones aanwijzen, waar groei mag plaatsvinden 
en waar ook kwalitatieve normen gelden. Deze visie 
kan worden vertaald naar concrete afbakeningslijnen. 
Eventueel kan de gemeente verdichtingsprincipes ook 
opnemen in een RUP. 

Een voorbeeld van een kwalitatieve norm is een 
groennorm. Daarmee wordt men verplicht om te voor-
zien in voldoende groen op eigen terrein. Wanneer dit 
niet mogelijk is, zijn hier financiële lasten aan verbon-
den en kunnen deze lasten in een groenfonds worden 
gestort. De gemeente kan dit vervolgens gebruiken om 
op strategische locaties kwalitatief groen te realiseren, 
bijvoorbeeld op bestaande verharde pleinen. Het groen-
fonds worden uitgebreid tot een landschapsfonds, waar-
door er ook in de open ruimte geïnvesteerd kan worden. 

Hetzelfde kan de gemeente doen voor de mobi-
liteitsvisie, waarbij het bijvoorbeeld gaat om het aantal 
plekken voor deelmobiliteit of de aanleg van fietsin-
frastructuur. Naast investeringen in een fonds kan een 
ontwikkelaar ook gratis grondafstand doen voor de 
realisatie van het publiek domein of voorzieningen. Zo 
kan de gemeente ervoor zorgen dat projecten worden 
omgezet in een meerwaarde voor de gehele kern. 

14. GEZOND KUNNEN BLIJVEN WONEN 
IN DE KERNEN: HUBS AANWIJZEN OP CEN-
TRALE, BEREIKBARE PLEKKEN MET RUIM-
TE VOOR KETENMOBILITEIT, (MOBIELE) 
VOORZIENINGEN, ONTMOETINGEN, LOKALE 
AFZETPUNTEN VOOR LANDBOUWERS, UIT-
VALSBASIS VOOR RECREATIEVE ROUTES EN 
WOON-ZORGCONCEPTEN  (SP)

Specifiek voor landelijke gemeenten bieden 
nieuwe mobiliteitsconcepten belangrijke kansen, omdat 
bereikbaarheid en leefbaarheid behoren tot de grootste 
opgaven. Zo zijn er al veel plattelandsgemeenten die 
sterk inzetten op deelmobiliteit, juist omdat dit een 
oplossing op maat biedt. De ontwikkeling van hubs (of 

mobipunten) kan hierop inspelen. Terwijl de bushaltes 
in de gemeente Assenede nu vaak monofunctioneel zijn 
(enkel de mogelijkheid om over te stappen op de bus), 
kunnen deze plekken uitgroeien tot herkenbare plek-
ken waar men niet alleen op de bus stapt, maar ook een 
deelauto of deelfiets kan pakken, een pakket kan afleve-
ren, boodschappen kan doen of iemand kan ontmoeten. 
Zo wordt het draagvlak voor openbaar vervoer gestimu-
leerd, wat uiteindelijk ook de frequentie van busverbin-
dingen ten goede kan komen. 

Per halte is het van belang om de locatiekeuze 
te heroverwegen: is dit een centrale, strategische plek 
in de kern, waar de halte kan uitgroeien tot een hub 
met meerdere functies? Daarnaast is het van belang om 
prestatie-eisen te formuleren, zodat men de kwalitatie-
ve ontwikkeling van halte naar hub kan definiëren. In de 
kern Assenede is het bijvoorbeeld op de Markt mogelijk 
om sterk in te zetten op ontmoeting en het aanbieden 
van voorzieningen, gezien de nabijheid van winkels. 
De halte bij de Kasteelstraat vraagt echter om goede 
fietsvoorzieningen, zodat men hier vanaf de fietsostrade 
kan overstappen op de bus. De halte bij de Krekerijstraat 
biedt vervolgens een combinatie van voorzieningen 
(sport, bibliotheek, zorg) én een uitvalsbasis richting het 
recreatieve krekenlandschap.  

15. PLEINEN VERGROENEN EN INRICH-
TEN ALS AANTREKKELIJKE VERBLIJFSRUIM-
TE MET VOORZIENINGEN VOOR DE JEUGD 
EN OUDEREN: DIVERSE KERKPLEINEN, DIE-
DERIKSPLEIN, MOLENBERG EN DIJKSTRAAT  
(SP)

Het openbaar domein in de kern Assenede 
bestaat vooral uit straten. De kern bevat wel enkele 
pleinen, maar deze hebben een lage verblijfskwaliteit 
en kennen een hoge mate van verharding. Zowel voor 
ouderen als voor de jeugd van Assenede is het waardevol 
om te investeren in het publiek domein en de pleinen te 
beschouwen als ontmoetingsplekken. Momenteel vindt 
twee derde van de Assenedenaren dat er voldoende ge-
schikte plekken zijn voor ouderen en slechts 36% vindt 
dat dit ook geldt voor de jeugd. Vergroening van de plei-
nen, middels het eerder beschreven groenfonds, en het 
bieden van voorzieningen voor de jeugd zijn hiervoor 
belangrijke elementen. Het gaat daarbij specifiek om 
kinderen tot een jaar of 12, omdat zij nog makkelijker 
aan de gemeente kunnen worden gebonden. Kinderen 
met een hogere leeftijd zullen zich eerder oriënteren op 
andere gemeenten, zoals Gent. De kwaliteitssprong voor 
deze pleinen wordt geïllustreerd met de afbeelding op p. 
104-105, waarop de Markt is weergegeven. 

BWMSTR SCAN
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Openbaar domein biedt 
plaats aan fietsers, 
voetgangers, ontmoetingen 
en lokale ondernemers.

Kernversterking en inzet 
op OV leidt tot kortere 
afstanden en dus lagere 
afhankelijkheid van de 
auto.

Duidelijke wegwijzering 
voor recreatieve routes, 
zodat kernen het begin- 
en eindpunt worden. 

Voetgangers, fietsers en 
bussen krijgen prioriteit 
bij de heraanleg van wegen 
en worden zo een waardig 
alternatief voor de auto. 

Afzetpunten 
voor korte 
ketenlandbouw: 
sterkere band 
tussen kernen en 
platteland.

16. WUG'S HERBESTEMMEN NAAR 
BOUWVRIJ GEBIED MET OVERSTROMINGS-
GEVOELIGE EN NIET-STRATEGISCH GELEGEN 
GEBIEDEN ALS PRIORITEIT  (SP)

Naast het afbouwen van zonevreemde woningen 
en lintbebouwing is er ook preventie mogelijk. Dat kan 
onder meer door woonuitbreidingsgebieden te bevriezen 
of om te vormen naar open ruimte. Bij elk van de kernen 
liggen er momenteel nog woonuitbreidingsgebieden in 
de open ruimte. In zowel Assenede als Boekhoute zijn 
deze al deels aangesneden. Het advies is om vanwege 
de watergevoeligheid en het beschermen van de open 
ruimte - naast het feit dat er nog ruimte in bebouwd 
gebied is – de woonuitbreidingsgebieden niet verder te 
ontwikkelen. Met een RUP kan het woonuitbreidingsge-
bied worden omgevormd naar natuur, park of landbouw-
zone. Prioriteit zou moeten liggen bij de locaties die 
niet strategisch gelegen zijn, te denken aan locaties met 
een slechte bereikbaarheid en een laag voorzieningen-
niveau. Ditzelfde geldt ook voor de locaties die op een 
overstromingsgevoelig gebied liggen of gelegen zijn op 
een belangrijke ecologische structuur.

17. FIETSOSTRADE IN ASSENEDE (ZONE 
LANGS OUDE SPOORWEG), ZONE BIBLIO-
THEEK EN DE OMGEVINGEN VAN SCHOLEN 
UITNODIGENDER MAKEN EN ZET IN OP 
FIETS- EN VOETGANGERSVRIENDELIJKE RE-
GELGEVING  (PR)

Zoals de toekomstvisie voor de kern Assenede al 
laat zien, vraagt de kern op meerdere plekken om kwali-
tatieve investeringen voor een aantrekkelijke, duurzame 
toekomst. Veel ingrediënten zijn aanwezig, zoals het 
cluster van scholen, bibliotheek en sport en de fietsos-
trade, die de kern doorkruist. Omdat deze voorzieningen 
ook veel worden gebruikt door kinderen, is het hier 
extra belangrijk om te investeren in een veilig, aantrek-
kelijk voetgangers- en fietsersklimaat. Hiervoor kan de 
gemeente ook inzetten op tijdelijke middelen, zoals een 
test met schoolstraten of tijdelijke plantenbakken om de 
straat te vergroenen en verkeer af te remmen. Wanneer 
dit succesvol blijkt te zijn, is de stap naar permanente 
maatregelen minder groot. De toekomstvisie laat zien 
hoe deze gebieden zich ruimtelijk kunnen ontwikkelen. 

8. Voorbeeld van een hub als centrale,   
herkenbare plek in de kern. 

Eindrapport Gemeente Assenede
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18. ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE 
ONTHARDING IN KERNEN, MET NADRUK OP 
DE HOEVEELHEID BENODIGDE PARKEER-
VOORZIENINGEN (PR)

Zoals in de diagnose zichtbaar werd is er in de 
kernen is er nog veel verharding te vinden. Dergelijke 
materialen houden warmte vast en versterken proble-
men rondom wateroverlast. Het is de gemeente aan te 
raden een onderzoek te starten naar ontharding in de 
kernen waar dat mogelijk is. Dit kan op verschillende 
manieren gebeuren. Zo kan de gemeente bewoners 
aanmoedigen hun tuinen niet te betegelen en bedrijven-
terreinen groener in te richten. 

Ook in het openbaar domein liggen er nog 
genoeg kansen voor de gemeente, zo kan er meer groen 
in de straten worden toegevoegd. En kunnen de pleinen 
meer groene elementen krijgen of zelfs als tuin of park 
worden ingericht. Er is een speciale rol voor het parkeer-
beleid, dat op gemeentelijk schaalniveau een krachtig 
sturingsmiddel is. De gemeente kan nagaan of het de 
huidige hoeveelheid parkeervoorzieningen nodig heeft 
en of ze misschien efficiënter kunnen worden ingericht. 
Als bijeffect zal het verlagen van de parkeernorm ook 
het autogebruik kunnen verminderen. Ook kunnen 
parkeerterreinen die wel nodig zijn op een klimaatadap-
tieve manier worden ingericht door waterdoorlatende 
materialen toepassen. Met name wanneer de gemeente 
aan de slag gaat met het vervangen van riolering, kan 
dit worden meegenomen bij de heraanleg van straten, 
parkeerplaatsen of pleinen. 

9. Groen kerkplein bij Laurenskerk te Rotterdam (NL)

10 & 11. Voorbeelden van groene par-
keerplaatsen waarbij materialen waterdoorlaat-
baar zijn. In combinatie met bomen ontstaat er 
ook meer schaduw.
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Door in de straatprofielen 
ruimte te reserveren voor 
terrassen of uitstallingen van 
winkels ontstaat een levendig 
en gevarieerd straatbeeld.  

Een eenduidige bestrating in het 
autoluwe centrumgebied geeft een 
sterke identiteit. Een eventueel 
rijvlak voor fietsen of leveringen kan 
worden aangebracht door een subtiel 
hoogteverschil of variatie in textuur.

De bushalte Assenede Markt wordt een 
ware hub voor mobiliteit. Vanuit hier 
vertrekt een frequente lijn naar 
station Zelzate en naar de andere 
kernen. Hier kun je ook terecht voor 
een deelfiets of een deelauto. 

KERKPLEIN ASSENEDE



111

Eindrapport Gemeente Assenede

111

Voldoende plaatsen voor het stallen 
van fietsen zorgen voor een geordende 
straat waar de fiets een duidelijke 
plaats heeft. 

Kwaliteitsvolle groenvoorzieningen 
in het winkelgebied doen dubbel 
dienst als zitplaats en voor 
natuurinclusiviteit. 
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4.4 PUBLIEKE SLAGKRACHT

Om de projecten in de transitieagenda succesvol 
door te voeren is een instrumentarium voor regelgeving 
en handhaving noodzakelijk. Hieronder worden instru-
menten beschreven waar de gemeente gebruik van kan 
maken. Daar komt bij dat de gemeente hiervoor meer 
ambtelijke en technische capaciteit nodig zal hebben. 
Deels kan de gemeente dit opvangen door samenwer-
kingen met omliggende gemeenten en hogere over-
heden. Middels samenwerkingen en subsidies worden 
projecten en programma's haalbaar(der). 

1. PERIFERE WOONGEBIEDEN WAARVAN 
DE VERDERE INVULLING NIET WENSELIJK IS 
OMZETTEN NAAR OPEN RUIMTEBESTEMMING.

Zones die als woongebied ingekleurd zijn maar 
waar verdere verdichting (van bv. lintbebouwing of 
perifere kernen) of ontwikkeling niet wenselijk is, kun-
nen door het opmaken van een RUP omgezet worden 
naar een open ruimtebestemming. Aangezien dit een 
bestemmingswijziging betreft, is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing.

Hier dient onderzocht te worden op welke ma-
nier verdere ontwikkeling van de zones voor landelijk 
wonen vermeden kan worden.

2. GROENE RUIMTE VERSTERKEN DOOR 
OMZETTEN VAN AGRARISCH GEBIED NAAR 
NATUURGEBIED.

Zones die in het gewestplan als agrarisch gebied 
zijn opgenomen maar die van strategisch belang zijn 
voor de realisatie van een continu natuurgebied of 
ecosysteem, kunnen door het opmaken van een RUP 
omgezet worden in natuurgebied. Aangezien dit een 
bestemmingswijziging betreft is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing. Door een grondruil te orga-
niseren kunnen strategische landbouwgronden in bezit 
van de gemeente komen en als natuur ingericht worden.

Voor versterking van het landschap kan 
Assenede binnen Regio Meetjesland ook kijken naar an-
dere landsdelen, zoals West-Vlaanderen. Daar is gebruik 
gemaakt van Europese INTERREG-subsidies.

3. STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN 
EN VOORWAARDEN VERBINDEN AAN EEN 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING TEN 
BEHOEVE VAN DE REALISATIE VAN DE AMBITIES.

Volgens VCRO, Artikel 4.2.20 kan de gemeente 
stedenbouwkundige lasten verbinden aan een steden-
bouwkundige vergunning. Hierbij kunnen financiële 
lasten of lasten in natura (wegen, groene ruimten, 
laadpalen ezv.) worden opgelegd. Daarnaast kunnen via 
voorwaarden bij de vergunning ook aspecten geregeld 
worden.

Dit is een belangrijk instrument voor de ge-
meente om in een project zelf bijvoorbeeld de aanleg 
van voldoende groene ruimte of de realisatie van voor-
zieningen te verankeren, of om de middelen verkregen 
uit de financiële lasten elders in te zetten om gewenste 
groene ruimtes te verwerven of in te richten.  

4. OPEN RUIMTE CREËREN DOOR 
OPMAAK GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING.

Het opnemen van een doordachte groennorm, 
open-ruimtenorm en/of verhardingsnorm in een ge-
meentelijke stedenbouwkundige verordening, is een 
belangrijk instrument voor de gemeente om kwalita-
tieve groene ruimte te creëren in relatie tot de nieuwe 
ontwikkelingen in de kernen.

Daarnaast dient ook onderzocht te worden of 
er een ontwikkelingskost opgelegd kan worden die 
afgedragen wordt per m² of gerealiseerde wooneenheid 
aan een gemeentelijk fonds. Dit fonds staat in voor een 
actief open ruimte beleid in het buitengebied. Hieruit 
kunnen gronden of panden worden aangekocht op plek-
ken waar (verdere) ontwikkeling niet wenselijk is.

5. STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
MET BETREKKING TOT PARKEERNORM MOET 
AANGEPAST WORDEN.

De huidige parkeernormen leggen een aantal 
parkeerplaatsen per (type van) woongelegenheid vast. 
Deze normen werken ontharding tegen en stimuleren 
juist het autobezit en -gebruik. Een nieuwe parkeer-
verordening moet inzetten op gebruik van alternatieve 
vervoersvormen (deelauto’s, deelfietsen (al dan niet 
elektrisch), elektrische fiets, etc.) als eerste alternatief 
na openbaar vervoer. Daarnaast dient onderzocht te 
worden of de parkeernorm voor nieuwe ontwikkelingen 
(deels) vervangen kan worden door een mobiliteits-
budget. Dit budget wordt afgedragen per gerealiseerde 
wooneenheid aan een gemeentelijk fonds dat instaat 
voor de ontwikkeling en exploitatie van de mobiliteits-
hubs.
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6. STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
OPMAKEN MET BETREKKING TOT DE ENERGIE.

De huidige en toekomstige EPB-regelgeving 
zorgt ervoor dat nieuwe projecten steeds beter pres-
teren op energiegebied (BEN in 2021). Voor bestaande 
gebouwen ligt dit moeilijker. Via de verordening en een 
subsidieregeling dient vastgelegd te worden op welke 
manier ook de bestaande woningvoorraad op termijn 
energieneutraal gemaakt kan worden.

7. HANDHAVINGSBELEID

Een slagkrachtige handhaving is belangrijk voor 
een goed en effectief ruimtelijk ordeningsbeleid. De 
opmaak van een ‘Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke 
Ordening’ is hiervoor een krachtige tool. Hiermee kan de 
gemeente haar nieuwe taken inzake handhaving opne-
men zoals de Vlaamse overheid die aan de gemeenten 
heeft toegewezen.

8. SAMENWERKING

Om grensoverschrijdende ambities mogelijk te 
maken moeten samenwerkingsverbanden opgezet wor-
den met de buurgemeenten en met hogere overheden 
zoals provincie, AWV en Vlaams Gewest. Om de mobili-
teitstransitie vorm te geven moet er worden samenge-
werkt met verschillende aanbieders (De Lijn, NMBS, via 
de vervoerregio’s). Zolang er nog geen fusie plaatsvindt, 
is het cruciaal om hierop in te zetten. 

9.  PROGRAMMA VERDICHTINGS-
STRATEGIE IN KERN VAN ASSENEDE

De focus van vernieuwing en verdichting zal 
liggen op de kern van Assenede in de komende jaren. 
Hiervoor is maatwerk nodig. Naast verdichting van het 
woningbouwprogramma zijn ook thema's als verweving 
van programma, inpassing van voorzieningen en reser-
vering van ruimte voor collectiviteit en groen hierbij van 
belang. 

10.  PLANOLOGISCHE RUIL (IN ONDERZOEK)

In de instrumentenkoffer van het decreet van 28 
maart 2014 betreffende de landinrichting is een nieuw 
instrument - “herverkaveling uit kracht van wet met 
planologische ruil” - opgenomen. Met dat instrument 
worden tegelijkertijd met de omwisseling van gebieds-
bestemmingen, de eigenaars en gebruikers geruild, om 
zo tot een optimaler grondgebruik te komen. De inzet 
van dat instrument wordt geïntegreerd in de procedure 

voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en 
vereist een afweging ten opzichte van andere instru-
menten, waaronder de bestaande sectorinstrumenten 
(planbaten/planschade).

Aangezien de toepassing van het instrument ook 
belangrijke financiële consequenties heeft voor grondei-
genaars, moet een financieel plan worden gemaakt in 
elke inrichtingsnota.

Aan de hand van pilootcases leren we samen 
met de VLM hoe we dat instrument kunnen inzetten 
en ontwikkelen we daarvoor het afwegingskader. De 
cases richten zich niet enkel op het openruimtegebied 
(VLM), maar ook op de herontwikkeling en activering 
van bedrijventerreinen (Agentschap Ondernemen) en de 
ruil van bebouwbare en niet-bebouwbare bestemmingen 
(Ruimte Vlaanderen - vanaf 1 april 2017: Departement 
Omgeving).

Dit initiatief wordt getrokken door de Vlaamse 
Landmaatschappij en Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 
2017: Departement Omgeving).

11. VERHANDELBARE 
ONTWIKKELINGSRECHTEN (IN ONDERZOEK)

Momenteel loopt een onderzoek naar de uitwer-
king van een nieuw instrument, “verhandelbare ontwik-
kelingsrechten” (VOR). Het idee komt overgewaaid uit 
de Verenigde Staten, waar een dergelijk instrument al 
ruime toepassingen kent. Het wordt er vooral gebruikt 
om in bepaalde gebieden ontwikkelingen te beperken 
door de ontwikkelingsmogelijkheden te verplaatsen 
naar gebieden waar ontwikkeling gewenst is. Uiteraard 
kan dat instrument niet zomaar overgenomen worden; 
de ruimtelijke ordening is in Vlaanderen immers geheel 
anders gestructureerd dan in de VS.

 Zowel in de beleidsnota 2014-2019 van de mi-
nister van Omgeving als in het regeerakkoord 2014-2019 
wordt dit onderzoek vermeld. Het doel van het onder-
zoek is na te gaan of een systeem van verhandelbare 
ontwikkelingsrechten toepasbaar is in Vlaanderen en 
hoe dat dan concreet kan worden vormgegeven.

Dit initiatief wordt getrokken door Ruimte 
Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) 
en de Vlaamse Landmaatschappij.

  12. INTEGRALE BOUWVERORDENING 
ASSENEDE
  De kwantitatieve randvoorwaarden die 
opgegeven zijn in de huidige verordening moeten 
worden geactualiseerd en gekoppeld aan de kwalitatieve 
opgave van kernversterking en nieuwe inzichten inzake 
duurzame mobiliteit (parkeernormen, deelmobiliteit, …). 
Zowel een duurzame afbouw- als verdichtingsstrategie 
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vragen om een nieuwe visie die opgenomen moet 
worden in de nieuwe versie van de gemeentelijke 
bouwverordening. Het komt neer op het vertalen 
van de huidige gemeentelijke bouwverordening 
naar een integrale bouwverordening, waarbij de 
stedenbouwkundige voorschriften worden gewijzigd en 
uitgebreid.
  Een alternatief is om maatwerk te maken voor 
kleinere zones binnen de kernen en voorschriften 
te definiëren in de vorm van een RUP. Hiervan zijn 
voorbeelden in bijvoorbeeld Opwijk en Vorselaar.
  De gemeente Opwijk kan hier als referentie 
dienen: de RUP 'wijziging van woonlagen' laat zien 
dat het ook in een landelijke dorpskern mogelijk is 
om op een verantwoorde manier hogere dichtheden 
te realiseren. De gemeente Opwijk heeft strategische 
locaties in het centrum aangewezen waar meerdere 
bouwlagen mogelijk zijn, zoals de stationsomgeving. 
Daarbij heeft de gemeente rekening gehouden met de 
wegbreedte, de draagkracht en de ontsluiting van de 
gemeente.   
  De gemeente Vorselaar streeft ook naar 
verdichting binnen het bestaande woonweefsel en 
heeft de 'RUP Kern' opgesteld. Ook daarvoor zijn 
nieuwe stedenbouwkundige voorschriften vastgesteld 
die de bestaande voorschrijften vervangen. Hierbij 
is de kern verdeeld in drie deelruimtes met voor elke 
deelruimte een streefwaarde voor verdichting en 
stedenbouwkundige voorschriften. Naast de integrale 
bouwverordening die gaat gelden binnen de afbakening, 
kan de gemeente Assenede ook voor buiten de 
afbakening een bouwverordening opstellen. Dat kan 
worden aangevuld met een beeldkwaliteitsplan.

  13. RECEPTEN VOOR KERNVERSTERKING

  De focus van vernieuwing en verdichting 
zal liggen op de dorpskernen de komende jaren. 
Maatwerk is hiervoor nodig. Naast verdichting van het 
woningbouwprogramma zijn ook thema's als verweving 
van programma, inpassing van voorzieningen en 
reservering van ruimte voor collectiviteit en groen 
hierbij van belang. De gemeente heeft hier niet alle 
bezit om voorbeeldprojecten te starten. "De gemeente 
zal dus niet alleen een andere visie en aanpak moeten 
uitdenken, maar ook een nieuwe rol moeten aannemen 
om de kwaliteiten van de openheid en het groene 
karakter te verzoenen met de vraag voor meer bebouwde 
ruimte." (LaboXX). 
  In het "Recepten voor kernversterking" 
rapport van Bond Beter Leefmilieu zijn een aantal 
concrete oplossingen verzameld voor het verdichten 
van stad- en dorpscentra in Vlaamse gemeenten. Een 
aantal "recepten" vanuit dit document (Bron: www.
bondbeterleefmilieu.be):

Recept 2. Herbestemmen van slecht gelegen woongrond;
Recept 9. Onderbenutte verkavelingen verdichten en 
renoveren;
Recept 12. Bouwdichtheden gebiedsgericht verhogen;
Recept 20. Autoluwe straten met een 
gemeenschappelijke parking aan de rand;
Recept 22. Erfpacht: niet de kosten, wel de rechten op 
bouwgrond;

  14. ENERGIECOÖPERATIES

 In veel gemeenten is een hoog dakpotentieel voor 
zonne-energie aanwezig en zijn er mogelijkheden voor 
windenergie.. Met een coöperatie kan in zonnepanelen 
geïnvesteerd worden op daken van scholen, 
overheidsgebouwen of daken van mensen die daar 
zelf het budget niet voor hebben. Hetzelfde principe is 
mogelijk voor windturbines. De coöperatie zorgt voor  
de installatie van de zonnepanelen in een wijk met een 
eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten. Mensen 
kunnen aandelen kopen, meedoen aan het project en zo 
ook meeprofiteren van de zonne- of windenergie in de 
wijk. Zowel eigenaren als huurders kunnen meedoen. 
Een voorbeeld is het project ‘Buurzame Stroom’ in de 
wijk Dampoort in Gent. Ook Eeklo is een goed voorbeeld 
van hoe windenergie op een breed gedragen manier 
uitgerold kan worden.

  15. OPEN RUIMTE NETWERKEN 
VERSTERKEN DOOR HET STIMULEREN VAN 
ECOLOGISCH BEHEER VAN LANDBOUWGRONDEN

  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
(VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw 
door duurzame investeringen te stimuleren. Naast 
de professionele land- en tuinbouwer komen 
ook de voedingsindustrie, de omkaderingssector 
(zoals praktijkcentra), sociale instellingen en 
consumentencoöperaties in aanmerking voor steun. Het 
VLIF ondersteunt ook niet-productieve investeringen. 
Dit zijn investeringen die bijdragen aan het verhogen 
van de biodiversiteit, het verbeterd waterbeheer en 
het verminderen van erosie of investeringen van 
landbouwers die willen overschakelen naar onder 
andere biologische landbouw en korte-ketenlandbouw. 
Deze ondersteuning kan voor een meer gedifferentieerd 
en waardevoller landschap leiden zonder dat het ten 
koste gaat van de landbouwers. (bron: Instrumenten 
voor behoud landbouw-gebouwen en landbouwgronden; 
ILVO en Provincie Antwerpen; 2016). De gemeente 
Assenede zou in het kader van haar beleid ten aanzien 
van de open ruimte actief landbouwers kunnen 
stimuleren en ondersteunen bij het aanvragen van 
VLIF-steun voor hun onderneming. 
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4.5 AANBEVELINGEN AAN HET ADRES VAN 
HOGERE OVEREDEN

  1.  HUIDIGE ORGANISATIE VAN HET 
WATERBELEID HERZIEN, MET NAME DE 
STRUCTUUR VAN POLDERS EN WATERINGEN.

De Polders en Wateringen zijn lokale 
samenwerkingsverbanden die onbevaarbare waterlopen 
beheren om lagergelegen gronden te beschermen 
tegen getijdenwerking en overstromingen. Ook in 
Assenede zijn de Polders en Wateringen actief. Door 
klimaatverandering is waterbeheer een zeer urgente 
en relevante opgave, waar efficiënt op moet worden 
ingezet om doelstellingen te halen. Met het huidige 
versnipperde waterbeleid is het een nog grotere 
uitdaging om coherent beleid te ontwikkelen en uit te 
voeren, terwijl dit hard nodig is. Bovendien kunnen de 
Polders in Assenede te weinig expertise aanleveren, 
gezien het gebrek aan capaciteit. Daarnaast hebben 
landbouwers een grote stem binnen de Polders en is 
de landbouwtransitie nog een ingewikkelde, gevoelige 
kwestie. Deze transitie is echter noodzakelijk voor 
duurzaam waterbeheer. De aanbeveling aan hogere 
overheden is dan ook om de huidige organisatie van het 
waterbeleid te herzien en in te zetten op ontsnippering 
van het waterbeleid. Ontsnippering van het beleid kan 
dan ook leiden tot ontsnippering van het landschap. 

  2. HET INSTRUMENTENDECREET MOET 
ZO SNEL MOGELIJK AFGEROND WORDEN

Het instrumentendecreet moet de nodige tools 
voorzien voor overheden en andere actoren die op het 
terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om 
te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten. 
Wommelgem kan een innovatief ruimtelijk beleid 
gaan voeren dat in lijn is met de visie van de hogere 
overheid, maar mist de tools om dat tot uitvoering 
te brengen. Hierbij moet echter opgemerkt worden 
dat de planschade bij het omzetten naar een open 
ruimte bestemming door middel van een RUP voor 
de gemeenten al snel onbetaalbaar wordt, omdat de 
vergoeding berekend wordt op basis van de venale 
waarde van de gronden. Een betere en meer realistische 
berekening van de planschade zou gebaseerd kunnen 
worden op de geactualiseerde verwervingswaarde. Het 
vergunningenbeleid is echter wel lokaal en hier ligt nog 
altijd een verantwoordelijkheid voor de gemeente. 

3. SAMENWERKING STIMULEREN TUSSEN 
GEMEENTEN RONDOM ZELZATE

In het verleden is er al meermaals gesproken 
over fusies tussen gemeenten. Er komen steeds meer 
dossiers op de gemeente af, terwijl de financiële 
draagkracht van Assenede beperkt is en de gemeente 
weinig mogelijkheden heeft om in te zetten op het 
uitbreiden van capaciteit. Een fusie kan worden 
aangegrepen om schaalvoordelen te oogsten en de 
onderhandelingspositie van de gemeente te versterken. 
Een eerste belangrijke stap is om in te zetten op 
intergemeentelijke en regionale samenwerking, waarbij 
Zelzate een centrale positie inneemt in deze regio. 
Samen met Zelzate als coalitiepartner kan Assenede 
bijvoorbeeld een stevigere positie innemen in de 
besluitvorming voor het spoor Gent-Terneuzen. 

4. MEER ONDERZOEK NAAR 
VERGRIJZING OP HET PLATTELAND 

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij 
is  er onderzoek gedaan naar vergrijzing op het 
platteland. Dit rapport leidde al tot duidelijke conclusies 
en inzichten over de mogelijke omgang met vergrijzing. 
Toch blijft dit voor gemeenten als Assenede nog een 
grote uitdaging. Ook krijgt het thema nog te weinig 
aandacht vanuit het ruimtelijk perspectief. De oproep 
luidt dan ook om het onderzoek naar vergrijzing op het 
platteland voort te zetten én in de praktijk te brengen. 
Assenede is zich bewust van deze maatschappelijke 
trend, maar de strategie van de gemeente focust zich 
nog te veel op dienstverlening vanuit de gemeente.

  
5. ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID 
KERNEN, NU DE N49 WORDT 
OMGEBOUWD VAN ZELZATE TOT 
MALDEGEM

De N49 wordt omgebouwd tot autosnelweg. 
Dit heeft een grote impact op de verkeerssituatie in 
Assenede, aangezien er geen op- en afritcomplexen in 
de gemeente worden ontwikkeld en verkeer dus andere 
routes zal nemen richting de op- en afritten in Kaprijke 
en Zelzate. Dat leidt tot meer doorgaand verkeer in de 
kern Assenede, waar de N-weg zelfs als een rotonde 
rondom de kerk loopt. Om de dorpskern aantrekkelijker 
te maken en om het dorp een toekomst te bieden (wat 
voor de hele gemeente cruciaal is, aangezien dit het 
hoofddorp is), is er meer onderzoek nodig naar het 
weren van doorgaand verkeer rond alle dorpskernen. 
Als bijlage is een studie opgenomen met verschillende 
varianten om het doorgaand verkeer om te leiden. 

11504. TRANSITIEAGENDA
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05.
BIJLAGEN

5.1 METHODOLOGISCHE NOTA | SPIDER DI-
AGRAM EN  
GEMEENTEFICHE
VISUALISERING DIAGRAM

Voor de visualisering het Spider diagram op pagina 13 
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. Als de lijn van de 
gemeente aan de buitenkant van de andere lijnen is voor 
een bepaalde indicator dan wijst dat erop dat een waar-
de gunstiger is voor de gemeente dan het gemiddelde 
voor gelijkaardige type gemeentes en de provincie. 

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 bui-
tengebied 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 woon gebieden 
(2017)
Bron: Statbel, kadaster

De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appar-
tementen, 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 aanbren-
gen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen 
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem 
verloren gaan.  De doorlatende oppervlakte is de ge-
meenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking 
of bodemafdichting

Percentage appartementen, halfopen bebouwing en 
gesloten bebouwing (2017)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.
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 onbebouw-
de percelen per inwoner.

Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen 
binnen 800 m (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.
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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 bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.

CO2-emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde  
ranking)
Bron: provincie in cijfers 

CO2-emissie particulier en openbaar voor transport en 
vervoer, 2016  (ton/huishouden)  
(omgekeerde ranking)
Bron: Vito

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per huishou-
den), 2016
Bron: provincie in cijfers 

Disclaimer axonometrische afbeeldingen: De axonome-
trische verbeeldingen in deze scan zijn bedoeld om de 
ambities uit de transitieagenda te verduidelijken. Het 
betreft veelal een globale indruk van de beoogde ruim-
telijke structuren. De afgebeelde volumes zijn indicatief, 
en geen concrete gefundeerde projecten. Gezien de 
illustratieve aard van deze beelden kan er dan ook geen 
bindende waarde aan ontleend worden.

05. BIJLAGEN
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5.2 METHODOLOGISCHE NOTA | 
GIS ANALYSES

1. BODEMGEBRUIK PIECHART (1.1)

Data gebaseerd op openbare informatie van 
Geopunt Catalogus. Gebruikte lagen per categorie bodem:

• Beschermd natuur: Bos reservaten, Vlaamse 
natuurreservaten, Erkende natuurreservaten, 
beschermd cultuurhistorische landschappen, 
Hstroische permanente grasland, Beschermde 
habitat.

• Landbouw: Landbouwgrond percelen 2017;
• Bebouwd in woonkern: Bebouwing, selectie 

binnen woongebieden uit de Gewestplan;
• Bebouwd in bedrijvengebied: Bebouwing, 

selectie binnen laag Bedrijventerreinen;
• Bebouwd overig: bebouwing buiten de boven-

staande selecties;
• Water: Watergang;
• Wegbaan: Wegbaan;
• Spoor: Spoorbaan;
• Erf in bebouwd gebied: oppervlakte binnen 

woongebied die buiten alle bovenstaande ca-
tegorien valt. Deze aanname wordt empirisch 
getest in elke gemeente voor nauwkeurigheid.

2. MOBILITEIT BUFFERS (2.1)

2.1 Reikwijdte met de auto binnen 45 minuten, 
in normaal verkeer en in de spits (donderdag 17 uur). 
Gemeten met ArcGIS Network Analyst tool.

2.2 Reikwijdte met de fiets en elektrische fiets 
binnen 45 minuten. Gemeten met QGIS OSM Tools. 
Gemiddeld snelheid fiets 15 km/h. Gemiddeld snelheid 
e-fiets 25 km/h (snelheidscategorie elektrische fietsen die 
op fietspad mogen rijden). 

2.3 OV reistijden vanuit Assenede in minuten. 
Databron: NMBS en Google.

2.4 OV buffers:
• treinstation loop- en fiets buffer: 1,5 km;
• treinstation fiets- en last mile OV buffer: 3 

km;
• bushalte buffer: 250 m.

3. DAILY URBAN SYSTEM (2.1)

Data gebaseerd op Sociaal-demografische gege-
vens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest. 

Data gebruikt voor kaart:
• Instrument: Personenmodel;
• Tourfrequentiemodel hoofdtours: werk;
• Tijdstipkeuzemodel: 8 uur ochtendspits;
• Bestemmings- en vervoerwijzekeuzemodel: 

autobestuurder.
Deze dataselectie is representatief voor het groot-

ste deel van de personenstromen (75 tot 90% afhankelijk 
van de gemeente) naar en vanuit de gemeente. Een uitge-
breide analyse is ook gestudeerd, echter neemt veel tijd in 
beslag en verandert het resultaat niet op een belangrijke 
manier.

4. Berekening lege percelen
Data gebaseerd op openbare informatie van 

Geopunt Catalogus. Lege percelen zijn gevonden door de 
onbebouwde percelen te definieren die binnen het woon-
gebied vallen in het gewestplan. Gebruikte lagen:

• Percelen
• Gebouwen
• Gewestplan

5. WERKPLAATSEN PIECHART (2.3.1)

Data gebaseerd op de Sociaal-demografische ge-
gevens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest.

Brondata gebruikt per categorie:
• Landbouw: tewerkstelling landbouw;
• Industrie: tewerkstelling industrie;
• Transport en logistiek: tewerkstelling trans-

port en logistiek;
• Handel en diensten: tewerkstelling groot-

handel, kleinhandel dagelijkse aankopen, 
kleinhandel wekelijkse aankopen, kleinhandel 
lange termijn, handel overig, hotel, restau-
rant, nutsvoorzieningen, financiële instellin-
gen en verzekeringen, kunst, amusement en 
recreatie, andere diensten;

• Administratie: tewerkstelling administratie;
• Onderwijs: tewerkstelling onderwijs;
• Zorg: tewerkstelling ziekenhuis, gezondheids-

zorg.
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5.3 BRONNEN

1. BELEIDSDOCUMENTEN

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Assenede;
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
• Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 
addendum 2010;
• Ruimtelijk Structuurplan Assenede;
• Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agra-
rische structuur (AGNAS);
• PRUP, RUP en overige plannen.

2. STUDIES

• Designing the Future;
• De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning;
• Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’;
• MIRA Climate Report 2015;
• Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde 
en nabijheid voorzieningen, VITO.
• Rapport Serre als energiebron, Kenniscentrum Thomas 
More (2019)
• Eindrapport: EFRO-project duurzame glastuinbouw-
cluster
• Instrumenten voor behoud landbouwgebouwen en 
landbouwgronden, 2016;

3. GIS DATA

• Catalogus Geopunt Vlaanderen;
• Webservices Geopunt Vlaanderen;
• Applicaties Geopunt Vlaanderen.

4. OVERIGE PUBLICATIES

• Lokale en nationale kranten;
• Jouw gemeente in cijfers - Assenede, editie 2018, 
Statistiek Vlaanderen;
• Sociaal-demografische gegevens van Departement 
Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaams Gewest.

05. BIJLAGEN

6. OVERSTROMINGSRISICO DIAGRAM
(2.3.2)

Data gebaseerd op de Geopunt Catalogus lagen:
• recente overstroming;
• overstromingsgevoelig gebied 2017 

(Watertoets).

7. POTENTIEEL VOOR DUURZAME
ENERGIEOPWEK (2.4)

Data gebaseerd op de Hernieuwbare EnergieAtlas 
Vlaamse gemeenten, 2016, VITO.

6.1 Ruimtelijke randvoorwaarden windenergie - 
negatieve aanknopingspunten:

• Gebouwen, buffer 50m;
• Residentiële percelen, buffer 300m;
• Hoogspanningsleidingen, buffer 150m;
• Pijpleidingen, buffer 150m;
• Seveso installaties, buffer 200m;
• Rode zones Belgocontrol (DVOR, radar zones, 

CTR);
• Spoor- en  waterwegen, primaire en hoofdwe-

gen, buffer 50m;
• Windmolens gebouwd, buffer 500m.

6.2 Potentieel zonne-energie op grote daken:
• daken met oppervlakte groter dan 1000 m2.

6.3 Berekening van de potentiële energievraag 
dekking door windenergie:
• 3.305 MWh/jaar per gemiddeld Vlaams huis-

houdens (in 2017, VREG);
• 6,5 turbine of 26.000 MWh/jaar per km2 

(Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse ge-
meenten). 
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5.4 KAARTENATLAS
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VERKEERSOPLOSSING ASSENEDE 1: KERK EENZIJDIG

Algemeen:
• Helft kerkplein vrij, kan aantrekkelijke plek worden met 

terassen
• Centrum kan deels autoluw ingevuld worden. 
• Simpele oplossing die weinig aanpassing vereist
• Verkeer nog steeds midden door centrumgebied

VERKEERSOPLOSSING ASSENEDE 2: KRIEKERIJSTRAAT

• Sloop 5- 10 woningen of deel zorgcentrum vereist
• Loopt dicht langs zorgcentrum, kan daar voor extra over-

last zorgen
• Gehele centrum kan autoluw ingericht worden, kan veel 

ruimtelijke kwaliteit aan centrum toevoegen.
• Relatief weinig nieuwe weg aan te leggen

VARIANTENSTUDIE VERKEERSOMLEIDING 
CENTRUM ASSENEDE

Route westzijde:
• Voldoende ruimte
• Uitbreiding autoluwgebied naar Hoogstraat mogelijk
• Hoofdingang kerk is gesitueerd aan deze zijde

Route oostzijde: 
• Ter hoogte van bijgebouw kerk is de ruimte zeer krap (6-7 m)
• Vraagt om goede oversteekbaarheid naar Hoogstraat
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VERKEERSOPLOSSING ASSENEDE 3: LANGS FIETSOSTRADE

• Sloop van schuur en verplaatsing van bushalte nodig
• Profiel bij Michielsen straat met 12m breedte krap, maar 

haalbaar in combinatie met fietspad.
• Kwaliteit fietspad gaat achteruit in Assenede 
• Deel landbouwgrond overnemen voor aanleg randweg.
• Relatief veel nieuwe weg aan te leggen

1

2

VERKEERSOPLOSSING ASSENEDE 4: GROTE RANDWEG

• Sloop van woningen nodig aan de Trieststraat en mogelijk 
Fonteinestraat

• Door woonstraat Weverstraat met 12m breedte krap, lijkt 
onwenselijk en onhaalbaar

• Deel landbouwgrond overnemen voor aanleg randweg
• Relatief veel nieuwe weg aan te leggen

• Gehele centrum kan autoluw ingericht worden, biedt veel 
kansen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren

• Noordelijk deel van Assenede zal minder verkeersoverlast 
ervaren

• Mogelijk oplossing voor zwaar verkeer Pr. Boudewijnlaan

• Gehele centrum kan autoluw ingericht worden, biedt veel 
kansen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

• Noordelijk deel van Assenede zal minder verkeersoverlast 
ervaren

• Mogelijk oplossing voor zwaar verkeer Pr Boudewijnlaan.
• Kan als eerste stap fungeren voor een grotere randweg om 

Assenede




