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Eindrapport Gemeente Evergem 

LEESWIJZER
Voorliggend rapport is de Bouwmeester Scan van de gemeente Evergem. De aanpak voor 
de uitvoering van deze scan steunt op de methodologie van de Dorpenstudie1 en wordt 
in onderstaand schema verbeeld. De verschillende stappen in dit onderzoek (centraal in 
het schema) komen overeen met de verschillende hoofdstukken in dit rapport (links in het 
schema). Bij elke stap zijn tools ingezet (rechts in het schema) die ook in dit rapport zijn 
verwerkt. 
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1 Maat-ontwerpers, Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen, in opdracht van Departement Ruimte Vlaanderen, 2017. 

https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Onderzoek/102_20170207_Eindrapport_Ontwerpend_onderzoek_naar_kernversterking_in_vlaanderen.pdf VOORWOORD

Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van 
Evergem in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwikkeld 
door het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement 
Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de 
Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

De Bouwmeester Scan is een  tool die lokale besturen in staat stelt voor het 
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en 
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete 
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame 
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het 
ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. 
Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een 
radicale hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere 
kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten. 

De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open 
ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van 
nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame 
energievoorziening. De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en 
een toekomstbestendig wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via 
participatie en collectiviteit. Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?

De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze 
opgave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in 
hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al 
beantwoorden aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 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 beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het 
bestudeerde gebied.

De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door 
een onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het 
lokaal bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de 
gemeentelijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De 
focus ligt op strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief 
en representatief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

WOORD VOORAF
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BWMSTR scan
Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage

01. VERKENNING

 

Naam gemeente Evergem   

Aantal inwoners (2018)             35.239        

    gemiddelde gemiddelde 

Type gemeente  Grootstedelijke 
rand  

Grootstedelijke 
rand 

Vlaanderen  

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

 33     55   34    

Percentage doorlatende oppervlakte (2012) 86% 74% 84% 

Percentage appartementen, halfopen 
bebouwing en gesloten bebouwing (2017)  

57% 73% 53% 

aantal m² open ruimte per inwoner (2017)  1 546    569     2 068    

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

32% 77% 68% 

Percentage van de oppervlakte biologisch 
waardevol groen (2018) 

4% 16% 21% 

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

12,8% 16,9% 14,7% 

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) 
(2017) 

19,0% 21,6% 12,9% 

Voetgangers voor school en werkverkeer (%) 
(2017) 

2,5% 2,7% 4,0% 

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

0,24    -1,02    -0,54    

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

3,4% 1,0% 1,7% 

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

 3,29    3,27     3,86    

CO2emissie particulier en openbaar voor 
transport en vervoer, 2016  (ton/huishouden) 
(omgekeerde ranking)  

3,02     5,89    5,39    

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

 0,54     0,33     0,52    
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KORTE HISTORIEK

Evergem bestond in de eerste eeuwen van haar 
bestaan slechts uit enkele gehuchten; straatdorpen op 
de zandruggen ter hoogte van het huidige Belzele tot 
Langerbrugge. Er zijn ook aanwijzingen dat omliggende 
grote koutervelden reeds werden gebruikt voor 
landbouw. In de late Middeleeuwen werd het Graafschap 
Evergem (bestaande uit de huidige deelgemeente 
Evergem, Wondelgem en belangrijke gedeelten van 
Sleidinge) verkocht aan de Sint-Baafsabdij, waarna 
in de 12e eeuw het eerste Kasteel van Evergem werd 
gebouwd. Vervolgens kozen veel welgestelde burgers uit 
Gent voor Evergem als buitenveblijf, met verscheidene 
pachtgoederen verspreid over het Evergemse landschap 
als gevolg. Aan het einde van de 17de eeuw was er, 
na vele jaren van terreur, een periode van vrede. 
Dit betekende ook een grote bevolkingstoename en 
minder ruimte tussen de gehuchten. Met de Industriële 
Revolutie werden de wegen verhard, spoorwegen 
gebouwd en fabrieken opgestart. Deze industrialisatie 
is tot vandaag identiteitsbepalend voor Evergem, en in 
het bijzonder bij de Kanaaldorpen Rieme, Doornzele en 
Kerkbrugge-Langerbrugge. Het noordoostelijke deel van 
Evergem heeft tot op vandaag zijn landelijke karakter 
grotendeels behouden. De huidige fusie vond plaats in 
januari 1977. Vandaag is de gemeente uitgegroeid tot 
een middelgrote gemeente met ruim 35.000 inwoners. 
Evergem is sterk georiënteerd op Gent en wordt 
landschappelijk gescheiden van Gent door de R4 en de 
Ringvaart. Het is een echte landbouwgemeente, maar 

met veel residentiële wijken. De spoorlijn Eeklo – Gent 
doorsnijdt de gemeente, en bedient de gemeente met 
twee stations in de kernen van Evergem en Sleidinge. 
De kernen Evergem, Ertvelde en Sleidinge zijn de 
hoofdkernen met veel voorzieningen. Rieme, Doornzele 
en Kerkbrugge-Langerbrugge zijn de kanaaldorpen 
die een sterke link vormen met de Gentse Kanaalzone 
(North Sea Port) en Kluizen, Wippelgem en Belzele zijn 
de meer landelijke kernen. 

FIETSTOCHT

Om binnen het korte tijdsbestek van de 
Bouwmeester Scan het veldonderzoek zo efficiënt 
mogelijk, maar tegelijk ook zo kwalitatief mogelijk aan 
te pakken, organiseerde de gemeente een fietstocht 
voor het projectteam. De fietstocht stelt de gemeente in 
staat heel direct en concreet te verduidelijken waar ze 
zelf kwaliteiten, potenties en ruimtelijke uitdagingen 
ziet. Het projectteam krijgt hierdoor een beter beeld 
van de bebouwde en onbebouwde ruimte, inzicht in de 
voor- en achterkanten van belangrijke doorgangswegen, 
verkavelingen, open ruimte, … Dit stelt het projectteam 
op zijn beurt in staat om zicht te krijgen op de focus 
die de gemeente zelf legt, en welk ruimtelijk beleid 
momenteel wordt gevoerd. Tijdens de fietstocht is 
ingegaan op de vier thema’s van de Bouwmeester Scan: 
kernverdichting en -versterking, open ruimte, mobiliteit 
en regelgeving & publiek ondernemerschap.

1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE

01. VERKENNING

 Evergem is een aantrekkingspool voor 
scholen, bedrijven en recreatie. De 
aanwezigheid van voorzieningen (o.a. 
bibliotheek, zwembad, sporthal,...) zijn 
een troef voor de gemeente. 

5. MOBILITEIT
 Het gemotoriseerd verkeer en 

vrachtverkeer is erg aanwezig 
in en tussen de verschillende 
kernen, door de aanwezigheid 
van twee belangrijke wegen 
(R4 en N456) en de nabijheid 
van de haven. In de nabije 
toekomst zijn er werken aan de 
R4 gepland voor een vlottere 
doorstroom (van vrachtvervoer) 
met verkeersveilige 
oversteekpunten. De 
herinrichting van de R4 zal 
mogelijks extra autoverkeer 
genereren door de omliggende 
dorpskernen.   

6. KERNVERSTERKING
 Het aanwezige erfgoed (o.a. 

de kerk van Rieme, Doornzele 
dries, Kasteel van Wippelgem, 
...) kunnen een hefboom 
betekenen voor een levendige 
dorpskern. Een heropwaardering 
dringt zich echter op.

1. KERNVERDICHTING
 Verkavelingen vormen de dominante 

woontypologie binnen de gemeente. De 
lage dichtheden in de oude verkavelingen 
(1960-1980) en het verouderd woonbestand 
vormen een uitdaging voor Evergem. Het 
aantal meergezinswoningen is eerder 
beperkt. Een update van het Gabarietenplan 
is aan de orde.

2. OPEN RUIMTE
 Het open ruimte gebied tussen 

de verschillende kernen bestaat 
voornamelijk uit landbouwgebied 
met versnipperde lintbebouwing. 
Een grote open ruimte kamer 
bevindt zich in het noordwesten 
van de gemeente. De kwalitatieve, 
waardevolle open ruimte gebieden 
met een kleinere schaal bevinden 
zich voornamelijk in de oost- 
en zuidrand van de gemeente 
(koppelingsgebieden bij de 
kanaaldorpen en de Kalevallei in 
Belzele).  

3. MOBILITEIT
 In de koppelingsgebieden zijn 

er recentelijk recreatieve 
fietsroutes aangelegd van hoge 
kwaliteit. Evergem ontbreekt 
echter aan een veilig functioneel 
fietsnetwerk, voornamelijk in 
de omgeving van de stations, 
scholen en de verbindingswegen 
tussen de verschillende kernen.

4. KERNVERSTERKING

1. 3.

5.4. 6.

2.

Historische bebouwing op de zandrug tussen Belzele en Evergem, 
ten noorden van de Kalevallei. Ferraris kaart (1771-1778) 
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Bron: Statistiek Vlaanderen - Huishoudprojecties | provincies.incijfers.be
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1.2 KENCIJFERS

KERNVERDICHTING

Evergem is een groeiende gemeente in de 
grootstedelijke rand van Gent: het inwoners- en 
huishoudensaantal is het afgelopen decennium relatief 
sterk gestegen, en de prognose voorspelt opnieuw een 
huishoudensverdunning en (sterke) groei. Deze groei is 
voornamelijk bij kinderen en 65-plussers en in mindere 
mate bij de 20- tot 65-jarigen, wat maakt dat er een hoge 
afhankelijkheidsratio is. Het stijgende inwonersaantal 
zorgde voor een toename van de bebouwde oppervlakte. 
De sterk verouderde verkavelingen zijn voornamelijk 
gesitueerd in de hoofdkernen, maar er is ook een 
tendens van veel nieuwe verkavelingen, voornamelijk in 
Belzele. De dominantie van verkavelingen met open en 
halfopen woningtypes is opvallend. De leefdichtheid in 
zowel de oude als in de meer recente verkavelingen is 
bijzonder laag (19,3 inwoners per hectare bebouwing). 
Evergem behoort tot de woningmarkt Gent, maar 
daarnaast ook tot de subwoonregio Meetjesland. 

KERNVERSTERKING

In de gemeente is het primair 
voorzieningenniveau relatief hoog: in Evergem-
centrum zijn er heel wat scholen aanwezig, in Sleidinge 
zijn er culturele voorzieningen en in Ertvelde zijn er 
heel wat recreatie- en sportvoorzieningen. De interne 
behoefte voor kinderopvang, basisonderwijs en zorg 
worden binnen de gemeente opgevangen. Er is veel 
mantel- en thuiszorg. Secundaire voorzieningen zoals 
een ziekenhuis vinden inwoners in Gent of Eeklo. De 
gemeente heeft relatief veel erfgoed: Doornzele Dries, 
het kasteel van Wippelgem en de kerk van Rieme zijn 
hier voorbeelden van. Voor werkgelegenheid is de 
gemeente eerder extern georiënteerd. Dit valt voor 
een deel te verklaren doordat de nabijgelegen haven 
net over de gemeentegrens ligt. Er zijn verspreid in de 
gemeente wel een aantal KMO’s en bedrijventerreinen 
terug te vinden.  

01. VERKENNING

1.

3.

2.

4.

5.

1.  De bevolkingsstijging van de afgelopen jaren is voornamelijk te wijten aan een stijging in de groep van 0-19 jarigen en 65 
jarigen en ouder. De actieve bevolkingsgroep (20-64 jarigen) is minder fors gestegen, wat maakt dat er ook een stijging is in het 
afhankelijkheidsratio in de gemeente. Hierop scoort Evergem hoger dan zowel het Vlaams gemiddelde alsook ten opzichte van andere 
goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met een vergrijzende bevolking. (bron: Gemeente in cijfers, Statistiek Vlaanderen & 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2018)

2.  Deze kaart toont per ha het aantal huishoudens die goed of zeer goed voorzien zijn van basisvoorzieningen op wandelafstand en 
fietsafstand (Ruimtemonitor). Hierin zien we de drie hoofdkernen oplichten, in de andere kernen zijn de dichtheden minder laag. 

3.  Uit de bevolkingsprognoses blijft dat tussen 2017 en 2035 het aantal huishoudens zal toenemen met naar schatting iets minder 
dan 2000 gezinnen. Deze stijging zal vooral de eerste 10 jaar plaatsvinden, nadien stagneert de huishoudensgroei.Voornamelijk het 
aantal eenpersoons- en tweepersoonsgezinnen zal stijgen. Grote gezinnen zullen in mindere mate groeien in aantal. Deze trend van 
gezinsverdunning ligt in lijn met de rest van Vlaanderen. (Bron: statistiek Vlaanderen – huishoudensprojectie, Provincie in cijfers)

4.  De voorbije jaren steeg de bebouwde oppervlakte enorm. Dit wordt ook bevestigd door het betonrapport (5). De betonsnelheid is 
dubbel zo snel als het Vlaams gemiddelde. Deze betonsnelheid is vooral te verklaren door de ontwikkeling van industrieterreinen zoals 
het Kluizendok aan de haven, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen (vb. Droogte). (bron: Gemeente in cijfers, 2018)

5.  Het aantal inwoners per km² ligt lager dan het Vlaams gemiddelde. Dit wordt bevestigd door de leefdichtheid in het betonrapport. Deze 
lage dichtheid is te verklaren door de dominatie van open en halfopen bebouwing in ruimteverslindende verkavelingen. Het aantal 
meergezinswoningen is de voorbije 10 jaar in absoluut aantal wel bijna verdubbeld (van 1% naar 1,8% van de bebouwing) maar blijft zeer 
laag in vergelijking met het Vlaams gemiddelde (4,7%). (Bron: Betonrapport - Natuurpunt, 2018)
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8.

8.   Het herinrichtingsproject aan de R4 vormt een uitdaging voor de gemeente op korte termijn door de files en extra sluipverkeer die 
zullen ontstaan tijdens de geplande werken. Nadien zal het een verbetering betekenen op vlak van verkeersveiligheid. (Bron: r4wo.be)

9.  De VITO-kansenkaart voor mobiliteit toont de mate van bereikbaarheid van de verschillende kernen in Evergem. De kern van 
Evergem en Sleidinge kleuren paars vanwege de aanwezigheid van een station (goede bereikbaarheid); Belzele kleurt oranje (matige 
bereikbaarheid) door de aansluiting met het voorstadsnet van De Lijn (bus). Alle andere kernen kleuren geel (beperkte bereikbaarheid). 
Dit door het ontbreken van een degelijke verbinding met het openbaar vervoer. 

10.  Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk (Gemeente in cijfers, 2018). 
Het autogebruik is erg hoog in Evergem,

11. en de tevredenheid over de verkeersveiligheid voor fietsers in de gemeente is relatief laag. (Aandeel van de inwoners dat het veilig 
vindt om te fietsen in de gemeente, gemeente in cijfers, 2018 - blauw = Evergem, oranje = het Vlaamse gemiddelde).

5.   Evergem wordt voornamelijk gekenmerkt door een 
productief landbouwlandschap. Planologisch is een heel 
groot aandeel van de gemeente ook HAG (herbevestigd 
agrarisch gebied). (Bron: Geopunt)

6.  De open ruimte wordt heel sterk versnipperd door de 
aanwezigheid van linten met gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. 
(Bron: Ruimtemonitor)

7.  Ondanks de grote oppervlakte aan open ruimte is er 
bijzonder weinig biologisch waardevol groen. Het BWG 
is voornamelijk terug te vinden op de zandruggen maar 
dit is, met uitzondering van de Kalevallei, buiten de 
gemeentegrenzen. (Bron: Geopunt)

OPEN RUIMTE

De open ruimte in Evergem is landbouwruimte. 
Het grootste deel van de gemeente is herbevestigd 
als agrarisch gebied. Ruim 4200 ha is aangegeven als 
cultuurgrond, waarvan 72% akkerbouw en 25% weiland. 
In Evergem zijn er voornamelijk rundveehouderijen. De 
gemiddelde leeftijd van de landbouwers in de gemeente 
was in 2016 53,2 jaar, wat iets lager is dan het Vlaamse 
gemiddelde. Er is in de gemeente, met uitzondering 
van de koppelingsgebieden aan de Kanaaldorpen en de 
Kalevallei, weinig natuur of biologisch waardevol groen. 
De gemeente ligt in een matig droogtegevoelig gebied 
met weinig overstromingsgevoelige zones. Evergem zet 
in op duurzame energie ter hoogte van de Kanaaldorpen 
d.m.v.  een zonnepark (Gipsberg) en windmolens in de 
haven.  

MOBILITEIT

De auto is voor Evergemnaren het dominante 
vervoersmiddel. De verkeersveiligheid is het slechtst 
langs de N456 en de R4, twee dominate verkeersassen 
die door de gemeente lopen. Het kruispunt tussen 
deze twee wegen is aangeduid als een ‘zwart punt’. Er 
liggen wel plannen op tafel om de R4 te herinrichten 
in de nabije toekomst. Het aanbod openbaar vervoer 
concentreert zich voornamelijk in de hoofdkernen. In 
de kleinere kernen is dit aanbod beperkt, wat zich ook 
vertaalt in een minder gebruik. Er is geen fietscultuur 
in Evergem: ook voor korte afstanden of sporadische 
ritten springt de Evergemnaar niet op de fiets. Dit valt 
deels te verklaren door het lage aantal bewoners dat 
het veilig vindt om te fietsen (42%). Innovatieve en 
collectieve mobiliteitsmodi, zoals deelwagens, zijn in 
Evergem nog niet doorgebroken.

5.

7.

6.

9.

10.

11.

01. VERKENNING
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01. VERKENNING

12.

REGELGEVING EN 
PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP

In deze legislatuur heeft Evergem de intentie 
om het grootste deel van de woonuitbreidingsgebieden 
(ong. 150 ha) te schrappen en om te zetten in bouwvrije 
zone. Dit getuigt van een hoge ambitie in het ruimtelijk 
beleid. Daarnaast heeft de gemeente ook een sterke 
onderhandelingspositie t.o.v. projectontwikkelaars: er is 
een gabarietenplan opgemaakt als kapstok voor nieuwe 
ontwikkelingen, de verordening meergezinswoningen 
bepaalt waar deze ontwikkelingen gewenst zijn en 
in de algemene stedenbouwkundige verordening 
is een groennorm opgenomen. In deze groennorm 
zijn financiële lasten opgenomen wanneer men bij 
ontwikkelingen niet voldoende groen kan voorzien 
op eigen terrein. Deze financiële lasten worden in 
een groenfonds gestort, waarmee de gemeente zich 
engageert om op strategische locaties kwalitatief groen 
te voorzien. 

zoekzone meergezinswoningen

gabarietenplan - één bouwlaag

gabarietenplan - twee bouwlagen

gabarietenplan - verplicht drie bouwlagen

gabarietenplan - drie bouwlagen

gabarietenplan - twee bouwlagen

gabarietenplan  - drie bouwlagen

gabarietenplan  - verplicht drie 

bouwlagen

gabarietenplan - één bouwlaag

meergezinswoningen gabarietenplan  

zoekzone meergezinswoningen

zoekzone meergezinswoningen

gabarietenplan - één bouwlaag

gabarietenplan - twee bouwlagen

gabarietenplan - verplicht drie bouwlagen

gabarietenplan - drie bouwlagen

zoekzone meergezinswoningen

gabarietenplan - één bouwlaag

gabarietenplan - twee bouwlagen

gabarietenplan - verplicht drie bouwlagen

gabarietenplan - drie bouwlagen
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13.

12.  Bestaande juridische toestand, gewestplan met BPA's, RUPS's en GRUP's
13.  De gemeente wil met haar RUP Woonuitbreidingsgebieden (momenteel in fase startnota) 150 hectare aan 

woonuitbreidingsgebied schrappen en omzetten in bouwvrije percelen. Dit werd uitgebreid opgenomen in 
de media (artikel 13 mei 2019, VRT nieuws & Radio 2)

14.  Het gabarietenplan en de verordening meergezinswoningen tonen respectievelijk de locaties waar een 
bepaald aantal bouwlagen zijn toegelaten en waar meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd 
(cirkels). Dit is een helder beleid naar de burger/projectontwikkelaar toe.  

12.

RUP BPA  GRUP
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING
KERNVERDICHTING

(1) De gemeente Evergem is deels binnen (a) de 
stedelijke afbakening van Gent gelegen en maakt deel 
uit van de regionale woningmarkt Gent. (b) Evergem 
maakt anderzijds ook deel uit van regio Meetjesland, 
samen met Eeklo en Zelzate. 

(2) De gemeente bestaat uit drie hoofdkernen: 
(A) Ertvelde (B) Sleidinge (C) Evergem. De kernen 
zijn compact met lintbebouwing langs belangrijke 
invalswegen.  

(3) Daarnaast zijn er een aantal kleinere dorpskernen: 
Kluizen, Wippelgem, Belzele, Rieme, Doornzele en 
Kerkbrugge-Langerbrugge. 

(4) De pendelbeweging richten zich voornamelijk op 
Gent. 41% van de werkende bevolking van Evergem 
pendelt naar Gent, 27% blijft in Evergem, slechts 2% 
verplaatst zich naar Eeklo en 1% naar Zelzate. Ook in de 
omgekeerde richting is de relatie Gent-Evergem sterk 
(in vergelijking met andere randgemeentes) . 

(5) Evergem ligt in de nabijheid van de Gentse 
kanaalzone. De ‘kanaaldorpen’ Kerkbrugge-
Langerbrugge, Doornzele en Rieme palen aan het 
havengebied van Gent.

KERNVERSTERKING 

(1) De kernen verschillen van elkaar in 
voorzieningenaanbod. (1a) Ertvelde voorziet vooral in 
sportaccommodatie, (1b) Sleidinge in cultuur en (1c) 
Evergem in secundair onderwijs. De schoolgaande jeugd 
in Evergem komt in eerste instantie vanuit Evergem zelf 
(46%), maar ook een aanzienlijk deel vanuit Gent (24 %).

(2) Voor secundair onderwijs wordt in eerste instantie 
naar Gent (33%) gependeld, en in tweede instantie naar 
Eeklo (25%).  

(3) Dagelijkse aankopen buiten de gemeente gebeuren 
vnl. in Gent. Omgekeerd, worden 10-20% van dagelijkse 
inkopen in Evergem gedaan door mensen van Zelzate en 
van Assenede, 30-40% vanuit Oosteeklo en Klein 

Rusland (Eeklo). De handelskern van Ertvelde heeft een 
strategische locatie t.v.v. deze randgemeenten. Kern van 
Ertvelde en van Evergem hebben evenveel winkels. 

(5) Binnen de toeristische regio Meetjesland zijn 
een aantal bezienswaardigheden in Evergem: (a) 
het Mottekasteel Hoge Wal, (b) de stenen molen en 
Rosmolen van Ertvelde, (c) de Gerardmolen en het 
Kasteel van Wippelgem (d) de expo Krulbol aan de Dries 
van Doornzele, ...

(6) Naast de Gentse Kanaalzone als bron van 
tewerkstelling zijn er een aantal kleinere KMO’S 
voornamelijk in de buurt van Sleidinge.

01. VERKENNING
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MOBILITEIT

(1) Het project R4 West Oost (R4WO) zal de R4 West 
en Oost ombouwen tot primaire wegen. In Evergem 
zijn er projecten voor het veiliger aanleggen van (a) 
kruispunten en (b) fietsbruggen. (c) De fietssnelweg F40 
ligt langs de R4, waarvan een deel gerealiseerd is en een 
deel in aanleg is.

(2) Op de spoorlijn Gent-Eeklo is er een op- en 
afstapplaats in Sleidinge en in Evergem. Op weekdagen 
zijn er 310 opstappende reizigers in station Evergem en  
224 in Sleidinge. 
Op weekdagen en zaterdagen rijdt de trein om het 
uur, met op weekdagen 's ochtends en 's avonds een 
spitsuurtrein. Op zon- en feestdagen rijdt er een trein 
om de twee uur. 
Vanaf Gent-Sint-Pieters duurt het 23 minuten op de 
trein tot Evergem station en vanaf Gent Dampoort 13 
minuten. 

(3) De tram verbindt Evergem met het Rabot (Gent) op 
22min, en rijdt tot aan station Gent-Sint-Pieters, en 
verder naar Flanders Expo.  

(4) Er is een toekomstige fietssnelweg van Evergem 
naar Eeklo, momenteel zijn er vaak geen veilige 
fietsverbindingen tussen de dorpskernen. 

(5) Verschillende drukke verkeersassen (de R4 en 
N456) doorkruisen de gemeente Evergem. De N456 
doorkruist de dorpskern van Sleidinge en geeft druk op 
de leefbaarheid.

(6) De Veerdiensten (a) Langerbrugge en (b) Doornzele-
Terdonk over het kanaal Gent-Terneuzen zijn 
toegankelijk voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd 
verkeer.  

OPEN RUIMTE 

(1) Er zijn een aantal natuurlijke waterlopen die door de 
gemeente stromen: (a) ‘t Liefken, (b) de Nieuwe Kale en 
de (c) de Avrijevaart die overloopt in het Sleivaardeken 
en de Brakelei. 

(2) Evergem ligt in het bekken van de Gentse kanalen. 
Het Kanaal Gent - Terneuzen loopt langs de gemeente 
Evergem. 

(3) In Kluizen ligt het spaarbekken van de Watergroep.

(4) Het open ruimte gebied is voornamelijk herbevestigd 
agrarisch gebied (HAG) met weinig biologisch 
waardevolle elementen.

(5) Momenteel wordt aan een RUP gewerkt om 
(overtollige) woonuitbreidingsgebieden (150ha) te 
schrappen. 

(6) Koppelingsgebieden tussen woonkernen en 
industriezones worden ingericht met buffers, fiets- en 
wandelpaden, natuur en parken.

(7) Tussen het industrieterrein Durmakker in Evergem 
en de woonkern van Belzele werd een publiek 
toegankelijk bosbuffergebied (Kalevallei) aangelegd.

(8) Langsheen de waterlopen bevinden zich een aantal 
mogelijk overstrominggevoelige gebieden. Een groot 
deel van Kluizen is effectief overstrominggevoelig 
gebied. 
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02.
DIAGNOSE

2. VOORZIENINGEN

4. LANDSCHAP

1. WONEN

3. BEREIKBAARHEID

DIENSTENDORP

LANDSCHAPSDORP

STADSRANDDORP

KNOOPDORP

KNOOPPUNTWAARDEPRODUCTIVITEIT LANDSCHAP

VOORZIENINGENAANBOD SCHAAL / DICHTHEID KERN

DYNAMISCH

STAGNEREND

DYNAMISCH DORP

STAGNEREND DORP

KWALITATIEFKWANTITATIEF

DYNAMISCHE KERNEN
DOOR MOGELIJKHEDEN

STAGNERENDE OUDE CENTRA

DYNAMISCHE KERNEN 
DOOR AANTREKKELIJKHEID

STAGNERENDE OUDE KERNEN

VELDEGEM

AARTRIJKE

LOPPEM

DYNAMISCH

STAGNEREND

DYNAMISCH DORP
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AARTRIJKE

LOPPEM

02. DIAGNOSE

TYPERING

Algemeen kan gesteld worden dat de gemeente Evergem de meeste 
overeenkomsten heeft met een stadsranddorp. Het ligt volledig in de invloedssfeer 
van Gent als randgemeente in grootstedelijk gebied en is hier ook op gericht voor 
o.a. onderwijs, werken, secundaire voorzieningen, …. Omgekeerd heeft Gent ook 
een grote invloed op Evergem: de R4 doorkruist de gemeente, en ook de nabije 
ligging van North Sea Port speelt een grote rol. 

Als er gekeken wordt naar de individuele kernen is de typering 
verschillend voor iedere kern: de drie hoofdkernen (Evergem, Sleidinge en 
Ertvelde) hebben voornamelijk de kenmerken van een dienstendorp, vanwege de 
vele aanwezige basisvoorzieningen en een commercieel aanbod, dat ook gebruikt 
wordt door omliggende dorpen. Evergem kan echter ook aangeduid worden als 
knoopdorp, vanwege de aanwezigheid van het station, de R4, de bundeling van de 
verschillende buslijnen in het voorstadsnet van De Lijn en de aanwezigheid van de 
tram die Evergem rechtstreeks met het centrum van Gent verbindt. 

Belzele, Kluizen en Wippelgem zijn eerder landschapsdorpen, gezien de 
nabijheid van de open ruimte bij de kleine historische kernen. De kanaaldorpen 
Kerkbrugge-Langerbrugge, Doornzele en Rieme hebben enerzijds een historisch 
profiel, getypeerd door de koppelingsgebieden (landschapsdorp), maar kennen 
ook een heel sterke invloed van de haven (dienstendorp). 

Doordat de grootstedelijke dynamiek toch in elk van de kernen voelbaar 
is, is ervoor geopteerd om de volledige gemeente Evergem te typeren als 
‘stadsranddorp’.

POSITIONERING

Evergem is een dynamische gemeente, waarbij deze dynamiek vooral 
ontstaat uit mogelijkheden. Evergem is voor ontwikkelaars en investeerders 
een interessante gemeente door de voorspelde groei in huishoudens, de nabije 
werkgelegenheid, de nabijheid van Gent en door de gunstige ligging t.o.v. het 
bovenlokaal wegennet. Ook in de minder dynamische kernen van de gemeente 
(vb. de Kanaaldorpen) is er potentieel. Door de kwaliteiten (vb. erfgoed) 
als hefboom te gebruiken, kan ook in deze kernen extra dynamiek worden 
gegenereerd.  
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KERNVERDICHTING – KERNVERSTERKING

Evergem ligt in de invloedssfeer van Gent. 
Dit vertaalt zich in uitgesproken kwaliteiten, zoals de 
aanwezigheid van een groot voorzieningsaanbod en 
werkgelegenheid, en een stijgende bevolkingsprognose. 
Daarnaast heeft Evergem heel wat open ruimte 
die uitgespeeld kan worden als ideale woon- en 
leefomgeving. Dit huidige woonlandschap, waarin 
voornamelijk verkavelingen met een eenzijdig 
woonaanbod (eengezinswoningen) gangbaar zijn, brengt 
verschillende uitdagingen met zich mee. Enerzijds is het 
ruimtebeslag van dit model enorm doordat de kavels 
binnen verkavelingen vrij groot zijn. Anderzijds is het 
woonbestand vaak verouderd, wat kansen creëert voor 
verdichting. 

De negen kernen hebben elk een eigen 
identiteit en een verschillende dynamiek. De drie 
hoofdkernen Evergem, Sleidinge en Ertvelde hebben de 
kwaliteiten van een dienstendorp. Bij Evergem zijn de 
voorzieningen voornamelijk gefocust op administratie 
en onderwijs, terwijl bij Sleidinge cultuur centraal 
staat en bij Ertvelde sport en recreatie. Het zijn tevens 

drie kernen waarbij ‘wonen’ de voornaamste rol heeft. 
(woonkernen). Kerkbrugge-Langerbrugge, Doornzele 
en Rieme zijn kernen die grenzen aan het havengebied 
‘North Sea Port’ en worden gescheiden van de overige 
kernen van Evergem door de R4. Ze worden algemeen 
benoemd als ‘de kanaaldorpen’, door hun sterke 
link met de aanwezige industrie. Recent zijn hier 
koppelingsgebieden aangelegd en is er geïnvesteerd 
in natuurontwikkeling van de Kalevallei rond deze 
dorpskernen, om de leefbaarheid in deze kernen te 
verhogen. Kluizen, Wippelgem en Belzele kunnen 
eerder getypeerd worden als landschapsdorpen. Het 
zijn kernen waar slechts enkele basisvoorzieningen 
aanwezig zijn, en die voornamelijk georiënteerd zijn 
op de hoofdkernen. Bij elk van deze kernen wordt 
het aanwezige erfgoed geprofileerd als (toeristische) 
trekpleister (vb. Kasteel van Wippelgem, Doornzele 
dries, Kerk van Rieme), maar hierbij dringt zich ook een 
renovatienood op. De gemeente staat echter wel open 
voor herbestemming van kerken. Ondanks de eigenheid 
van deze verschillende kernen is er voornamelijk 
een generiek ruimtelijk beleid. Het Gabarietenplan, 
waarbij er een heldere visie wordt gehanteerd over het 
maximaal aantal toegestane bouwlagen, is hier een goed 

02. DIAGNOSE

voorbeeld van. Het is enerzijds zeer helder voor iedere 
kern wat mag en niet mag, maar vormt anderzijds een 
beperking ten aanzien van strategische verdichting. 

Evergem kent een beperkt proactief beleid 
rond kernversterking. Nieuwe woonprojecten worden 
gerealiseerd op soms weinig duurzame locaties en 
een visie op de aanwezige woonlinten die vandaag 
een gebrek aan ruimtelijke kwaliteiten hebben, 
ontbreekt. Daarnaast is er een leegloop bij de kleinere 
kernen, en is er nog een groot aandeel woonreserve 
(WUG) wat een bedreiging vormt voor de kwaliteiten 
van de gemeente. In die verschillende kernen zijn 
vandaag nog veel onbebouwde percelen beschikbaar 
(zie kaart p. 31). Daartegenover heeft de gemeente 
een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van 
projectontwikkelaars, en voert het een beleid op 
basis van normen en lasten. De stedenbouwkundige 
last in functie van groenaanleg en het RUP 
woonuitbreidingsgebieden, waarbij de gemeente 150 
ha aan WUG wenst om te zetten in bouwvrij gebied, 
getuigen van politieke moed en kunnen als voorbeeld 
dienen voor andere gemeenten. 

OPEN RUIMTE

Evergem is een landbouwgemeente. 56% van 
haar grondgebied is in gebruik als landbouwgrond, wat 
relatief veel is voor een randstedelijke gemeente – zeker 
gezien de ruimte-inname van de haven. Anderzijds is 
het aandeel natuurwaarde in de gemeente erg laag. Er 
zijn recent wel investeringen gedaan voor de aanleg 
van de koppelingsgebieden bij de kanaaldorpen (o.a. in 
samenwerking met de VLM) en voor natuurontwikkeling 
in de Kalevallei nabij de dorpskern van Belzele en 
Evergem. Verder is er weinig biologisch waardevol groen 
terug te vinden in de gemeente. 

Ondanks deze lage natuurwaarde, kiest de 
gemeente wel voluit voor de bescherming van de open 
ruimte. Meer zelfs, met de omzetting van overtollige 
woonuitbreidingsgebieden naar onbebouwd gebied zet 
ze de toon in Vlaanderen. Ze tracht ook ongewenste 
functies uit de open ruimte te weren, maar wordt hierin 
niet ondersteund door het lakse bovengemeentelijke 
beleid rond zonevreemde functiewijzigingen. De KMO’s 
in voormalige landbouwloodsen en het ontwikkelen van 
greenfield voor bedrijventerreinen ten koste van open 

Zonevreemde 
functiewijzigingen 

(KMO in voormalige 
landbouwloodsen)

Weinig (duurzame) 
innovatie in de 

landbouw
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02. DIAGNOSE

ruimte, vormen een bedreiging voor die open ruimte in 
de gemeente. 

Evergem voert een sterk open ruimte beleid, 
maar daarom nog geen landbouwbeleid. De gemeente 
spreekt zich weinig uit over wenselijke evoluties 
binnen de landbouw, laat staan dat ze hier actief in 
optreedt. Illustratief is dat Evergem op dit moment haar 
landbouwgronden verkoopt. Nochtans manifesteren zich 
vandaag urgente uitdagingen: 

- De opvolgingsproblematiek: het verdienmodel 
van landbouwers is te afhankelijk en te 
onzeker. Landbouwers werken keihard, 
maar door financiële onzekerheid worden 
landbouwbedrijven toch stopgezet.

- Ondanks strengere milieumaatregelen blijft het 
probleem rond overbemesting en een goede 
waterkwaliteit accuut.

- Het huidig landbouwgebied is niet klaar voor 
meer extreme weersomstandigheden onder 
invloed van de klimaatverandering. De bodem in 
Evergem is van nature erg droogtegevoelig.

De nabijheid van Gent kan een katalysator 
zijn van meer innovatieve en robuuste 
landbouwbedrijfsmodellen, maar initiatieven zoals 
Stadslandbouw Gent of Korte Keten Meetjesland vinden 
vandaag geen verlengstuk in Evergem. Ondanks het 
grote ruimtelijke (en politieke) belang van landbouw, 
heeft de gemiddelde Evergemnaar weinig band met het 
omliggende landschap.  

MOBILITEIT

Door twee belangrijke verkeersaders, de 
N456 en de R4, is het gemotoriseerd verkeer in 
Evergem sterk aanwezig in zowel de kernen als op de 
tussenliggende steenwegen. Dit legt een grote druk 
op de leefbaarheid in de kernen.  De dominantie van 
het (ook zware) verkeer door de dorpkernen (Belzele, 
Rieme, Doornzele,…) en het sluipverkeer is een gekend, 
maar complex probleem waarop de gemeente geen 
antwoord heeft. Het is onder meer het gevolg van de 
belangrijke tewerkstellingspool aan het havengebied, 
dat grenst aan de Kanaaldorpen. Voor oplossingen wordt 
echter gekeken naar het bovenlokaal beleidsniveau. 

Met het herinrichtingsproject van de R4 zal Evergem 
op korte termijn meer overlast ondervinden (o.a. file 
en sluipverkeer), maar op lange termijn kan het een 
verbetering betekenen op vlak van verkeersveiligheid en 
-leefbaarheid.    

 
Een aanzienlijk deel van het verkeer lijkt echter 

ook veroorzaakt door de grote autogerichtheid van 
de bewoners in Evergem. Noch het ruimtelijk beleid 
(verkavelingsmodel), noch het mobiliteitsbeleid 
lijken op vandaag echt in te zetten op een modal 
shift. Nochtans heeft de dorpskern van Evergem 
een knooppuntwaarde van bovenlokaal belang: 
een regelmatig bediend treinstation, het Gentse 
voorstadsnet van De Lijn (bus én tram) en de geplande 
fietssnelweg komen hier samen. Ook Sleidinge heeft 
een frequent bediend station en heeft net zoals Belzele 
en Ertvelde een goede ontsluiting via het voorstadsnet 
van De Lijn (bus). De andere kernen en in het bijzonder 
de kanaaldorpen zijn weinig bereikbaar met het 
openbaar vervoer (bussen met zeer lage frequentie). 
Er zit echter nog potentie in een sterkere uitbouw en 
stimulans van het openbaar vervoer. Onder meer het 
goederenspoor dat loopt van Gent naar Zelzate langs de 
kanaaldorpen zou op termijn gebruikt kunnen worden 
voor personenvervoer. 

 
Daarnaast heeft een grotere inzet op 

fietsverplaatsingen ook meer potentie. Op verschillende 
plaatsen liggen kwaliteitsvolle fietsassen (vb. in de 
koppelingsgebieden ter hoogte van de kanaaldorpen), 
maar deze zijn nog hoofdzakelijk gericht op recreatief 
gebruik. Er zijn plannen voor de aanleg van een 
fietssnelweg tussen Brugge en Gent. Door het ontbreken 
van missing links vormen de verspreide trage wegen 
vooralsnog geen netwerk. 

In het algemeen is het mobiliteitsbeleid 
gebaseerd op bereikbaarheid en minder op 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 
De schoolroutekaart loopt langs de grote 
autoverbindingswegen en omvat veel knelpunten. 
De ruimtelijke planning houdt geen rekening met 
mogelijke conflicten tussen de woon-en leefomgeving 
en infrastructuur voor (zwaar) verkeer.

ENERGIE 

Evergem ondertekende het 
Burgemeesterconvenant. Hiermee engageert de 
gemeente zich om haar CO2-uitstoot met 40% te 
verminderen tegen 2030. Ze zet vooral in op energie-
efficiëntie, sensibilisering en een voorbeeldrol 
van de gemeente. Het potentieel voor duurzame 
energieproductie is groot, en de gemeente wil hier dan 
ook maximaal op inzetten. Een geschikte locatie voor 
nieuwe windturbines is volgens de gemeente op de 
industrieterreinen en bedrijventerreinen ter hoogte 
van de kanaaldorpen (met de R4 als grens). Ook wil 
de gemeente inzetten op het oprichten van een lokale 
energiecöoperatie. De ontwikkeling van een warmtenet 
op basis van restwarmte van de grote industriecluster 
lijkt op dit moment geen realistische piste door de 
weinig geconcentreerde bebouwing (nood aan min. 40 
we/ha).  
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 REGELGEVING EN PUBLIEK 
ONDERNEMERSCHAP

Evergem voert een sturend progressief 
ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, dat voornamelijk 
is gebaseerd op normen en lasten, vastgelegd in 
verordeningen. De stedenbouwkundige last in functie 
van groenaanleg is hier een goed voorbeeld van: een 
verplichte groenaanleg bij elke verkaveling, waarbij 
een last tegenover staat van €150/m2 indien het groen 
niet wordt gerealiseerd.  Ook het Gabarietenplan 
(niet-verordenend) geeft een duidelijk overzicht voor 
projectontwikkelaars wat de vaste aantal bouwlagen 
zijn in een desbetreffende locatie. Discussie is niet 
mogelijk, en tegen elke beslissing van de deputatie die 
toch vergunt, wordt er consequent in beroep gegaan 
door de gemeente. Projectontwikkelaars zijn hiervan 
op de hoogte, wat maakt dat de gemeente een sterke 
onderhandelingspositie heeft. 

In 2018 besloot Evergem om nagenoeg 
alle woonuitbreidingsgebieden gelegen op het 
grondgebied (150 ha) te schrappen door de opmaak 
van het RUP ‘Woonuitbreidingsgebieden’. Hiermee 
wil de gemeente haar overschot aan slechtgelegen 
woonuitbreidingsgebieden wegwerken, en deze open 
ruimte bestemmen als ‘bouwvrije gebieden’. De 
gemeente is recent ook gestart met het schrappen 
van de niet-bebouwde zone in watergevoelig open 
ruimtegebied (in Ertvelde). Verder speelt het idee 
om ook een RUP Open ruimte op te maken, om 
zonevreemde functiewijzigingen in het agrarisch gebied 
aan te pakken. 

Naast de opmaak van RUP’s hanteert de 
gemeente ook andere instrumenten voor haar ruimtelijk 
beleid, zoals masterplannen en heeft de gemeente 
een zeer actieve land- en tuinbouwraad. In de nabije 
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KAART WUG'S, ONBEBOUWDE PERCELEN EN LOPENDE PROJECTEN
a. Ertvelde kent veel gekoppelde onbebouwde percelen in woongebied die geclusterd zijn tot binnengebieden
b. Rieme wordt gekenmerkt door één groot binnengebied en een aantal onbebouwde percelen in het lint
c. Doornzele kent veel onbebouwde percelen aan de achterzijde van de Dries
d. Belzele heeft veel onbebouwde percelen binnen de stedelijke afbakening van Gent, die sterk onder druk 

staan
e. In de linten tussen de dorpskernen zijn nog veel onbebouwde percelen
1-12 Uitvoeringsprojecten en relevante plannen inzake wonen
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02. DIAGNOSE

UITVOERINGSPROJECTEN (Wonen) Gebied Soort Status Info
Aantal 
wooneenheden

1 verkaveling Elslo Elslo verkaveling vergund private verkaveling 38
2 Verkaveling eeklostraat Eeklostraat verkaveling aanvraag ingediend private verkaveling 51

3 Verkaveling 
Droogte/Maagdekensstraat Droogte verkaveling in uitvoering (150) - gepland (250) private verkaveling 400

4 Verkaveling Boordekens Boordekens verkaveling gepland private verkaveling 30
5 Verkaveling Warmoesstraat Warmoesstraat verkaveling in uitvoering private verkaveling 23
6 Verkaveling Doornzele Dries    Doornzele Dries verkaveling aanvraag ingediend private verkaveling 22
7 Verkaveling Oostveld Oostveld verkaveling gepland private verkaveling 24
8 Verkaveling Kuipstraat Kuipstraat verkaveling in uitvoering private verkaveling 17
9 Bouwproject Sleidinge Sleidingedorp bouwproject geweigerd - beroepprocedure bouwproject meergezinswoning (37)

RELEVANTE PLANNEN (Wonen) Gebied Soort document Status Info Aantal 
wooneenheden

10 Inrichtingsstudie Oostveld Oostveld inrichtingsplan ontwerpfase inrichtingstudie mbt sociaal 
woonproject Volkshaard 80

11 Inrichtingsstudie Biezenkouter Biezenkouter inrichtingsplan moet nog opgestart worden enkel 
principieel akkoord

inrichtingstudie mbt sociaal 
woonproject Meetjeslandse 
bouwmaatschappij

100

12 Herziening BPA Evergem Centrum Hoeksken RUP ontwerp masterplan 400

Totaal 1185
Groeiprognose tot 2035 (in we.) 2000
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GISPROTOCOL

Als onderdeel van de Bouwmeester Scan-methodologie heeft Tractebel 
met Maat-ontwerpers en Voorland een GIS-protocol ontwikkeld om de gemeente 
systematisch te scannen. Dit protocol beschrijft op welke manier open data 
(afkomstig van Geopunt, gemeente…) in een GIS-omgeving wordt gecombineerd 
in vier thematische kaarten. Deze kaarten zeggen meer dan losse data, het is een 
specifieke lezing van de actuele situatie waarbij patronen, knelpunten en potenties 
worden gedetecteerd. 

De kaarten zijn opgesteld rond de wisselwerking tussen de bebouwde en 
de onbebouwde ruimte, gerelateerd aan de strategische doelstellingen uit het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen:

1. Verminderen bijkomend ruimtebeslag
2. Wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen
3. Palet aan leefomgevingen
4. Fijnmazig netwerk van groenblauwe aders
5. Robuuste open ruimte ifv voedselproductie en biodiversiteit
De kaarten zijn een werkinstrument voor het team en mogen niet als 

wensbeeld of project voor de gemeente worden gelezen. Op de kaarten feitelijke 
toestand worden juridische en administratieve afbakeningen, voorzieningen, 
netwerken… weergegeven. Op de potentiekaarten worden hefbomen, knelpunten en 
kansen samengebracht om het benoemen van strategische trajecten te onderbouwen. 
Deze kaarten zijn een momentopname en leggen de mogelijkheden bloot om in te 
grijpen op het huidig functioneren van de gemeente en de reikwijdte van ingrepen te 
kunnen inschatten. 

Deze kaarten bevatten veel detail om de samenhang van systemen en 
netwerken in de gemeente te kunnen aantonen. Op de zooms van de strategische 
projectgebieden wordt de beschikbare data ingezet om het de strategische trajecten 
te verankeren.

Voor elke thematische kaart is een uitgebreide legende en toelichting van 
de gekozen indicatoren opgemaakt. De gebruikte data en raadpleegdatum zijn 
opgenomen in de legende in functie van verificatie. Daarnaast zijn ook enkele 
externe databronnen opgenomen die de kaarten verder kunnen onderbouwen en/of 
verfijnen. 
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BEBOUWDE RUIMTE

FEITELIJKE KAART

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

EVERGEM

De leefdichtheid in Evergem is relatief 
hoog. Uitgezonderd van Doornzele en Kluizen 
(5 - 12 woningen per hectare) ligt de netto 
woningdichtheid in de deelgemeenten telkens 
tussen de 12 en 18 woonentiteiten per hectare. De 
woonuitbreidingsgebieden zijn evenredig verdeeld over 
de verschillende deelgemeenten. Hier springt dan vooral 
Belzele in het oog, dat in de marge van de Ringvaart 
over een groot WUG beschikt. Ook op het vlak van 
basisvoorzieningen stellen we vast dat de verschillende 
deelgemeenten goed uitgebouwd zijn. Uitzondering 
op deze regel is echter Wippelgem, dat enkel voorzien 
is van een basisschool. De regionale voorzieningen 
beperken zich vooral tot het centrum van Evergem; 
uitzonderingen hier zijn het CC Stroming in Sleidinge 
en Sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde. Het centrum 
van Evergem bevindt zich naast het kruispunt van twee 
fietssnelwegen. Enerzijds is er de F40 gelegen langs de 
R4, anderzijds is er de F42 langs de spoorlijn die Gent 
met Brugge moet verbinden. Belangrijke kanttekening 
die we hier moeten maken is dat zowel de F42 als de 
F40 hier nog niet gerealiseerd zijn. Vanuit het centrum 
van Evergem vertrekt wel een fijnmazig netwerk van 
routes opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF), dat de verschillende 
deelgemeentes met elkaar verbindt en op verschillende 
punten verknoopt met de geplande fietssnelwegen.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

Geplande en reeds gerealiseerde fietsinfrastructuur in functie van dagelijkse functionele 
verplaatsingen

bovenlokale functionele fietsroutes (provincies, 31/12/2010)
fietspaden langs de genummerde wegen in beheer van AWV (AWV, 14/07/2016)

+ schoolroutefietspaden
+ https://fietssnelwegen.be

Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 
woonondersteunend

secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)
regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 

rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)
cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

Een fijnmazig netwerk van paden en wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer
grootschalig referentiebestand (GRB)

+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)
+ Atlas der Buurtwegen (1841)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP
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KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 
fietsbereikbaarheid. (Geplande) fietssnelwegen worden 
geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 
detailhandel) worden geselecteerd uit de feitenfiche 
detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

EVERGEM

Evergem beschikt over twee stations (Evergem 
en Sleidinge) die één maal per uur bediend worden door 
een S-trein die tussen Eeklo en Gent spoort. Bovendien 
houdt ook tramlijn 1, die Evergem met Flanders Expo 
verbindt, tweemaal halt in het hart van Evergem: halte 
Spoorwegstraat en eindhalte Brielken. Net als de S-trein 
richt ook het busnet zich voornamelijk op de centra van 
Evergem en Sleidinge. De hoofdbushaltes liggen dan 
ook logischerwijs ter hoogte van de respectievelijke 
stations. Zoals eerder vermeld, vertrekken verschillende 
functionele fietsroutes vanuit het centrum van 
Evergem richting de verschillende deelgemeenten en 
is verknoping met het OV-netwerk dus zeker mogelijk. 
De realisatie van de geplande fietssnelwegen zou op die 
manier dan ook een duidelijke boost kunnen betekenen 
voor een duurzame modal shift.  

Gelijkaardig aan de regionale voorzieningen 
kunnen we stellen dat de detailhandel zich vooral 
concentreert in het hart van Evergem, maar ook 
Sleidinge en Ertvelde hebben een uitgebouwde kern 
voorzien van detailhandel.  

In dit kader - uitgebouwde OV-as 
Evergem - Sleidinge, de geplande fietssnelwegen 
en de voorzieningclusters - lijken vooral de 
woonuitbreidingsgebieden op de rand van de kernen 
van Evergem, Sleidinge en Ertvelde erg relevante 
locaties inzake verdichting.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ winkelgebieden en kernafbakeningen (feitenfiche detailhandel gemeente, 2017)
+ regiotool VITO

Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

Onderbenutte percelen en gebouwen als hefboom voor ontwikkelingen nabij 
vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

Juridische en administratieve afbakeningen
atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)

+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen
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Bebouwde ruimte - feitelijke kaart
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Bebouwde ruimte - kansenkaart
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ONBEBOUWDE RUIMTE

FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.

EVERGEM

Evergem maakt als een van dertien gemeenten 
deel uit van het Meetjesland. De streek heeft een 
uitgesproken agro-voedingskarakter en kenmerkende 
cultuurlandschappen die ook de open ruimte in Evergem 
mee vormgeven. De fijnmazige perceelstructuur van 
weleer, zoals zichtbaar in de Ferrariskaarten, kenmerkt 
ook vandaag nog steeds het mozaïeklandschap. 

De onmiddellijke omgeving van het 
waterspaarbekken en de Burggravenstroom 
wordt dan weer gekenmerkt door een grote 
overstromingsgevoeligheid. In de marge van diezelfde 
Burggravenstroom, die Evergem doorkruist, bevinden 
er zich enkele (zeer) waardevolle natuurelementen. 
Ter hoogte van Evergem zijn deze echter niet 
afgebakend als beschermde natuurgebieden. Recent 
werd in de zone tussen de woonkern van Belzele en het 
industrieterrein ter hoogte van het Kanaal een bufferbos 
aangeplant. 

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie
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FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE

KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.

EVERGEM

Volgens de ecologische typologie (laatst 
geactualiseerd in 2004) worden de benedenloop 
van de Burggravenstroom en Sleidingsvaardeken 
gekarakteriseerd door een matige tot slechte 
waterkwaliteit. De rioleringsdatabank leert ons dat er 
nog vrij veel actieve niet-gezuiverde uitlaten uitgeven 
op deze waterlopen.  

De eerder aangehaalde WUG ter hoogte van de 
centra van Evergem en Sleidinge zijn aangeduid als 
signaalgebieden, respectievelijk is er sprake van een 
bouwvrije opgave en verscherpte watertoets.      

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

POTENTIEKAART ONBEBOUWDE RUIMTE

Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
visiegebied natuur

wegenregister - weg met gescheiden rijban en autosnelweg (
gewestplan, vector - landelijke wonen (

+ ecosysteemdienskaarten INBO
+ dieren onder wielen 3.0

Ruimte voor waterlopen en waterkwaliteit
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)
overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)
rioleringdatabank - hydraulische punten (15/01/2018)

ecologische typologie waterlopen (13/06/2000)
signaalgebieden (31/03/2017)

+ saneringsinfrastructuur afvalwater VMM
+ meetplaats oppervlaktewater VMM

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
gewestplan, vector (01/12/2017)

Belgocontrol - rode zone
defensie en particuliere luchthavens - rode zone

hoogspanningsleidingen
ULM-luchthavens

Kansen voor ontharding
(BVR: Verminderen van verhardingsgraad)

wegenregister - lokale wegen
bodembedekkingskaart (2017)

gewestplan, vector (01/12/2017)
+ structuurplan gemeente

grootschalige windenergie

erfontsluitingswegen verharde oppervlaktes  > 2000m²

(diepe geothermie)wegen > 2 rijstrokenvisiegebied natuurzeer waardevolle natuur lintbebouwing

(mogelijk) overstromingsgevoelig signaalgebiedverontreinigde waterloop niet gezuiverde uitlaat

Identiteit 
juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

lijnrelicten (Landschapsatlas 2001)

Juridische en administratieve afbakeningen
atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)

+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

natuurbescherming lijnrelicten

eigendom overheid recht van voorkoop woonuitbreidingsgebied
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Onbebouwde ruimte - feitelijke kaart
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Onbebouwde ruimte - kansenkaart
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Gemeente Evergem, 1771-1778 

03.
AMBITIES
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De gemeente Evergem is gelegen aan de 
stadsrand van Gent, grenst rechtstreeks aan de 
zeehaven ‘North Sea Port’ en vormt mede de afbakening 
van het regionale landschap ‘Meetjesland’. Evergem 
is bijgevolg onderhevig aan enkele grootschalige 
trends die spelen op grote schaal ten gevolge van de 
strategische ligging t.o.v. stad, platteland en haven. 
Hierdoor verliest de gemeente grip op lokale schaal.  

De vraag luidt hoe Evergem met deze 
bovenlokale ontwikkelingen kan omgaan en hoe het 
zich daarin kan positioneren? 

De taak van de gemeente bestaat erin om deze 
situatie van overmacht te gebruiken als springplank 
naar een hoger niveau en veerkrachtig te zijn. Dit 
kan enerzijds door om te schakelen van een re-actief 
naar een pro-actief beleid, waarbij de oorzaak wordt 
aangepakt in plaats van de klassieke reactie om 
probleemoplossend te handelen. Anderzijds dient 
Evergem beter te schakelen op het regionaal bord. De 
gemeente is aan zet en moet een plek opeisen in het 
verhaal van de bovenlokale projecten om de huidige 
problematieken op lokale schaal aan te pakken, en dit 
door relaties aan te gaan met partners in de omgeving 
(Meetjesland, Stad Gent, OVK, Veneco, North Sea Port, 
Vervoersregio, …).

VAN OVERMACHT TOT VEERKRACHT 

OPGAVE 1: WOONIDEAAL 2.0

Evergem is vandaag hét woonideaal van de 
modale Vlaming: wonen in het groen (met ruimte 
voor een eigen tuin) maar in de nabijheid van de stad 
en voorzieningen. Dit woonmodel van verkavelingen 
en lintbebouwing is echter zeer ruimteverslindend 
(= ruimtelijke Grande Bouffe). Bovendien heeft het 
huidige woonbestand een renovatienood en vermindert 
de omgevingskwaliteit door o.a. het verdwijnen van 
voorzieningen in de kleinere kernen. Daarnaast is er 
een grote bevolkingsprognose, met groei tot gevolg. 
Het huidig – ruimteverslindend -  woonmodel is 
bijgevolg niet meer houdbaar.

Hét woonideaal blijven, vormt een gigantische 
uitdaging op verschillende schaalniveau’s: vb. 
op perceelsniveau (isolatie- en energienormen), 
verkavelingsniveau (verdichting), gemeenteniveau 
(kostprijs verspreide bebouwing),… Daarom moet 
Evergem slim schakelen en pro-actief omgaan met 
de bevolkingsprognose en bepalen in welke kernen 
de bevolkingstoename moet worden opgevangen. 
Evergem dient daarbij ook in te zetten op een slimme 
investeringsdynamiek (op vlak van woontypologieën, 
beeldkwaliteit, bewaren van de open ruimte, …) waarbij 
private investeringen leiden tot maatschappelijke 
meerwaarde en betere kwaliteit. 

OPGAVE 2: LANDBOUWGEMEENTE VAN DE  
    TOEKOMST 

Hoewel Evergem een landbouwgemeente is, 
blijkt de open ruimte (inclusief natuur) een blinde 
vlek te zijn in het gemeentelijk beleid. Bovendien is 
de landbouwsector (in het algemeen) onderhevig aan 
sterke veranderingen door o.a. de oriëntatie op de 
wereldmarkt. Het huidig landbouwmodel staat enorm 
onder druk door de intensifiëring, schaalvergroting, 

opvolgproblematiek, stijgende grondenprijzen, droogte, 
… waardoor het niet langer houdbaar is. 

Evergem moet de evoluties in landbouw 
aangrijpen om een sterke visie te vormen en  om 
werk te maken van een pro-actief open ruimte beleid 
waarbij landbouw-, natuur- en landschapsontwikkeling 
geïntegreerd worden opgenomen. Hierbij moet de 
gemeente zijn strategische ligging van de open ruimte 
uitspelen en een koppeling maken op stadsregionale 
schaal door samen te werken met bevoegde 
bovenlokale instanties (Stad Gent, Meetjesland, VLM, 
…). 

OPGAVE 3: DUURZAAM VOORUIT 

Evergem is heel sterk autogericht. Deze 
dominantie van het autoverkeer komt onder meer  
doordat de fiets tot op vandaag geen waardig alternatief 
is. Er zijn een beperkt aantal fietsroutes en bovendien 
zijn deze vaak onveilig. Daartegenover is er ook door de 
aanwezigheid van bovenlokale verkeersassen (vb. R4) 
een grote druk op de leefbaarheid door sluipverkeer en 
vrachtverkeer op lokale schaal. 

Ondanks deze lasten zijn er toch veel 
kansen op regionaal niveau, zoals het voorzien van 
fietssnelwegen, een minder hinder-plan uitwerken 
voor tijdens de werken aan de R4 of het faciliteren van 
het goederenspoor voor personen. Deze kunnen een 
hefboom vormen voor een mental en modal shift op 
lokale schaal. Evergem moet om die reden een plek 
opeisen in het mobiliteitsverhaal (op grotere schaal) en 
zelf actie ondernemen in plaats van een re-actief beleid 
te voeren. 

 

03. AMBITIES 
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04.
TRANSITIEAGENDA - 
BELEIDSAMBITIES EN ACTIES

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

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

SAMENVATTENDE
AMBITIES
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01. Woonideaal 2.0  – 
De investeringsdynamiek inzetten om strategisch te groeien, ook in 
kwaliteit.

× × × × ×

02. Evergem, landbouwgemeente van de toekomst – 
Het huidige landbouwlandschap waarderen en koesteren door 
de ontwikkeling van meer duurzame toekomstmodellen voor de 
landbouw én de open ruimte.

× × × × ×

03. Duurzaam vooruit – 
Bovenlokale ingrepen als trigger voor een mental en modal shift in 
Evergem.

× × × ×

04. TRANSITIEAGENDA
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04. TRANSITIEAGENDA

1. de aanwezigheid van voorzieningen 2. de nabijheid van openbaar vervoer

3. de aanwezigheid van tewerkstelling plekken voor strategische groei 

4.1 EVERGEM ALS WOONIDEAAL 2.0

Ambitie 01 - “De investeringsdynamiek inzetten om strategisch te groeien, ook in 
kwaliteit.” 

Evergem is voor de gemiddelde Vlaming de 
perfecte woonomgeving (de Vlaamse woondroom): 
er is veel (half)open bebouwing, meestal met tuin of 
en/of zicht op groen/open ruimte, maar toch vlakbij 
de stad en stedelijke voorzieningen. Dit woonideaal 
heeft geleid tot een ruimtelijke versnippering in 
Evergem (en bij uitbreiding in Vlaanderen), mede 
door het stedenbouwkundig beleid van de jaren 1970: 
het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, het 
verkavelen van open ruimte en het volbouwen en 
uitdijen van woonlinten waren de norm. 

De ‘ruimtelijke Grande Bouffe’ als gevolg 
van het beleid van de jaren 1970 toont vandaag 
meer dan ooit zijn tekortkomingen: er is de grote 
renovatienood van het huidige woonbestand in sterk 
verouderde verkavelingen die overal verspreid liggen 
in de gemeente. Ook de versnipperde, kleinere kernen 
kennen een afname van de woonkwaliteit en staan 
onder druk door o.a. het verdwijnen van voorzieningen.  
Bovendien is er wel nog een grote bevolkings- en 
huishoudensprognose in Evergem, wat vraagt om een 
pro-actief, sturend woonbeleid.

Als de gemeente het huidig woonmodel (en 
-beleid) blijft volgen, waarbij nieuwe, eerder klassieke 
verkavelingen met een lage dichtheid de open 
ruimte verder innemen, zal dit ten koste gaan van de 
woonkwaliteit, het groene karakter van Evergem en dus 
ook van het woonideaal. Het huidig – ruimteverslindend 
– woonmodel is bijgevolg niet langer houdbaar.

PRO-ACTIEF WOONBELEID

In een pro-actief, sturend woonbeleid wordt de 
bevolkingsgroei en de bijhorende investeringsdynamiek 
ingezet om Evergem als ‘woonideaal’ te behouden 
én bijkomend de woonkwaliteit en de identiteit 
van de verschillende bestaande kernen hierdoor te 
versterken. De gemeente heeft hierin al een eerste 
cruciale stap gezet, door woonuitbreidingsgebieden 
(WUG) te schrappen en de verdere open ruimte-inname 
en versnippering tegen te gaan. Door te bepalen op 
welke plaatsen er niet langer kan gegroeid worden 
door de WUG’s te herbestemmen naar bouwvrij gebied 
(startnota RUP), neemt Evergem vandaag al een 
voorbeeldfunctie op.

STRATEGISCH GROEIEN

Maar een pro-actief woonbeleid bestaat uit 
meer dan het schrappen van WUG alleen. Het schrappen 
van de WUG’s toont zeer sterk waar geen nieuwe 
wooneenheden zullen worden voorzien. Maar de vraag 
luidt dan waar in Evergem er wel nog potentieel is om 
de voorspelde bevolkingsgroei op te vangen? Waar kan 
de groei strategisch worden ingezet?

Om dé plekken te bepalen in functie van 
strategische groei, moet allereerst rekening worden 
gehouden met verschillende criteria met betrekking tot 
de woonkwaliteit. Drie thema’s, die aanleiding geven om 
de verschillende kernen te quoteren en ze ten opzichte 
van elkaar te ‘ranken’ zijn 

(1) de aanwezigheid van voorzieningen: 
+4  hoofddorp met lokale en bovenlokale voorzieningen, 
+3 dorpskern met aantal bovenlokale voorzieningen, 

maar focus op lokale voorzieningen
+2 dorpskern met lokale voorzieningen
+1 deelkern met beperkt aantal voorzieningen

(2) de nabijheid van openbaar vervoer:
+3 tram- én treinhalte
+2 treinhalte
+1 toekomstige snelbushalte

(3) de aanwezigheid/nabijheid van tewerkstelling:
+1 voldoende werkgelegenheid in de directe nabijheid

Uiteindelijk geeft de bekomen ‘ranking’ een indicatie 
van de meest gunstige locaties voor verdichting en groei 
binnen de gemeente Evergem.  Een hoge score vormt 
echter geen vrijgeleide om alle onbebouwde gebieden 
rigoureus te gaan bebouwen. Er zit heel wat potentieel 
in het bestaand weefsel. Een doordachte visie op wonen, 
gebiedsspecifiek, zal hiervoor handvaten bieden.

+3

+1

+2

+4
+1

+1

+1

+1

+1

+1 +1

+1
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karakteristieke dorpskern 

kanaaldorp 

landschapsdorp 

Identiteit van de dorpskernen 

04. TRANSITIEAGENDA

HOE GROEIEN? VAN SOORTGELIJKE 
OPGAVES NAAR SPECIFIEKE KANSEN

Bovenstaande alinea’s illusteren de geografische 
verschillen inzake groei (waar wel, waar niet?), 
maar bieden nog geen antwoord op de vraag HOE de 
investeringsdynamiek kan worden ingezet en hoe het 
sturend woonbeleid er dan kan uitzien, in functie van 
het verbeteren van de woonkwaliteit.

Gezien het beleid van de jaren 1970 in elke kern 
van de gemeente zijn sporen heeft nagelaten, hebben 
(binnen de bebouwde ruimte) zowel de sterke kernen, de 
woonlinten, de gehuchten maar ook de verkavelingen te 
maken met soortgelijke opgaves. Zo zijn er opgaves op 
vlak van (kern)versterking (vb. investeringen voor groei 
slim inzetten), leefkwaliteit (vb. voorzieningsniveau 
onder druk, visuele kwaliteit, …), vergroening (vb. 
het weinig biologisch waardevol groen), typologie 
(vb. verdichting en nieuwe woontypologieën) of 
renovatie (vb. verouderd woningbestand), ... die op elke 
bebouwingsstructuur van toepassing kunnen zijn. 

Evergem voert vandaag een eerder generiek 
beleid waarbij concepten worden toegepast op 
het gehele grondgebied, zonder veel ruimtelijke 
differentiatie. Het Gabarietenplan en de 
stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen 
met de vaste afbakening (cirkel) rond de verschillende 
kernen zijn hier concrete voorbeelden van.

Dit generiek beleid moet echter vervangen 
worden door een beleid op maat van de verschillende 
kernen. Op die manier kunnen de soortgelijke opgaves 
voor iedere kern specifiek worden behandeld. Het 
vertrekpunt hierbij is de identiteit van de verschillende 
kernen, die vanuit (identiteits)dragers zoals publieke 
structuren en erfgoed of (boven)lokale programma’s kan 
gebruikt worden als hefboom voor het verbeteren van 
de woonkwaliteit. Een typerend voorbeeld is ‘Doornzele 
Dries’, die door het typerende karakter en de schaal een 
unieke kwaliteit voor Doornzele betekent. Er is echter 
een nood aan het opwaarderen van die publieke ruimte 
en het verder opladen van het programma, om deze 
kwaliteit nog sterker in te zetten. 

Elke kern heeft zijn eigen identiteitsdragers. 
De drie hoofdkernen kunnen we categoriseren volgens 
voorzieningen: in Evergem ligt de focus op onderwijs, 
in Sleidinge eerder op cultuur en in Ertvelde op 
sportvoorzieningen.   

De kanaaldorpen (Kerkbrugge-Langerbrugge, 
Doornzele en Rieme) daartegenover, worden getypeerd 
door de aanwezigheid van de koppelingsgebieden, de 
barrière van de R4 en de kanaalzone, de windmolens en 
karakteristiek erfgoed zoals de tuinwijk Herryville in 
Langerbrugge, Doornzele Dries en de kerk van Rieme. 

Belzele, Kluizen en Wippelgem worden 
aangeduid als landschapsdorpen: dit zijn eerder vrij 
“compacte” woonkernen in de nabije ligging van open 
ruimte. 

Het sturend woonbeleid bestaat bijgevolg uit 
een gedifferentieerd beleid, op maat van de kernen. 
Vanuit een sturend model voor investeringsdynamiek 
en de identiteit van de kernen, worden uitspraken 
gedaan over de soortelijke opgaves in verkavelingen, 
onbebouwde percelen en linten.

> verkavelingen
Op de kaart is het onderscheid aangeduid tussen 

strategische en niet-strategische verkavelingen. Dit 
is geen exacte waarheid, maar een aantal ‘objectieve 
criteria’ onderbouwen deze selectie: het huidige 
voorzieningenniveau en de OV-bereikbaarheid obv 
van de huidige treinverbindingen en een toekomstige 
snelbusverbinding. Een grote toename van het aantal 
wooneenheden is immers niet gewenst op auto-
afhankelijke locaties (zie ambitie 3). 

Hierbij mag het versterken van het huidig 
voorzieningenaanbod (in de toekomst) geen argument 
zijn om verkavelingen te verdichten die niet strategisch 
gelegen zijn voor OV- bereikbaarheid. Wel kunnen de 
verkavelingen die strategisch zijn door nabijheid van 
bus of trein, in de toekomst verder versterkt worden 
door het opkrikken van het voorzieningenaanbod. 

Bij de niet-strategische verkavelingen is de 
ambitie om de verkaveling te transformeren, vergroenen 
en ontharden, zonder een grote vermeerdering van het 
aantal wooneenheden. Groeien in kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Strategische verkavelingen zijn de plekken 
om wel in te zetten op verdichting en daarbij het 
woonaanbod ook te diversifiëren. 

De tewerkstelling in de haven is 
proportioneel veel groter dan de tewerkstelling in 
het handelsapparaat, de KMO’s ed. van bijvoorbeeld 
Ertvelde, Evergem of Sleidinge. Daarom wordt er enkel 
een meerwaarde toegekend aan de kanaaldorpen en de 
dorpskernen dichtst bij de Gentse Kanaalzone. 

Echter, het ontwikkelen van woongelegenheid 
in de nabijheid van de haven dient rekening te houden 
met potentiële milieueffecten en veiligheidsrisico’s, 
die gekoppeld zijn aan bepaalde drempelwaarden (oa. 
SEVESO). Zo kan een bijkomende woonontwikkeling 
zorgen voor het overschrijden van een drempelwaarde, 
en omgekeerd kan een drempelwaarde een rem 
leggen op toekomstige havenontwikkeling. Deze 
randvoorwaarden dienen verder onderzocht te worden 
in samenspraak met de hogere overheden. 

Uit de ‘ranking’ blijkt dat groei prioritair 
wordt ingezet in de hoofdkernen (Evergem-centrum, 
Sleidinge, Ertvelde). De kanaaldorpen en het woonlint 
tussen Evergem-centrum en Belzele zijn eerder neutraal 
wat groei betreft. Andere kernen zoals Kluizen, Belzele 
en het gebied tussen Evergem-centrum en Kerkbrugge-
Langerbrugge hebben slechts een minimaal potentieel 
om groei of verdichting op te vangen. Wippelgem is 
geen plaats om nieuwe woondynamieken toe te laten.   

0

2km
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gebouwd tussen 1971-1990

gebouwd voor 1971

gebouwd tussen 2003-2018
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verouderde verkavelingen 

 ruimteverslindend model met renovatienood 

rafelrand linten 

woonlinten met landschappelijk 

karakter 

landschappelijke linten 

historische dorpslinten 

binnengebied door cluster van 

onbebouwde percelen 

geclusterde onbebouwde percelen  linten 
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onbebouwde percelen 
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o.b.v. 5 min wandelen van de 

huidige voorzienigencluster 

o.b.v. 1200m van de huidige 

treinhalte 

o.b.v. 400m van de toekomstige 

snelbushalte

o.b.v. OV én voorzieningen geen dichte nabijheid van OV-

halte of voorzieningencluster

gebouwd tussen 1990-2003
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STRATEGISCHE GROEI VERSUS 
SOORTGELIJKE OPGAVES EN SPECIFIEKE 
KANSEN 

Door de confrontatie tussen de plekken voor 
strategische groei en de ruimtelijke kansen, kunnen 
we evolueren naar een meer gediversifieerd beleid per 
dorpskern.  

Vanuit de ranking wordt de grootste 
strategische groei (+8) toegekend aan de dorpskern 
van Evergem. Het groot ontwikkelingspotentieel dient 
vooral ingezet te worden in de nieuwe ontwikkeling 
van Evergem (Evergem Centrum). Hier moet de 
ambitie hoog liggen voor meer diverse en compacte 
woonvormen die bijdragen tot de levendigheid van de 
dorpskern. Echter, ook binnen een aantal strategische 
verkavelingen kan deze groei een kwaliteitsslag maken 
in woontypologieën. 

Het woonlint van Belzele biedt enorme 
ruimtelijke kansen door de veelheid aan onbebouwde 
percelen die vaak geclusterd liggen in binnengebieden 
tussen het ontdubbeld lint of aan de buitenzijde van het 
lint. Echter de strategische groei (+4) dient hier specifiek 
ingezet te worden in kleine verdichtingsopgaves, opdat 
de doorzichten naar de Kalevallei gewaarborgd blijven 
en het lint niet zou dichtslippen (zie strategisch project 
Belzele). 

Voor de uitlopers van Evergem en Belzele wordt 
een beperkte groei voorzien: Belzele centrum (+2) en 
het gebied tussen Evergem-centrum en Kerkbrugge-
Langerbrugge (+2).  Kleine transformatie opgaves 
dienen de dorpsas tussen Belzele en Evergem te 
versterken. 

Hoofdkernen Sleidinge en Ertvelde hebben een 
gelijkaardig ontwikkelingspotentieel (respectievelijk 
+4 en +5). Ook de ruimtelijke kansen voor dit 
ontwikkelingspotentieel zijn gelijkaardig. Vooreerst 
dient er ingezet te worden op het versterken van de 
dorpskern van Sleiding en de Lindenlaan voor Ertvelde, 
als identiteitsdragers (zie strategisch project Lindenlaan 
Ervelde). Beide dorpskernen hebben ook een aantal 
verkavelingen die strategische gelegen, waarbij de 
strategische groei als hefboom kan dienen om te 
verdichten, te diversifiëren en nieuwe woonvormen te 
introduceren. Hierdoor kunnen de grote binnengebieden 
gevrijwaard blijven in beide woonkernen. 

Het kanaaldorp Rieme is een ontdubbeld 
lintdorp. De beperkte strategische groei (+3) dient 
het lint te versterken zowel in publiek domein als in 
doorzichten naar het achterliggend landschap (zie 
strategisch project Leefbaar Rieme). Aan Doornzele 
werd een gelijkaardige groei toegekend (+3) en zien we 
gelijkaardige ruimtelijke kansen. Al staat in Doornzele 
de Dries centraal als identiteitsdrager. 

Tot slot worden Kluizen en Wippelgem 
aangeduid als landschapsdorp: een vrij “compacte” 
woonkern in de nabije ligging van open ruimte. 
De minimale strategische groei (+2 en +1) dient 
vooral ingezet te worden voor woontypologieën die 
doorzichten geven naar het open landschap. 

Strategische groei versus 

soortgelijke opgaves en 

specifieke kansen 

04. TRANSITIEAGENDA 04. TRANSITIEAGENDA

> Geclusterde onbebouwde percelen
Op het grondgebied van Evergem zijn er 

enerzijds nog veel onbebouwde percelen in de 
woonlinten, anderszijds zijn er nog grote clusters 
onbebouwde percelen die momenteel nog niet worden 
geschrapt. De onbebouwde percelen in binnengebieden 
verhogen vandaag sterk de woonkwaliteit van de 
omliggende percelen en dienen dus zeer zorgvuldig te 
worden aangepakt. Het is als gemeente aangewezen om 
een visie te ontwikkelen over deze clusters, die verder 
bouwt op de bovenstaande visie. Het strategisch project 
Belzele inspireert hiervoor.

> Linten
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

historische dorpslinten, rafelrand linten, woonlinten 
met landschappelijk karakter en landschapslinten.

2 types linten waar verdichtingsopgaves de 
relatie van het lint met zijn context kunnen versterken:

(1) historische dorpslinten: historisch gegroeide, 
langgerekte dorpskernen op de zandrug (Rieme, 
Doornzele en Belzele)- versterken van het publiek 
domein en de leesbaarheid van de dorpskern door 
kleine verdichtingsopgaves op strategische locaties (zie 
strategisch project Rieme).

(2) rafelrand linten: op de rand van woongebied 
en open ruimte- inzetten op doorzichten naar het 
achterliggend (landbouw, natuur)landschap door dwarse 
bebouwingstypologieën die de toegankelijkheid van 
het landschap bevorderen. (zie strategisch project 
Lindenlaan Ertvelde – segment 3).

2 types linten die moeten bevroren worden 
en waar geen nieuwe percelen mogen aangesneden 
worden: (3) woonlinten met landschappelijk karakter; 
zoals op het gewestplan en (4) landschappelijke linten; 
in landbouwgebied of op een zandrug

Hoewel deze linten een andere planologische 
context kennen, is de visie gelijk: inzetten op zichten 
naar het achterliggend landschap. Binnen deze linten 
zijn transformaties in functie van landschapsbeleving 
wel denkbaar, waarbij een aantal kavels worden 
samengenomen t.v.v. één compacte ontwikkeling. +8
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beschrijving 
Evergem zal, zoals veel andere gemeenten 
in Vlaanderen, een laatste periode 
van groei meemaken. Aangezien er 
een zeer groot planologisch aanbod is 
aan woongebied (ongeacht de WUG), 
moet deze groei strategisch ingezet 
worden. Zo kan de dynamiek ingezet 
worden op kernversterking en is het 
aansnijden van open ruimte voor nieuwe 
woonontwikkelingen niet nodig. Stel een 
helder kader op, waarin een lange-termijn-
visie voor een goede ruimtelijke ordening 
(met differentiatie tussen de verschillende 
kernen) in Evergem wordt uitgezet, en 
verduidelijk dit naar de buitenwereld toe. 

instrument(en) en actor(en)
Beleidskader wonen 

referenties
Stad Gent – Beleidskader Ruimtelijk 

Rendement

beschrijving 
Door het schrappen van een heel aantal 
woonuitbreidingsgebieden, is het zeer 
helder waar de gemeente niet meer in 
wonen wil investeren. De volgende stap 
is om als gemeente de touwtjes nog 
sterker in handen te nemen en duidelijk 
te maken waar en op welke manier wél 
geïnvesteerd kan worden. Verstevig de 
sterk aanwezige onderhandelingspositie, 
door het ‘juiste’ initiatief zelf uit te lokken 
(aan de hand van de lange-termijn-
visie op wonen), en op die manier de 
‘juiste’ projectontwikkeling aan het 
vergunningenloket te kunnen stimuleren. 

instrument(en) en actor(en)
- Communicatietraject over beleidskader 
wonen  in samenwerking met dienst 
Wonen en architectenvereniging
- Beroep doen op Kwaliteitskamer Vakwerk  
bij strategische projecten

referenties
Stad Gent – beleidskader ruimtelijk 

rendement wordt samen met de 

architectenvereniging NAV aan alle 

geïnteresseerde architecten in Gent 

voorgesteld.

AC
TIE

Ontwikkel een pro-
actief woonbeleid met 
een gedifferentieerde 
lange-termijn-visie op 
wonen

1.1 prioriteit     

AC
TIE

Zorg voor een sterke 
profilering met het 
woonbeleid in de ge-
meente

1.2 prioriteit    

EVERGEM ALS 
WOONIDEAAL 2.0

DOELSTELLING 1

Pro-actief woonbeleid

ACTIEPLAN

beschrijving 
Start gesprekken met bewoners: wat zijn 
noden, behoeften, toekomstplannen, … 
Duid ook de ambitie van Evergem om in 
hun wijk niet in te zetten op verdichting (= 
stand still van het aantal wooneenheden, 
behoud bestaande toestand of verkleinen 
bebouwde oppervlakte), maar wel op 
vergroenen, ontharden, ... Experimenteer 
met collectieve woonvormen waarbij 
maximumdichtheden van de meer perifere 
woonzones gecombineerd worden met een 
minimum aan footprint en een maximale 
oppervlakte aan openbaar groen. Ook 
hier is de opmaak van een toekomstvisie 
belangrijk die inspeelt op de specifieke 
kwaliteiten en noden van de wijk (vb. 
voorzieningen) (zie strategisch project 
Rieme).

instrument(en) en actor(en)
- Buurttafels, onthardingscal (vergroenen 
openbaar domein)

AC
TIE

Ontwikkel een 
toekomstvisie op 
verdichting van 
strategisch gelegen 
verkavelingen

2.1

AC
TIE

Ontwikkel een 
toekomstvisie op de 
transformatie van niet-
strategisch gelegen 
wijken

2.2

beschrijving 
Maak een masterplan op voor de 
transformatie van strategisch gelegen, 
bestaande verkavelingen dat inzet op 
verdichten, diversifiëren woontypes, 
vergroenen openbaar domein, ontsluiting 
op het fietsnetwerk, verbeteren 
waterkwaliteit… Dit masterplan zal de 
leidraad zijn bij vergunningverlening én 
projectontwikkeling. Schrijf daarnaast 
een voorkooprecht in zodat je enerzijds 
als gemeente op de hoogte blijft van 
de ontwikkelingen en op die manier 
een zicht hebt op de prijsevolutie en 
anderzijds de dynamiek kan voelen in 
de verschillende verkavelingen. Neem 
publiek ondernemerschap op, stimuleer 
de transformaties in deze verkaveling, 
werk actief mee met ontwikkelaars. 
Waar nodig, kan je als gemeente ook 
selectief verwerven (bijvoorbeeld door 
hoekpercelen aan te kopen), waardoor je 
ook kan meewerken aan verdichting in de 
strategisch gelegen verkavelingen. 

instrument(en) en actor(en)
- Open oproep: opmaak masterplan 
strategische verkavelingen
- voorkooprecht, rollend fonds  

referenties
— Voorbij de verkavelingsdroom (Team 

Vlaams Bouwmeester)

- Kavelprojecten AG Vespa en 

Ledebergse hoekwoningen SO Gent

DOELSTELLING 2

Strategisch groeien
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AC
TIE Pas het bestaande 

instrumentarium aan

3.1
prioriteit   
quick win  

AC
TIE

Maak een 
afwegingskader op voor 
de woonlinten

3.2

beschrijving 
Het pro-actief woonbeleid (actie 1.1) 
doet gedifferentieerde uitspraken 
over de woonopgaves in Evergem, 
rekening houdend met de diversiteit 
van de kernen. Stem het bestaand 
instrumentarium af op deze visie. De 
bestaande generieke plannen zoals het 
Gabarietenplan en de ‘richtnota bouwen 
en verkavelen’ moeten als dusdanig 
worden aangepast dat deze instrumenten 
op elkaar inspelen en bovendien 
rekening houden met de identiteit van 
de verschillende kernen. Door deze 
differentiatie ontstaan extra bouwrechten 
in afgebakende kernverdichtingszones. 
Room deze meerwaarde af en zet deze  
ontwikkelingstaks in zodat er collectieve 
meerwaarde wordt gecreërd met de 
private ontwikkelingstaksen. Zo ontstaat 
een rollend fonds dat de gemeente 
toelaat om op te treden in complexe 
stedenbouwkundige uitdagingen (oa. 
wonen voor bepaalde doelgroepen: 
betaalbaar wonen, zorgwonen, ...). 
Een sterkte van Evergem is de huidige 
ervaring die de gemeente al heeft met de 
gelijkaardige groennorm.

instrument(en) en actor(en)
- stedenbouwkundige verordening ‘lasten 
en voorwaarden bij vergunningverlening’ 
met een afwegingskader, 
- herziening Gabarietenplan en richtnota 
bouwen en verkavelen

referenties
Zulte – Stedenbouwkundige verordening: 

opname van ontwikkelingstaks voor 

extra bouwrechten in afgebakende 

kernverdichtingszones.

beschrijving 
Er is nood aan een afwegingskader voor 
bebouwing in het open landschap, om het 
nodeloos aansnijden van open ruimte te 
voorkomen. Dit afwegingskader maakt 
een onderscheid tussen verschillende 
types linten en stelt een visie op over de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor deze 
types. Bij alle vergunningsaanvragen voor 
deze bebouwing moet er maximaal worden 
ingezet op landschappelijke inrichting, 
vergroening en ontharding. Evergem 
neemt dit op als een voorwaarde bij de 
vergunningverlening, maar ondersteunt 
bouwheren hierin ook door samen met hen 
een landschapsinrichtingsplan voor de site 
op te stellen.

instrument(en) en actor(en)
Afwegingskader bebouwing in de 
woonlinten vastleggen in een RUP. Zoek 
naar financiële ondersteuning voor de 
begeleiding van bouwheren in de opmaak 
van een landschapsplan bij de Provincie 
Oost-Vlaanderen, via vb. PDPO, Leader, etc. 

DOELSTELLING 3

Van soortgelijke 
opgaves naar 
specifieke kansen

AC
TIE

Blijf investeren in de 
vernieuwing van het 
openbaar domein in de 
verschillende kernen

3.3 prioriteit  

beschrijving 
Bepaalde dorpskernen hebben minder 
ontwikkelingspotentieel (i.f.v. verdichting) 
dan andere kernen in Evergem. Een 
sterkere focus op het openbaar domein 
als verblijf- en ontmoetingsruimte zal de 
woonkwaliteit verhogen en de kleinhandel 
versterken van alle kernen. Focus daarom 
op de publieke ruimte in de verschillende 
dorpskernen. Centrale pleinen zijn zoveel 
mogelijk gebruik- en ontmoetingsruimte 
en zo weinig mogelijk parking. Maak 
gebruikers waar mogelijk mede-beheerders 
van dit openbaar domein.

instrument(en) en actor(en)
Heraanleg openbaar domein

referenties
Tuinen van Puurs, Plusoffice

04. TRANSITIEAGENDA



BWMSTR SCAN

64 65

Eindrapport Gemeente Evergem 

4.2 EVERGEM, LANDBOUWGEMEENTE VAN 
DE TOEKOMST

Ambitie 02 - “Het huidige landbouwlandschap waarderen en koesteren door de 
ontwikkeling van meer duurzame toekomstmodellen voor de landbouw én de 
open ruimte.” 

Ontwikkelingen in landbouw en open ruimte 
eisen een blik op langere termijn. Hoe wordt ervoor 
gezorgd dat er in 2035 nog (genoeg) boeren zijn? Hoe 
wordt een klimaatrobuuste open ruimte ontwikkeld, 
die lange periodes van droogte én piekneerslag kan 
verwerken? Hoe kan de gemeente Evergem een rol 
spelen in beleid dat grotendeels op Vlaams en Europees 
niveau wordt bepaald? Dit is enkel mogelijk wanneer de 
gemeente zich niet laat verlammen door wat ze niet kan 
aanpakken, maar door te focussen op wat wel mogelijk 
is. 

De opgave voor Evergem is tweeledig: enerzijds 
moet ze haar boeren koesteren en een context creëren 
waarin die financiële zekerheid en erkenning krijgen. 
Ten tweede is het noodzakelijk dat de landbouw het 
ecosysteem versterkt. Daarbij kan ze handig gebruik 
maken van haar randstedelijke positie. De nabijheid 
van een groot aantal consumenten en de mogelijke 
koppeling met andere maatschappelijke noden (zorg, 
recreatie, natuurontwikkeling, …) bieden grote kansen 
voor nieuwe samenwerkingen en noodzakelijke 
innovatie in de landbouwbedrijfsvoering.

De landbouw van de toekomst zal een landbouw 
voor de boer en het ecosysteem zijn, of niet zijn. 
Die inconvenient truth sijpelt langzaamaan door bij 
overheden en landbouworganisaties. Veel landbouwers 
- want over hun stiel gaat het - beseffen dit al langer, 
maar bevinden zich in een moeilijke financiële 
situatie (door gedane investeringen en door onzekere 
inkomsten). Nieuwe concepten zoals landbouwparken 
koppelen lokale voedselproductie aan beleving en 
landschapsontwikkeling. Korte keten netwerken 
zorgen voor betrokken consumenten en trotse boeren. 
Landbouwers zijn de historische beheerders van de open 
ruimte en moeten beloond worden voor het leveren van 
ecosysteemdiensten.

OPEN RUIMTE OP(EN)RUIMEN

Evergem neemt in Vlaanderen een 
voortrekkersrol op in het beschermen van de open 
ruimte en moet haar pioniersrol verder uitbouwen. 
Vrijkomende landbouwsites krijgen door lakse Vlaamse 
wetgeving een mikmak van ongewenste invullingen. 
Landbouwvastgoed wordt onbetaalbaar voor jonge 
landbouwers, soms zelf binnen de eigen familie. Het is 
niet vanzelfsprekend, maar de gemeente kan hiertegen 
een tegengewicht bieden door een meer strategisch 
vergunningenbeleid, zonder té defensief te worden. 

Tegelijk is het een interessante uitdaging om, 
tegen alle tendensen in, nieuwe landbouwruimte 
te creëren. Door het schrappen van de 
woonuitbreidingsgebieden wordt er planologisch meer 
landbouwgebied gemaakt, maar ook op het terrein 
zijn er zaken mogelijk. Ten eerste door vertuining 
en verpaarding terug te dringen, ten tweede door 
experimentele ideeën uit te testen, zoals het ontharden 
van overtollige wegen of de sloop van ongewenste 
bebouwing buiten de kernen. Richt daarom als 
gemeente een landschapsfonds op, ter uitbreiding van 
of in lijn met het huidige groenfonds (zie actieplan).

LANDBOUWBEDRIJFSMODELLEN VOOR 
BOER EN LANDSCHAP

Inzicht in de landbouwbedrijfsvoering en de 
erkenning van de autonomie van landbouwers zijn 
cruciaal voor een samenwerking met landbouwers. 
Die houding mag echter niet leiden tot te grote 
terughoudendheid om een richtinggevend 
landbouwbeleid te voeren. Om haar landbouwlandschap 
(= haar open ruimte) een duurzame toekomst te 
geven, heeft Evergem er alle baat bij om jonge boeren, 
stadsgerichte korte keten en de verbreding van 
landbouwbedrijfsmodellen te steunen – als aanvulling 
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op de louter productieve landbouw. Dit kan minimaal via 
volgende tactieken:

- Een sterke grondpositie: eigen landbouwgrond 
kan onder voorwaarden, via een open oproep 
en gratis gebruiksovereenkomsten, ter 
beschikking gesteld worden van innoverende 
landbouwbedrijven. Evergem moet de lopende 
verkoop (zonder voorwaarden) van haar 
landbouwgrond stopzetten. Ook stad Gent 
heeft heel wat landbouwgrond in Evergem, die 
strategisch ingezet kan worden.

- Een regierol opnemen: door een sterk 
regelgevend kader (zie boven) en de inzet van 
eigen infrastructuur (zie Strategisch Project 4: 
Kasteelvoedselpark Wippelgem).

- Samenwerking met gespecialiseerde organisaties 
en overheden. Bv. rond het leveren van 
ecosysteemdiensten en natuurbeheer (via o.a. 
beheerovereenkomsten).

- De economie rond het landbouwlandschap 
uitbouwen door in te zetten op verbreding en 
lokale verwerking, met veel kansen voor lokale 
(en sociale) tewerkstelling.

- De open ruimte in Evergem promoten (zie 
onder).

EVERGEM, TROTSE LANDBOUWGEMEENTE

Evergem is een landbouwgemeente, maar voor 
de gemiddelde Evergemnaar is de landbouwruimte een 
passief decor. Een sterkere relatie tussen de inwoners 
en de open ruimte in hun gemeente kan Evergem 
als ideale woonomgeving verder versterken. Nieuwe 
landbouwmodellen zoals belevingslandbouw spelen 
hier handig op in. Het achterliggende landschap wordt 
herontdekt en het verdienmodel van de landbouwer 
wordt steviger. Inwoners worden boerentrots op hun 
gemeente.

Ook naar buiten toe biedt een profilering 
als trotse landbouwgemeente kansen voor Evergem. 
Agrotoerisme, plukboerderijen, recreatieve korte keten 
fietsroutes, … trekken mensen van buiten de gemeente 
aan. Bovendien investeren de Vlaamse en Europese 
overheid in tal van programma’s die de open ruimte te 
versterken. Als Evergem hierbij een overtuigend verhaal 
kan voorleggen, zal ze een bevoorrechte partner worden.

beschrijving 
Evergem heeft de sterke beleidsambitie 
om oneigenlijk gebruik uit de open ruimte 
te weren. Ze weigerde de afgelopen jaren 
een aantal vergunningsaanvragen voor 
zonevreemde functiewijzigingen, vaak 
vruchteloos. Een driestappenplan voor 
een duidelijk en juridisch performant 
weigeringsbeleid:
1/ Stel een beleidskader op dat 
zonevreemde functiewijzigingen 
beperkt. Weigeren van zonevreemde 
functiewijzigingen (conform argumentatie 
uit Omzendbrief RO 2017/01) is het 
uitgangspunt, maar in een beperkt aantal 
duidelijk omschreven gevallen (zoals 
bv hoeves met erfgoedwaarde) zijn er 
uitzonderingen. Dit beleidskader vat in 
1 keer alle argumentatie samen voor alle 
toekomstige vergunningsaanvragen. 
2/ Bespreek dit beleidskader en het plan 
om dit in een algemeen verordenend kader 
op te nemen met de deputatie.
3/ Leg het beleidskader vast via een 
verordening. 

instrument(en) en actor(en)
- In een verordening vastleggen welke 
zonevreemde functiewijzigingen wel en 
niet vergund worden. 
- Werk hiervoor samen met VENECO, die 
dit beleidskader ook aan andere Oost-
Vlaamse gemeenten kan voorstellen. 
Evergem bevestigt hiermee haar 
voortrekkersrol op vlak van de open 
ruimte. 

beschrijving 
Het Groenfonds dat ingeschreven staat 
in de stedenbouwkundige verordening, 
kan uitgebreid worden tot een 
Landschapsfonds, waarmee open ruimte 
kan beschermd en hersteld worden. Dit 
fonds kan ingezet worden voor zowel 
natuur- als landbouwdoelstellingen (en 
in het ideale geval: een combinatie van 
beide). 
Het Landschapsfonds kan ook ingezet 
worden om via crowdfunding ook de 
betrokkenheid van bewoners en gebruikers 
te versterken.
Stop de verkoop van de eigen 
landbouwgronden en breng ze in binnen 
het Landschapsfonds. Alloceer de middelen 
voor open ruimte via het Gemeentefonds 
in het Landschapsfonds. 

referenties
- Landschapsfonds 

- Regionaal Landschap Westhoek

AC
TIE

Ongewenst oneigenlijk 
gebruik in de open 
ruimte stoppen

4.1
prioriteit     
quick win   

AC
TIE Groenfonds wordt 

Landschapsfonds

4.2
prioriteit    
quick win  

LANDBOUW-
GEMEENTE VAN 
DE TOEKOMST

DOELSTELLING 4

Open ruimte 
op(en)ruimen

ACTIEPLAN
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beschrijving 
Stad/OCMW Gent heeft 174 hectare 
landbouwgrond in eigendom op het 
grondgebied van Evergem. Dit zijn vaak 
interessant gelegen clusters.
Neem een faciliterende rol op ism 
gevestigde landbouworganisaties 
(Boerenbond, ABS) en 
landbouwvernieuwers (Boerenforum, De 
Landgenoten) rond de inzet van OCMW-
landbouwgronden in eigendom, wanneer 
pachters zonder opvolgers ermee stoppen.

instrument(en) en actor(en)
- Convenant met stad Gent, evt. in kader 
van het Interreg Project Prospera dat loopt 
van 2019 tot 2023.
- Samenwerking met VANIER, het Gentse 
korte keten platform dat grote afnemers 
koppelt aan lokale producenten.

referenties
CSA De Goedinge (Afsnee) op 

landbouwgrond van OCMW Gent

AC
TIE Stel een "Weg weg-plan" 

op

4.3
prioriteit   
quick win  

AC
TIE

Stel een convenant 
op met stad Gent ivm 
de uitbouw van een 
stadsgericht korte keten 
netwerk

5.1 prioriteit  

beschrijving 
Het Vlaamse wegennet is een van de 
het meest dense wegennetwerken van 
Vlaanderen. Veel verharde landbouwwegen 
zijn overbodig of overgedimensioneerd. 
Dit zorgt voor ongewenste neveneffecten 
zoals oneigenlijk gebruik (zie Actie 4.1), 
sluipverkeer of sluikstort. Het onderhoud 
en de heraanleg van de wegen weegt 
bovendien zwaar op het budget van de 
gemeente. Breng daarom nutteloze en 
overgedimensioneerde wegen in kaart 
en bekijk waar wegen 1/geknipt kunnen 
worden ifv bestemmingsverkeer en trage 
weggebruikers; 2/ onthard kunnen worden 
en extra open (landbouw)ruimte creëren. 

instrument(en) en actor(en)
- Dring bij De Werkvennootschap aan op 
het opruimen van verharde wegen die door 
de werken aan R4 worden doorgeknipt
- Zoek een pilootcase in Evergem waar een 
overbodige landbouwweg opnieuw open 
ruimte wordt (landbouwgrond, bos, …)
- Maak een gemeentelijk beleidskader en 
actieplan gemeentewegen op

referenties
Onthardingsproject Re-Move: 'waar een 

wil en een plan is, kan een weg weg' 

(Re-st, Trage Wegen, Voorland)

DOELSTELLING 5

Landbouwbedrijfs-
modellen voor boer en 
landschap

beschrijving 
Zoek naar modellen, zoals regionale 
landschapsbeheercoöperatieve/
agrobeheercentrum, om de samenwerking 
tussen landbouwers, buurt- en 
natuurverenigingen te versterken 
bij het beheren van kenmerkende 
landschapselementen. Via gedeelde 
machines en een lerend netwerk van 
professionelen en lokale vrijwilligers 
beheert de coöperatieve kenmerkende 
landschapselementen (hagen, knotwilgen, 
bermen, oevers, ...).

instrument(en) en actor(en)
Regionaal Landschap Meetjesland 
en Ecokwadraat zijn hierbij 
uitgelezen partners. Zorg voor een 
organisatieneutraliteit in de werking.

Zoek voor de oprichting van dergelijke 
coöperatieve impulssubsidies bij Europa 

referenties
- 't Boerenlandschap vzw i.s.m. 

Regionaal Landschap Westhoek in het 

West-Vlaamse Heuvelland

-Ecokwadraat: www.agrobeheercentrum.be

AC
TIE

Wordt mede-oprichter 
van een landschap-
beheercoöperatieve

5.3

beschrijving 
Stel in samenwerking met Boerenbond/
ABS/De Landgenoten een actieplan op voor 
bedrijfsovername door jonge en nieuwe 
landbouwers. Onderzoek hoe de gemeente 
een rol kan opnemen in de reconversie van 
landbouwbedrijven, zodat toekomstige 
verdienmodellen meer zekerheid geven aan 
de boer en aan het landbouwecosysteem.

instrument(en) en actor(en)
- De Landgenoten: grondscan
- Inzetten eigen landbouwgronden.

referenties
— Tuinen van Stene (Oostende)

AC
TIE

Ondersteun korte keten 
landbouw en de 
verbreding van 
landbouwbedrijfs-
modellen, met focus op 
jonge landbouwers

5.2 prioriteit  
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AC
TIE Belevingslandbouw 

stimuleren

6.1
prioriteit   
quick win  

AC
TIE

Promoot Evergem 
als trotse 
landbouwgemeente

6.2 quick win  

beschrijving 
Begin bij het promoten van 'Evergem, 
trotse landbouwgemeente' bij de eigen 
inwoners. Versterk de band tussen de 
consument en de producent, tussen de 
Evergemnaar, de boer en het land. De 
meest verregaande (en succesvolle) manier 
is het stimuleren van belevingslandbouw, 
zoals zelfoogstboerderijen. Neem 
daarom een regierol op om een CSA-
landbouwbedrijf aan te trekken (CSA 
= community supported agriculture). 
Stimuleer/faciliteer ook verbreding 
zoals hoeveverkoop, hoevecampings, 
boerderijschool, ...

instrument(en) en actor(en)
Stel eigen landbouwgrond ter beschikking 
van innoverende landbouwbedrijven. (Zie 
Strategisch Project 4)

beschrijving 
Profileer Evergem als gemeente voor 
'lokaal agrotoerisme', met plaats voor 
streekproducten, groene fietsroutes, 
hoevetoerisme, ...: allemaal functies die 
baat hebben bij een mooi landschap en hier 
ook financieel aan kunnen bijdragen. Focus 
hierbij op ontwikkelingen die ook voor 
omwonenden een meerwaarde zijn (bv 
mooie recreatieve fietsroutes). De uitbouw 
van dit netwerk zorgt voor een bloeiende 
lokale middenstand en een meer robuust 
verdienmodel voor landbouwers. 

DOELSTELLING 6

Evergem, trotse 
landbouwgemeente

beschrijving 
Zoek naar manieren om het leveren van 
ecosysteemdiensten te waarderen; denk 
ook aan energie-landbouw; zorglandbouw; 
hoevetoerisme; ... Het gaat over meer 
dan enkel korte keten, maar ook over 
landschapsdiensten. Zoek financiering 
voor de landbouwer als beheerder van de 
natuur.

AC
TIE

Speel de kwaliteiten van 
Evergem als 
landbouwgemeente 
uit om Vlaamse en 
Europese impuls-
subsidies binnen te 
halen voor vernieuwing 
en verbreding binnen de 
landbouw

6.3

04. TRANSITIEAGENDA
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4.3 DUURZAAM VOORUIT

Ambitie 03 - “Bovenlokale ingrepen als trigger voor een mental en modal shift in 
Evergem” 

Vandaag is Evergem zeer sterk autogericht, wat 
geen duurzaam model is, zeker niet met de voorspelde 
bevolkingsgroei. Zonder een betere duurzame 
ontsluiting van de verschillende kernen en het 
stimuleren van fietsgebruik, zal elke bijkomende woning 
ongeveer 2 extra auto’s op het wegennet betekenen, 
dat momenteel al verzadigd is. De dominantie van 
het autoverkeer vandaag komt onder meer doordat 
de fiets nog geen waardig alternatief vormt. De 
fietsinfrastructuur binnen de gemeente is gering (met 
uitzondering van de koppelingsgebieden) en bovendien 
zijn de aanwezige fietsroutes vaak verkeersonveilig. 
Het netwerk van openbaar vervoer (trein, tram, bus) 
is voornamelijk afgestemd op de drie hoofdkernen. 
De frequentie van de verschillende buslijnen in de 
kleinere kernen is niet voldoende, wat de drempel 
verhoogt om vanuit deze plekken het openbaar vervoer 
te gebruiken. Daarnaast is er ook, door de aanwezigheid 
van bovenlokale verkeersassen (vb. R4, N456) in relatie 
met de haven en het Meetjesland, een grote druk op de 
leefbaarheid door het sluip- en vrachtverkeer op lokale 
schaal.  

De gemeente en de hogere overheden 
hebben al acties ondernomen door onder meer het 
vracht- en sluipverkeer te weren uit dorpskernen 
(vb. de vrachtwagensluis in Rieme en het nieuw 
aansluitingscomplex ter hoogte van bedrijventerreinen 
zodat het vrachtverkeer de dorpskern van Rieme 
omzeilt) of door het aanleggen van trage wegen en 
functionele fietspaden in koppelingsgebieden. Deze 
maatregelen zijn echter voornamelijk re-actief (ze 
pakken het probleem aan, niet de oorzaak) en blijken 
bovendien onvoldoende om de bewoners aan te zetten 
tot een meer duurzame vervoerswijzekeuze. In veel 
van de mobiliteitsvraagstukken ondergaat Evergem 
de lasten, die grotendeels ‘van bovenaf’ worden 
veroorzaakt. Om naast de lasten ook de lusten te 
kunnen benutten, moet de gemeente nog sterker een 
plek opeisen in het mobiliteitsverhaal, door zelf een 
sterke regierol op te nemen en zelf actie te ondernemen.

MODAL SHIFT

De ambitie is om de bovenlokale ingrepen te 
gebruiken als trigger voor een mental en modal shift en 
het uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsnetwerk. 
Hiervoor moet de gemeente een aangepaste visie 
hebben op mobiliteit waarbij de fiets en duurzame 
mobiliteit primeert.

Enerzijds moet de gemeente de auto opzij 
schuiven en zich profileren als fietsgemeente. Een 
actief fietsbeleid vormt hierbij de essentie. Dit 
houdt o.a. in dat er wordt ingezet op verkeersveilige 
verbindingsassen tussen de verschillende kernen (zie 
actie 7.2). Anderzijds moet de gemeente duurzame 
mobiliteit promoten. Een belangrijke eerste stap is het 
implementeren van basis-deelmobiliteit in de gemeente 
zoals autodelen of deelfietssystemen. 

Ook het gebruik van het openbaar vervoer moet 
gefaciliteerd worden, door de frequentie van trein, tram 
en bus trachten op te voeren, maar vooral ook door 
een veilige én vlotte toegang te garanderen en zo de 
drempel tot het gebruik ervan te verlagen. Ook de inzet 
van het goederenspoor voor personenvervoer op de 
spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen is één van de pistes 
die in het modal shift-verhaal verder moet worden 
onderzocht. 

In afwachting van zo'n scenario kan de 
aanwezigheid van de Gentse Kanaalzone als enorme 
tewerkstellingspool een hefboom zijn voor het 
organiseren van een snelbus langs het R4 tracé vanaf 
het station Gent-Sint-Pieters tot de kanaalzone. 
Daarenboven kan een uitbreiding van zo'n route ook 
de kanaaldorpen beter ontsluiten en verbinden met de 
dorpskern van Ertvelde (zie strategisch project Leefbaar 
Rieme). 

fietssnelweg 

functionele lokale fietsroute 

route snelbus 

R4 met op-en afritten 

verbinding tussen dorpskernen 

belangrijke dorpsas met 

voorzieningen 

kwaliteitsbewaking i.f.v. overlast R4

versterken lokale dorpsassen 

OV halte (snelbus) voor 

havenbedrijvigheid en 

kanaaldorpen 

stadsregionaal knooppunt 

mobipunt voorzieningen

uitbreiding route snelbus i.f.v. 

bereikbaarheid kanaaldorpen 

kleinschalig lokaal mobipunt 

inrichting i.f.v. vlotte doorstroom OV 

0 2km

spoorlijn Gent-Terneuzen 
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MULTIMODALE KNOPEN ALS DRAGER VOOR 
EEN DUURZAAM MOBILITEITSNETWERK

Evergem kan deze visie concretiseren door het 
ontwikkelen van multimodale knopen als drager voor 
een duurzaam mobiliteitsnetwerk. Multimodale knopen 
brengen verschillende vervoersmodi en -netwerken 
samen in een mobipunt, dat bovendien strategisch 
is gelegen in functie van de regio (stadsregionale/
bovenlokale knopen) of de gemeente  (kleinschalige 
knopen). De knopen vormen het  schakelpunt tussen 
het lokale en regionale fietsnetwerk en zijn een 
plek waar een station, een tramlijn en regionale 
buslijnen samenkomen. Een mobipunt heeft de 
intentie om intermodale verplaatsingen te faciliteren. 
Zo kunnen auto’s hier ingeruild worden voor een 
andervervoersmiddel om de rest van het traject meer 
duurzaam af te leggen, door het voorzien van park-
and-rides. Vervoer op maat kan een alternatief bieden 
voor de wagen tot aan het mobipunt, en is cruciaal voor 
een basisbereikbaarheid. Dit kan door de gemeente 
ingericht worden als (pendel)bussen, deelfietsen en 
collectieve taxi's. Om multimodale knopen te kunnen 
realiseren zijn bijgevolg geen hoog-technologische 
aanpassingen nodig. 

De basis voor het uitwerken van de multimodale 
knopen in Evergem is het versterken van de twee 
dominante corridors in de gemeente: R4 en N456. 
Allereerst moeten deze twee assen dé dragers zijn van 
een sterk regionaal fietsnetwerk. De fiets als snelste 
vervoersmiddel tussen Gent en Evergem is hierbij het 
uitgangspunt. Daarnaast moet de N456 dienst doen 
als dé OV-corridor van het Meetjesland waarbij de 
regionale buslijnen samenkomen in Evergem. Hiervoor 
moet het wegennetwerk echter ingericht worden in 
functie van een vlot OV-verkeer. Ook de R4 moet gezien 
worden als kans voor duurzame mobiliteit voor de 
haven (snelbus) en Evergem. 

DE HERINRICHTING VAN DE R4 ALS 
HEFBOOM 

Een concrete aanleiding om vandaag actie te 
ondernemen is het herinrichtingsproject van de R4WO. 
Dit bovenlokaal project zal het auto-gerichte Evergem 
tijdens de jarenlange werken enorm veel overlast 
bezorgen (extra files, sluipverkeer, …). Het is echter de 
uitgelezen kans voor de gemeente om deze situatie te 
“gebruiken” als hefboom naar een betere situatie op 
lange termijn, en zelf de regie in handen nemen. Als de 
gemeente nu begint aan de uitbouw van multimodale 
knopen, een verkeersveilig lokaal fietsnetwerk tussen 
de kernen en knopen ontwikkelt en een sturend 
beleid voert voor minder autoverkeer (sluipverkeer 
aanpakken, carpoolparkings voorzien langs de R4) 
kan op deze manier een modal shift bij de inwoners 
worden bekomen. Door de bewoners tijdens de werken 
te overtuigen van een duurzame vervoerswijzekeuze (op 
dat moment eerder ‘uit noodzaak’), kunnen ze overtuigd 
worden om deze duurzame vervoerswijze ook nadien te 
blijven gebruiken: van modal naar mental shift.

1.

R4

N456

56

97

57

68

54

1

58

52
53

97

ZELZATE

GENT 
CENTRUM

EEKLO

WAARSCHOOT

EVERGEM

SLEIDINGE

OOSTEEKLO

LEMBEKE

53

1.  DRAGERS VAN EEN STERK REGIONAAL FIETSNETWERK 
 R4 als kans voor duurzame mobiliteit voor de haven en Evergem en de N456 als OV-corridor en 

verzamelas van regionale buslijnen Meetjesland. 

2.  BUSNETWERK DOOR EVERGEM als kans voor mobipunten 
 (A) N456 ALS VERZAMELAS REGIONALE BUSLIJNEN. De OV-lijnen vanuit het Meetjesland vertrechteren 

in Evergem. We zien kansen voor mobipunt nabij station Evergem (nabij voorzieningen) door een 
inrichting van het wegennetwerk i.f.v. vlot doorstroom van het OV-verkeer. 

 (B) N458 (LINDENLAAN) ALS VERTRECHTERING VAN BUSLIJNEN TUSSEN EVERGEM/GENT EN ZELZATE. We zien 
kansen voor een lokaal mobipunt ter hoogte van de Lindenlaan in Ertvelde.  

2. 

ERTVELDE

A

B
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beschrijving 
Hou de snelle ontwikkelingen op 
vlak van mobiliteit in het oog en pas 
het gemeentebeleid hierop aan. Een 
fietsdeelsysteem van speed pedelecs? 
Zelfrijdende wagens? Voor een gemeente 
als Evergem, waarbij de kleinere kernen 
een lage knooppuntwaarde hebben, 
kunnen innovatieve mobiliteitssystemen 
een rol spelen in de modal shift. Voer 
daarnaast een parkeerbeleid in functie 
van een kwaliteitsvol openbaar domein. 
Schrap parkeerplaatsen op pleinen 
in de dorpscentra en richt deze in als 
centrale ontmoetingsruimte met een 
veelzijdig programma (markt, culturele 
activiteiten,…). Reserveer de beste 
parkeerplaatsen van de gemeente voor 
deelwagens en cluster parkeren op een 
strategische locaties, zodat de vrijgekomen 
ruimte ingezet kan worden als toegankelijk 
buurtgroen en voor ontmoeting.

instrument(en) en actor(en)
- Inrichtingsplan openbaar domein (Dienst 
omgeving samen met dienst mobiliteit)
- Verplicht mobiliteitsfonds bij nieuwe 
ontwikkelingen (investeren in mobiliteit, 
net zoals groen en wonen gelinkt is)
- Opmaak parkeerplan en doorvoeren 
parkeerzones  

referenties
- Parkeerstrip dorpskern Gooik

- Parkeerplan Stad Gent

beschrijving 
Voer campagne als fietsvriendelijke 
gemeente en profileer Evergem als goede 
woongemeente waar fietsen eenvoudiger 
en sneller is dan autorijden. Zorg voor 
voldoende fietsinfrastructuur op publieke 
plaatsen, scholen, ... om de fiets een 
prominente plaats in het straatbeeld te 
geven. Ontwikkel fietsstraten op school- en 
stationroutes met zichtbare prioriteit voor 
de fietsers. Ontsluit ook de wooncentra 
met de fietssnelwegen, richting de stations 
van Sleidinge en Evergem en langs de 
belangrijkste invalswegen (R4, N456) of 
verbindingswegen tussen verschillende 
kernen (spoorweg Eeklo – Gent).   

instrument(en) en actor(en)
- Regierol door dienst mobiliteit. 
- Meedingen naar fietsgemeente vh jaar
- Sensibiliseringscampagnes bij scholieren 
- Aanleg fietsstraten (openbare werken)
- Aanleg fietssnelweg

referenties
- Agoria Smart City Award voor 

Bonheiden: sensibiliseren van 

scholieren

- Bouwcode Mortsel 

AC
TIE

Houd nieuwe mobiliteits 
-ontwikkelingen op de 
radar en investeer in je 
mobiliteitsbeleid 

7.1

AC
TIE

Profileer Evergem 
als fietsgemeente en 
zorg voor voldoende 
fietsinfrastructuur

7.2
prioriteit    
quick win  

DUURZAAM 
VOORUIT

DOELSTELLING 7

Modal shift

ACTIEPLAN

beschrijving 
Denk bij elke nieuwe ontwikkeling steeds 
in eerste instantie aan de ontsluiting 
via trage wegen. Zorg voor voldoende, 
kwaliteitsvolle fietsenstallingen op het 
openbaar domein, maar zet tegelijk 
ook in op fietsvriendelijkheid door de 
regelgeving aan te passen: vb. verordening 
meergezinswoningen met verplichte goed 
toegankelijke fietsenberging en verplichte 
fietsenstalling bij eengezinswoningen.    

instrument(en) en actor(en)

- Aanpassing stedenb. verordening 
meergezinswoningen met verplichte 
aanleg fietsinfrastructuur als last voor 
nieuwe verkavelingen. 

referenties
- Bouwcode Mortsel 

AC
TIE

Zet in op een 
fietsvriendelijke 
regelgeving

7.3
prioriteit    
quick win  

beschrijving 
Momenteel loopt de potentieelstudie rond 
de heropening van het goederenspoor voor 
personenvervoer op de lijn Gent-Zelzate-
Terneuzen. De voorkeur gaat vandaag naar 
een traject voor personenvervoer langs 
de gemeente Wachtebeke. Het is daarom 
van uitzonderlijk belang dat Evergem 
de belangen van de gemeente (en in het 
bijzonder in functie van de bereikbaarheid 
van de Kanaaldorpen) verdedigt tijdens 
de overleggen met NMBS, Infrabel en 
North Sea Port, en zich profileert als 
een onmisbare schakel binnen het 
spoornetwerk. 

instrument(en) en actor(en)
Bovenlokaal overleg met NMBS, 

Infrabel, North Sea Port en de 

gemeenten op de lijn Gent – Zelzate 

– Terneuzen (zowel ten oosten en ten 

westen van het havengebied)

AC
TIE De OV-bereikbaarheid 

versterken 

7.4 prioriteit   

AC
TIE

Onderzoek de 
heropening van het 
goederenspoor voor 
personenvervoer 

7.5 prioriteit   

beschrijving 
Zet in op 1 à 2 essentiële lijnen bij de 
besprekingen/onderhandelingen van de 
vervoersregio, waarmee de gemeente 
zeker is van een goede bereikbaarheid van 
de verschillende kernen. Maak daarnaast 
het openbaar vervoer maatgevend 
voor de snelheid op de belangrijkste 
verkeersaders. Op die manier wordt de 
dienstregeling van de bus betrouwbaarder, 
en wordt de snelheid op deze wegen 
gestabiliseerd op een permanent lager 
niveau, waardoor het doorgaand verkeer 
ontmoedigd wordt en de voorkeur zal 
geven aan de voorziene wegen zoals de 
N9 (Gent-Eeklo) en R4. Dit kan door de 
bus te laten halteren op de rijweg, de 
frequentie van de bus te verhogen, aan de 
kruispunten aanloopstroken te voorzien 
waardoor de bus de file voorbijsteekt 
en het verkeer vervolgens achter de bus 
blijft, de verkeerslichten te beïnvloeden 
en voorrang te geven aan de bus, de zone 
50 uit te breiden naar alle wegsegmenten 
waar zich bushaltes bevinden. Doe deze 
herinrichting integraal, ook in functie van 
verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de 
dorpskernen.  

instrument(en) en actor(en)
Bovenlokaal overleg met De Lijn en AWV 
binnen vervoersregio Gent

referenties
—  AWV-publicatie ‘modeloplossingen 

openbaar vervoer’
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beschrijving 
Richt als gemeente per kern mobipunten in 
op het openbaar domein, gedifferentieerd 
(= variatie aan mobipunten) naar de 
knooppuntwaarde van iedere kern. Het 
is een verzamelplaats voor verschillende 
duurzame, vraaggerichte en/of collectieve 
vervoerstypes. Op mobipunten vind je 
fietsenstallingen, deelauto’s, oplaadpunten, 
schoolvervoer, parkeerplaatsen die dienst 
doen als P+R, fietsherstelpunten, lockers, … 
Ontwikkel deze dorpspunten op de meest 
centrale en bereikbare plekken zodat er 
een directe ontsluiting kan zijn naar de 
belangrijkste autoroutes, stations, bus- en 
tramhaltes en fietssnelwegen. Het gebruik 
van elektrische wagens kan gestimuleerd 
worden door op strategische plaatsen 
het aantal laadpalen te laten toenemen 
(momenteel zijn er 4 publieke palen in de 
gemeente).

instrument(en) en actor(en)
- Regierol voor dienst mobiliteit
- Inrichtingsplan en aanleg openbaar 
domein

referenties
— Mobipunten: Stadregio Leuven (BUUR), 

geïmplementeerd door gemeenten zoals 

Deinze - https://www.mobipunt.be

- inspiratieboek “Denk. Doe. Dorp.”

AC
TIE

Inzetten op duurzame 
vervoersalternatieven 
en multimodale 
ontsluitingen

8.1

AC
TIE

Stimuleer een duurzaam 
mobiliteitsnetwerk, ook 
bij bedrijven

8.2

beschrijving 
Werk samen met bedrijvenclusters een 
duurzame mobiliteitsvisie uit voor woon- 
en werkverkeer én voor logistiek en 
gedeelde infrastructuur voor transport. 
Koppel hier concrete acties aan, zoals 
convenanten over een fietsbeleid, het 
voorzien van elektrische laadpalen,… 
Zorg voor een veilige fietsbereikbaarheid 
van de bedrijvenclusters en veilige 
fietsinfrastructuur binnen de 
bedrijventerreinen. 

instrument(en) en actor(en)
Samenwerking met North Sea Port, VOKA, 
Provincie

referenties
Onderzoek naar de fietsgeschiktheid 

van bedrijventerreinen: casestudie 

Kanaalkant, Provincie Antwerpen

DOELSTELLING 8

Multimodale knopen 
als drager voor een 
duurzaam mobiliteits-
netwerk

beschrijving 
Onderzoek samen met alle partijen 
de haalbaarheid van een snelbus op 
de R4 binnen het huidige plan van de 
herinrichting van de R4. In het ideale 
geval heeft de snelbus een (gedeeltelijk) 
aparte bedding langs de R4 tussen 
Gent en Zelzate, waarbij een snelle 
verbinding tussen Evergem centrum en de 
kanaaldorpen kan verzekerd worden. 

instrument(en) en actor(en)
- Bovenlokaal overleg met De Lijn, AWV, 
De Werkvennootschap, Veneco. 
- Haalbaarheidsstudie 

referenties
—  Snel(tram)bus bij 

herinrichtingsproject ‘Werken aan de 

ring’

beschrijving 
Voorzie een plan met concrete acties om 
de overlast van de werken aan de R4 te 
beperken voor de inwoners van Evergem. 
Bekijk bijvoorbeeld de optie om een 
busstrook te voorzien op de R4, die altijd 
voorrang heeft op het autoverkeer. Zo zien 
de automobilisten de bus vlot voorbijgaan, 
terwijl ze zelf in de file staan. Anderzijds 
is het belangrijk nu in te zetten op veilige 
fietsverbindingen: implementeer op korte 
termijn fietsstraten in de dorpskernen en 
beschouw de aanleg van fietssnelwegen 
als een prioriteit (zie actie 7.2). Maak een 
circulatieplan op om het sluipverkeer te 
ontmoedigen en de verkeersveiligheid 
in de kernen te garanderen. Voorzie 
pendelparkings. 

instrument(en) en actor(en)
- Bovenlokaal overleg met De Lijn, De 
Werkvennootschap, AWV 
- Aanleg fietsstraten (project openbare 
werken)
- Circulatieplan

AC
TIE Onderzoek de piste van 

een snelbus op de R4

9.2

AC
TIE

Maak een minder hinder 
plan op voor tijdens de 
werken van de R4 

9.1
prioriteit    
quick win  

DOELSTELLING 9

De herinrichting van 
de R4 als hefboom
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4.4 STRATEGISCHE PROJECTEN 

AM
BITIE 01

AM
BITIE 02

AM
BITIE 03

01. Lindenlaan Ertvelde 

De toekomstige overlast van door het R4 project als aanleiding om 
na te denken over de kwaliteitsbewaking van de Lindenlaan met de 
focus op een duurzame herprofilering. 

× × ×

02. Leefbaar Rieme 

Een actualisering van de leefbaarheid van het kanaaldorp Rieme 
staat centraal. Door de koppelingsgebieden is de leefkwaliteit 
sterk verhoogd maar de dorpskern van Rieme heeft nog altijd een 
lage beeldkwaliteit en een sterk verouderd woningbestand. De 
leegstaande Sint-Barbara kerk vormt hierin een concrete opgave.

× × ×

03. Belzele 

Het woonlint tussen Belzele en Evergem kent een enorme 
ontwikkelingsdruk. Gelegen binnen de stedelijke afbakening van 
Gent, en bevestigd als woonuitbreidingsgebied (dichtheid van 
35 wo/ha), wordt het lint gekenmerkt door enorm veel nieuwe 
verkavelingen. 

× × ×

04. Kasteelvoedselpark Wippelgem

Het kasteel van Wippelgem is één van de plekken waar Evergem 
zich sterk kan profileren als landbouwgemeente. Door de koppeling 
met een CSA-project krijgt het kasteeldomein niet alleen regionaal, 
maar ook lokaal een sterke meerwaarde.

× × ×

   De strategische projecten zijn het product van 
ontwerpend onderzoek, als aanvulling op de ambities. 
Eerder dan een inrichtingsplan vormt het de ruimtelijke 
verbeelding van de visie op een concrete plekken in de 
gemeente. 
  Het uitlichten van een aantal mogelijkheden 
is een eerste stap en vormt het onderwerp van verder 
onderzoek en visievorming door de gemeente.

  Een strategisch project biedt niet enkel een 
antwoord aan één ruimtelijke uitdaging, maar zet 
tegelijk in op verschillende ambities. Wanneer de 
ambities voor Evergem gecombineerd worden, lichten 
vier strategische locaties op.
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De Lindenlaan is zichtbaar als kenmerkende 
dorpsstructuur op de Ferrariskaart (1771 - 1778). De 
laan is de restant van een driesdorp dat zich heeft 
ontwikkeld tot een straatdorp. 

LINDENLAAN ERTVELDE 

OPGAVE

Het verdwijnen van de op- en afrit naar de R4 via 
de Riemesteenweg zal extra verkeer genereren 
door de dorpskern van Ertvelde. Een pro-actieve 
kwaliteitsbewaking van de Lindenlaan (N458) als 
historische identiteitsdrager vormt een opgave voor 
Ertvelde. 

KANSEN

Het project voor de R4 biedt echter ook kansen voor 
de gemeente om tijdens de werken in te zetten op een 
modal en mental shift naar duurzame mobiliteit. De 
hinder tijdens de werken aan de R4 vormt een hefboom 
om in te zetten op collectief vervoer zoals bijvoorbeeld 
carpoolen of een snelbus. Dit kan kaderen binnen 
‘minder hinder maatregelen’ en vormt een ideaal 
moment om testprojecten op te zetten. 

Om deze transitie richting duurzame mobiliteit te 
ondersteunen kan de gemeente vandaag al inzetten 
op de herprofilering van N458. Inzetten op zowel 
beeldkwaliteit als aandacht voor de fietser en het 
openbaar vervoer (snelbus Zelzate-Gent), staan hierbij 
centraal. Zo wordt de Lindenlaan niet enkel een 
aangename wandelboulevard langs de verschillende 
handels- en horecazaken, maar moedigt ze ook 
duurzame verplaatsingen aan.

N9 N9

huidige situatie

N448 als parallelle route van de 
N49 zonder verkeerslichten en 
directe link met R4 

herinrichting R4 en E34 1.0

De ombouw van de N49 naar 
autosnelweg E34. 
Op- en afrit E34 worden beperkt 
tot knooppunt in Eeklo en 
verkeerswisselaar in Zelzate
> N448 wordt een belangrijke 
verzamelas om omliggende 
dorpskernen te ontsluiten via de 
R4
> De oprit naar de R4 via 
Riemesteenweg verdwijnt waardoor 
extra verkeer via de dorpskern 
van Ertvelde gaat.
(uit categorisering RSV)  

herinrichting R4 en E34 2.0

Echter, in het een aangepast 
scenario wordt de oprit naar de 
E43 in Kaprijke behouden. De im-
pact voor Ertvelde wordt hierdoor 
minder. 
(uit planMER 'Aansluitingscomplex 
N49 te Kaprijke en omleidingsweg 
te Lembeke') 

N49 E34 E34

N9 R4 R4 R4

N448 N448 N448

SIMULATIE INTENSITEITEN R4WO PROJECT 
(1) Door het R4WO project zal de R4 een grotere doorstroom van wagens 
kunnen faciliteren zowel in de ochtendspits (pae OS) als de avondspits 
(pae AS). (2) Hierdoor worden een aantal dorpsassen ontlast (groen). 
(3) Echter, door het afschaffen van op- en afritten zullen bepaalde 
dorpsassen juist meer belast worden (rood). Deze overlast wordt als 
aanleiding genomen om na te denken over een duurzame herprofilering van 
de Lindenlaan.

1
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3
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1

2

3

3

1

De Lindenlaan wordt gekenmerkt door diverse doorsneden en zichten.     
(1) De 'bebouwde randen' van de Lindenlaan zijn op sommige plekken tot drie 
bouwlagen, met winkels en horeca in de plint, en op andere plekken woningen 
bestaande uit slechts één bouwlaag en een dak. 
(2) De historische Lindenlaan bestaat uit vier rijen lindenbomen. De Lindenlaan 
is beschermd als dorpsgezicht en de gevels op de grens van de afbakening maken 
hier deel van uit. (inventaris.onroerenderfgoed.be) 
(3) Tussen de bomenrijen wordt vandaag dwars geparkeerd. Echter, op sommige 
plekken zijn deze parkeerplaatsen heel ruim. 

VAN VERKEERSKNOOP...  
knooppunt voor doorgaand 
verkeer vanuit Meetjesland 

...NAAR WANDEL- EN 
FIETSBOULEVARD ontsluiting 
op schaal van Ertvelde

(1) 

(2) 

(3) 

Inrichting N458 en n448 in functie van ontsluiting en leefbaarheid Ertvelde (1) 
kwaliteit kern verhogen; (2) herinrichting als hefboom voor het stimuleren van fiets 
en openbaar vervoer; (3) landschappelijke inrichting 

N448

N458

Evergem

Assenede

Gent

Zelzate

Assenede

0 100 200

KANSENKAART BEBOUWDE RUIMTE 
(1) het vrij uitgestrekte handelsapparaat van de kern van Ertvelde 
(2) bijna de volledige kern van Ertvelde valt onder een 5 min 
wandelafstand van deze voorzieningencluster
(3) kansen om de Lindenlaan uit te bouwen als de slagader van de 
handelskern.

1

3

2
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LINDENLAAN ERTVELDE 

De Lindenlaan kent vandaag een heel divers 
straatprofiel. We benoemen de karakteristieken en 
kansen voor drie segmenten van de Lindenlaan.   

SEGMENT 1: LEVENDIGE DORPSKERN ERTVELDE

(1) Het meest noordelijke segment dankt zijn karakter 
aan een aantal publieke voorzieningen zoals de 
Stedelijke Basisschool Ertvelde, de Sociale Dienst, de 
bibliotheek en de tennisclub van Ertvelde. De publieke 
ruimte tussen de verschillende functies wordt een 
centraal dorpspleintje waar de Evergemnaren elkaar 
kunnen ontmoeten. Door aan te takken op  trage wegen 
komen de voetganger en fietser hier op de eerste plaats.  

(2) Het plaatsen van een mobipunt binnen deze cluster 
biedt kansen voor een duurzame ontsluiting van deze 
publieke functies via o.a. de toekomstige snelbus Gent-
Zelzate.

SEGMENT 2: HISTORISCHE LINDENLAAN AAN EEN 
STERK HANDELSAPPARAAT  

(3) De historische Lindenlaan met vier rijen lindebomen  
bepaalt de maat van de te herprofileren straat. De fietser 
staat hierbij centraal. De ventwegen, langs beide zijden 
van de Lindenlaan worden dynamische fietsstraten. Het 
voormalige fietspad langs de Lindenlaan maakt plaats 
voor waterbuffering. De historische Lindenlaan wordt 
een sterke groen-blauwe dorpsstructuur voor Ertevelde.

(4) Het goed uitgebouwde handelsapparaat van Ertvelde 
wordt vandaag al door de verschillende omliggende 
dorpskernen gebruikt (cfr. Macro-analyse).  Inzetten 
op een autoluw publiek domein biedt kansen voor een 
impressionante wandelboulevard en terrassen voor 
horeca. 

Vele diepe percelen rijken tot aan de parallel liggende 
Geeststraat. Om plaats te maken voor een kwalitatieve 
(autovrije) verblijfsruimte op de Lindenlaan, kan de 
ontsluiting van deze panden gebeuren via deze straat.

(5) Het Gabarietenplan duidt een aantal percelen in 
de Lindenlaan aan als zone voor bebouwing tot drie 
bouwlagen. Het wonen boven winkels kan hier als 
typologie bijdragen tot een levendige kern. 

SEGMENT 3: JONGE LINDENLAAN AAN HET GROENE-
BLAUWE SPORTPARK

(6) De Lindenlaan vormt de verbindende structuur 
tussen de verschillende segmenten. Nieuwe 
lindenbomen worden tussen de twee segmenten in de 
Noordlaan verder aangeplant voor een leesbaar geheel. 

(7) Het sportcentrum Hoge Wal, het Mottekasteel en de 
Chiro Ertvelde vormen een complementair geheel, dat 
benoemd wordt als het 'sportpark'. Het sportpark vormt 
het uithangbord van Ertvelde als jonge dynamische 
dorpskern met een aantrekking voor omliggende 
dorpskernen. 

(8) Het schrappen van het WUG Bommels ten voordele 
van bouwvrij agrarisch gebied maakt een sterke open 
ruimte in de oksel van de dorpskern. Door kleine 
landschapselementen en trage wegen wordt dit gebied 
ook beleefbaar als deel van het sportpark. 

(9) Waar de typologie langs de historische Lindenlaan 
inzet op een dynamisch programma, kan de typologie 
van de ‘urban villa’ langs de jonge Lindenlaan inzetten 
op doorzichten naar het achterliggende landschap.  
De doorzichten naar het landbouwlandschap en 
het sportpark zorgen voor groene en kwalitatieve 
woonomgeving. Tegelijk wordt zo een toegangspoort 
voor Ertvelde gecreëerd. 

historische Lindenlaan landbouwgebruik snelbus Gent-Zelzate 

met mobipunt 

jonge Lindenlaan handel en horeca  toeristische pool  

woonuitbreidingsgebied voorzieningen voorzieningencluster

1

2

3

4

5

6

7

8

9

verweven typologie voor wonen 

en werken 

groen sportpark handelskern 

urban villa 
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REFERENTIE 
De urban villa met doorzichten naar het 
achterliggend landschap, Sint-Amandsberg (denc!-
studio) . 

ONTWERPBEELD LINDENLAAN, ERTVELDE  
(1) De doorsnede van de Lindenlaan wordt geherprofileerd, met de historische 
lindenbomen als maatstaf. 
(2) De fietser krijgt voorrang op de ventwegen, die als fietsstraat wordt 
heraangelegd. Het autoverkeer wordt vertraagd door een dynamisch wegprofiel. 
(3) Het voormalig fietspad langs de hoofdas wordt een watergracht, met begroeiing.  
(4) Het publiek domein tussen de lindenbomen wordt onthard. De parkeerplaatsen 
worden beperkt tot het minimum en er wordt voorrang gegeven aan autodeelsystemen.
(5) Drie bouwlagen is langs de Lindenlaan wenselijk om de grandeur van de laan ook 
in de bebouwde randen te bevestigen. Het publiek domein wordt opgeladen door een 
levendige plint die uitgeeft op terrasruimte.

1

2

4
3
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LEEFBAAR RIEME  

OPGAVE

Door de ontwikkeling van de koppelingsgebieden is de 
leefkwaliteit van kanaaldorp Rieme al sterk verhoogd.  
Echter, de dorpskern heeft nog steeds een lage 
beeldkwaliteit en een sterk verouderd woningbestand. 
Bij de heropwaardering van de dorpskern staat 
'leefbaarheid' daarom centraal. De leegstaande 
parochiekerk Sint-Barbara vormt hierin een concrete 
opgave. 
Momenteel is er een RUP in opmaak om het bestaande 
BPA van de dorpskern te herzien, voornamelijk omdat 
het oude BPA (1996) niet meer aan de hedendaagse 
normen op planologisch vlak voldoet om te kunnen 
zorgen voor een goede woon- en omgevingskwaliteit. 
Zo wordt er voorgesteld om meergezinswonen 
mogelijk te maken, een visie te ontwikkelen op het 
zonevreemde wonen binnen het plangebied en een 
zone voor industriële dienstverlening om te zetten 
naar woonzone. Bijkomend zoekt men naar een 
herbestemming voor het kerk- en stationsgebouw. 

KANSEN

De identiteit van de dorpskern als kanaaldorp is 
een karakteristiek ontdubbeld lint tussen kanaal en 
R4. De nabijheid van tewerkstelling in de haven, de 
toekomstige halte van de snelbus Gent-Zelzate én de 
spoorlijn Gent-Terneuze die mogelijks in de toekomst 
ook voor personenvervoer zou dienen, bieden kansen 
voor de beperkte groei van Rieme (ambitie 1). Het vormt 
een hefboom voor het transformeren van dit verouderd 
woningbestand en het kwalitatief herontwikkelen van 
het lintdorp. Beter wonen boven meer wonen. 

(1) Leegstaande Sint-Barbarakerk 
(2) Onbebouwde percelen aan het 'kerkplein' dragen 
niet bij aan de levendigheid van de dorpskern van 
Rieme. 
(3) de open ruimte (basketbalveldje) langs de kerk 
staat onder druk voor het ontwikkelen voor nieuwe 
woningen.
(4) Nieuwe ontwikkeling aan het basketbalveldje, met 
weinig interactie met het achterliggende landschap. 

1

2

31

2

4

4

De Gentse Kanaalzone definieert 14 projecten voor een bloeiende haven met LEEFBARE 
dorpen. Een aantal projecten zetten in op de leefbaarheid van de dorpskern van 
Rieme:

(2) Koppelingsgebied Rieme-Noord
(3) Tweede ontsluiting bedrijventerrein Rieme-Noord
(4) Vernieuwing dorpskern Rieme
(5) Koppelingsgebied Rieme-Oost
(6) Koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord
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LEEFBAAR RIEME 

LEESBAAR RIEME
De dorpsstructuur van Rieme is vandaag een ontdubbeld 
lint of een ladder. Door het differentiëren van de 
verkeersstromen langs deze ladder wordt het publiek 
domein leesbaar. 

(1) De Riemesteenweg wordt een groene ‘dorpslaan’ en 
drager van de snelbus Gent-Zelzate. De Riemewegel-
Nachtegaalstraat wordt ingericht als 'fietsas'. Door 
open vensters te maken naar het landschap van de 
koppelingsgebieden, ontstaat een belevingsvolle route.

(2) De dwarsverbindingen die aansluiten op trage 
wegen of fietspaden uit de koppelingsgebieden worden 
ingericht als fietsstraat. Deze doorgaande dwarse 
trajecten zorgen voor een duurzame verbinding tussen 
wonen in het lint, werken in de Gentse Kanaalzone en 
de koppelingsgebieden.

DRIE BIJZONDERE PLEKKEN 
Langs het lint worden drie bijzondere plekken 
gedefinieerd: 

(3a) Het (parkeer)plein en achterliggend basketbalveld 
aan de kerk van Rieme vormen een eerste 
verbijzondering in het lint. Het creëren van een 
kwalitatieve verblijfsruimte voor de Riemenaars staat 
hier centraal. Door het plein te ontharden ontstaat 
er een groen dorpsplein voor Rieme met meer licht 
en lucht langs het woonlint. Tegelijk wordt zo ook 
het koppelingsgebied Rieme Oost verbonden met het 
koppelingsgebied Rieme Zuid. 

Het programmeren van de kerk vormt binnen deze 
bijzondere plek een concrete opgave. Vanuit de Gentse 
Kanaalzone is er vraag naar collectieve ondersteunende 
functies zoals een hotel, restaurant en vergaderruimtes. 
Het invullen van de kerk van Rieme met zo’n 
programma kan de lokale dynamiek versterken. 
De snelbus Gent-Zelzate ondersteunt de relatie tussen 
Rieme en de haven. Het zoeken naar de concrete vragen 
en mogelijke samenwerking met bedrijven dient verder 
onderzocht te worden.

(3b) De Vrije Basisschool de Cocon vormt een 
gelijkaardige opgave. De school heeft in meerdere 
straten een toegang. Een kwalitatieve trage 
verbinding vanaf de Kanaalstraat naar de Riemewegel 
verlucht het bouwblok en maakt verbinding met het 
koppelingsgebied Rieme Zuid.  

(4) Een tweede bijzondere plek in het lint is de 
halte van de snelbus Gent-Zelzate, die samen met 
het toekomstige treinstation van Rieme een nieuw 

mobipunt vormt. Wanneer de spoorlijn Gent-Terneuzen 
in de toekomst ook voor personenvervoer opengesteld 
zou worden, heeft dit mobipunt de potentie om een echt 
zwaartepunt te vormen in het woon-werkverkeer voor 
de Gentse Kanaalzone. 

(5) KG Rieme Oost is een derde bijzondere plek. Het 
park vormt door zijn unieke ligging de schakel tussen 
woonlint en kanaal, met doorzichten naar de haven en 
een centrale toegang tot de fietsroute door de Gentse 
kanaalzone. Binnen dit KG kunnen (door verruimde 
voorschriften) ook recreatieve en culturele functies 
worden ondergebracht. 

AANTREKKELIJKE WOONOMGEVING
(6) Het introduceren van nieuwe woonvormen en 
initiatieven steunt op de identiteit van het kanaaldorp 
van Rieme. Weten wat er leeft in de gemeenschap 
is hierin cruciaal. De Sint-Barbarakerk wordt de 
broedplaats om samen met gemeente en bewoners een 
toekomstbeeld voor het dorp op te bouwen. Anderzijds 
kan het aanreiken van goede voorbeelden stimulansen 
bieden voor een beter woonpatrimonium (cfr. 
Ledebergse hoekpercelen).  

(7) Door het monitoren van verouderde bebouwing, 
kan de gemeente een actieve rol opnemen in het 
herontwikkelen van strategische onbebouwde 
kavels langs het lint. Door het samennemen van 
meerdere kavels kunnen andere woonvormen 
geïntroduceerd worden in het bestaande, eerder 
eentonig woonlandschap van Rieme. Op deze manier 
kunnen woningen georganiseerd worden met een 
meer beperkte footprint waardoor de doorkijk naar het 
landschap bewaakt blijft. Denk hierbij aan kleinschalige 
meergezinswoningen met drie bouwlagen. Dergelijke 
woontypologieën versterken de relatie tussen dorp en 
landschap en dragen tegelijk bij tot de woonkwaliteit. 
Bewoners kunnen er genieten van een prachtig zicht op 
de omliggende open ruimte.

(8) In de verkavelingslob die aan het lint hangt, bevindt 
zich een grote cluster onbebouwde percelen. Het niet 
ontwikkelen van dit binnengebied biedt licht en lucht 
voor de bewoners van omliggende woningen. 

(9) De onbebouwde kavels aan de 'buitenzijde' van het 
lint vormen open landschapkamers naar de recent 
ontwikkelde koppelingsgebieden. Het niet bebouwen 
van deze kavels vergroot de beleving langs het lint. 

(10) Enkel wanneer deze alleenstaande kavels langs 
trage wegen naar de open ruimte gericht zijn, kan 
zoals beschreven in (7) enorme woonkwaliteit 
gemaakt worden voor nieuwe bewoners door dwarse 
ontwikkeling gericht op het landschap.

woonlint uitbreiding snelbus Gent-Zelzate

met mobipunt  

gemotoriseerd verkeer

landbouwgebruik spoorlijn Gent-Terneuzen fietsstraat

koppelingsgebied (KG) onbebouwde kavels langs het 

woonlint 

wandelpad KG Avrijevaart nieuwe woonvormen i.f.v. 

kernversterking

uitbreiding fiets- of wandelpad 

KG naar de dorps kern 

Gentse Kanaalzone 

fietspad KG

onbebouwde kavels i.f.v. 

doorzichten 
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Open landschapskamers langs 
het lint als kwaliteiten voor 
de beleving.
(1) Riemesteenweg 
(2) Stationsstraat 
(3) Riemewegel  

REFERENTIE 
De gemeente koopt 
strategische moeilijke 
hoekpercelen op om zelf 
de regie te voeren, 
Ledeberg (Gent). 

Gent

Evergem

Zelzate

Zelzate

0 100 200

KANSENKAART ONBEBOUWDE RUIMTE 
Open landschapskamers langs het lint als 
kwaliteiten voor de beleving.
(1) Riemesteenweg 
(2) Stationsstraat 
(3) Riemewegel  

1 2

3

'Het erf' clustert 
bebouwing op 1 plek, 
opdat er op andere 
plekken geen nieuwe 
bebouwing komt, en de 
open ruimte gevrijwaard 
wordt. Het erf is het 
middelpunt waarrond 
collectieve woonvormen 
zich organiseren. 

REFERENTIE 
Aan de hand van 4 types projecten: de hoeve, de 
knip, het erf en het raakpunt wordt het woonlint 
van Gooik herontwikkeld. 

ONTWERPBEELD RIEMEWEGEL, RIEME  
(1) De Riemewegel wordt heringericht als een fietsas, en wordt een dynamische 
verbinding tussen de dorpskernen van Rieme en Ertvelde. 
(2) De dwarse trage wegen worden aangekondigd door bomenrijen. 
(3) Onbebouwde percelen en percelen met aftandse bebouwing langs deze trage 
wegen vormen kansen voor een meer divers woonlandschap. Door het dwars 
oriënteren van deze ontwikkeling, ontstaat licht en lucht voor de straat. 

1

2

3
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Bufferbosgebied Kalevallei
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U BEVINDT ZICH HIER

Het koppelingsgebied Rieme-Zuid ligt ten noorden 
van het industriegebied Kluizendok. 

De inrichting start zodra de nodige gronden zijn aangekocht door het Vlaams Gewest. 

Landinrichting
Gentse Kanaalzone

Koppelingsgebied Rieme-ZUID          

Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industrie-
gebieden. Deze gebieden worden ingericht met buffers, fiets- en wandelpaden, 
natuur en parken. Op deze manier verhoogt de leefbaarheid van de woonker-
nen in de haven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) richt deze gebieden in. 
De kosten voor de inrichting van Rieme-Zuid en Doornzele-Noord worden  
gedragen door het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting en middelen 
van de Afdeling Maritieme Toegang, het Havenbedrijf Gent, de provincie Oost- 
Vlaanderen, het projectbureau Gentse Kanaalzone, de Stad Gent en de gemeente  
Evergem.

WELKOM !

Een dichte bebossing zal een groen scherm vormen 
om het zicht op de industrie weg te nemen. De bomen 

zullen worden geplant tot op de rand van het opgespoten industrieterrein. Het bos zal toegankelijk 
zijn en zoveel mogelijk natuurwaarde meekrijgen.
 

Bos als groenscherm

Een klein deel van de natuurcompensatie voor de realisatie van de haven in 
Gent zal in Rieme  worden aangelegd langs de Avrijevaart.

De noordelijke oever van de Avrijevaart zal hiervoor worden afgegraven. Daardoor ontstaat een brede oeverstrook waarin 
voornamelijk riet maar ook andere fauna en flora zich kunnen ontwikkelen. Na de inrichting wordt verwacht dat rietvogels en 
oevervogels zoals ijsvogel en oeverzwaluw hier gaan broeden.
De onderhoudswerken aan de Avrijevaart moeten mogelijk blijven vanop de zuidelijke oever. Deze oever wordt daarom niet 
vergraven. Het waterpeil zal niet worden gewijzigd, zodat de landbouwgronden ten noorden van de vaart even goed blijven  
afwateren als vroeger.

Natuur langs het water

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - november 2012

Het bestaande fietspad langs de havenweg waar u nu staat, maakt deel uit van een grote,  
autovrije fietsroute die van dorp naar dorp gaat. De andere fiets- en wandelwegen in Rieme-

Zuid vindt u terug op de kaart: 1  Tragelstraat: verbinding voor fietsers tot aan de havenweg. 2  Oude spoorwegbedding: verbinding  
tussen Riemewegel en havenweg, voorzien van een brede beplanting. 3  Spiedamstraat: bestaande route. Hier wordt een nieuwe  
bomenrij geplant. 4  Avrijestraatje: verbinding met de Spiedamstraat, voorzien van halfverharding.
5  Langs de R4: nieuw aan te leggen wandelpad, voorzien van een brede beplanting.

Fietsen en wandelen

Bos

Waterloop/gracht

Weiland

Akker

Moeraszone

Bebouwing en tuinen

Fietspad

Halfverhard wandelpad

Grazig wandelpad

RIEME-ZUID

ijsvogel

oeverzwaluw

BELZELE 

OPGAVE
Het woonlint tussen Belzele en Evergem kent een 
enorme ontwikkelingsdruk. Gelegen binnen de 
stedelijke afbakening van Gent, en bevestigd als 
woonuitbreidingsgebied (dichtheid van 35 wo/ha), 
wordt het lint gekenmerkt door enorm veel nieuwe 
verkavelingen. Het groot aantal onbebouwde percelen 
zal dit in de toekomst verder in de hand werken. De 
gemeente zal dus een sterk standpunt moeten innemen 
om de woonkwaliteit te kunnen waarborgen. 

KANSEN
Het lint is het gevolg van historisch gegroeide 
nederzetting op de zandruggen, uitkijkend 
op de lagergelegen moerassige Kalevallei. De 
ontwikkelingsdynamiek kan ingezet worden voor het 
herstellen van deze landschappelijke structuur tot 
een ware identiteitsdrager langs de Kalevallei op een 
steenworp van de dorpskern van Evergem. 

HISTORISCH LINT 
Belzele ontwikkelde zich historisch op de 
langgerekte zandrug te midden van een laaggelegen, 
nat gebied, te zien op de Ferrariskaart (1771 - 
1778). 

DE KALEVALLEI 
(1) Het bufferbosgebied en (2) KG Langerbruggestraat 
Zuid zetten beide in op het herstel van de 
Kalevallei. 

KG LANGERBRUGGESTRAAT
De volledige 
doorlopende, onder meer 
beboste oevers van de 
Kale. 

1

2

BUFFERBOS
Een bos om in te 
wandelen en te 
spelen, maar ook 
om de nabijgelegen 
industriezone Durmakker 
te bufferen, een 
initiatief van de 
gemeente Evergem.  

VENSTER NAAR DE KALEVALLEI 
De buurtbewoners dienen bezwaar in tegen de komst 
van nieuwe verkavelingen tussen Belzele en Evergem 
die het zicht naar de Kalevallei zullen versperren. 
"De ontwikkeling van het randstedelijk woongebied 
moet -behalve het woningaanbod verhogen- het groene 
karakter van het gebied behouden." 
Geen nieuwe verkavelingen tussen de (1) Schoonstraat 
en (2) Ralingen, (3) om de zichten naar de 
Kalevallei te vrijwaren. 

1

2

3

!
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Evergem

Gent

0 100 200

KANSENKAART BEBOUWDE RUIMTE 
(1) Belzele heeft een enorm areaal aan onbebouwde 
percelen 
(2) Maar ook een enorm aandeel WUG's, tussen het 
ontdubbelde lint
(3) De WUG's in het zuiden zijn te nuanceren gezien 
er al een groot aandeel geschrapt is, of herbestemd 
is. (cfr. ambitie 1) 

1 3

3

2
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BELZELE 

KALEVALLEI ALS VOEDSELPARK 
(1) Het verdwijnen van de schipperschool vormt een 
aanleiding om de natuurlijke oevers van de Kalevallei 
verder uit te bouwen tussen bufferbosgebied en het 
koppelinggebied Langerbruggestraat Zuid. 

(2) Het kasteel van Evergem staat al een aantal jaar 
leeg en biedt kansen als knooppunt in het voedselpark 
in de stadsrand van Gent. Op een steenworp van het 
station (en de tramhalte) van Evergem vormt het de 
uitvalsbasis voor een recreatieve route met een vlotte 
fietsverbinding naar de stad. 

UITEENGELEGD KNOOPPUNT 
De nabijheid van het multimodaal knooppunt 
Wondelgem is een kans voor Evergem. Waar het project 
voor Wondelgem inzet op kwantiteit kan Evergem 
focussen op woonkwaliteiten. 
 
(3) Het treinstation Evergem en de tramhalte 'Evergem 
Spoorwegstraat' vormen samen een lokaal mobipunt 
gericht op voetgangers (en schoolgaande jeugd). De 
Spoorwegstraat vormt een verbindingsas naar de 
scholencluster en de dorpskern. Vervoer op maat 
vormt de schakel tussen bewoners langs het lint en het 
mobipunt. 

(4) De tramhalte 'Evergem Brielken' en de P&R zet 
vooral in op het verzamelen van wagens uit omliggende 
dorpskernen om vanaf daar via het openbaar vervoer 
naar Gent of Eeklo te vertrekken. Deze P&R dient niet 
op capaciteitsvergroting in te zetten, gezien de knoop 
van Wondelgem hierin voorziet, maar vooral op het 
lokaal verkeer. 

(5) De snelste verbinding naar Gent is de fiets. Het 'adres 
voor de fiets' wordt buiten de andere knooppunten (voor 
tram en trein) gelegd en richt zich voornamelijk op een 
vlotte ontsluiting van de verschillende dorpskernen, 
door de aansluiting op versterkte fietsassen.   

VERSTERKT LINT 
Onbebouwde kavels kunnen heel strategisch zijn 
voor de toekomst van het lint. Een screening van de 
grote geclusterde onbebouwde percelen en kavels met 
verwaarloosde bebouwing, stelt de gemeente in staat 
zelf regie te voeren. 

(6) In regel worden de onbebouwde kavels aan de rand 
van het lint onbebouwd gehouden t.v.v. de doorzichten 
naar het achterliggend landschap, en licht en lucht 
langs het lint. 

(8) TYPE A: HET BINNENGEBIED
De grote geclusterde onbebouwde percelen staan onder 
druk door mogelijke inbreidingsprojecten. Echter deze 
binnengebieden vormen ook kansen voor wijkgroen en 
doorzichten. Er dient een visie ontwikkeld te worden 
voor een gerichte ontwikkeling van enkele van deze 
binnengebieden ten voordele van het onbebouwd laten 
van de andere binnengebieden. 

(9) TYPE B: DE HOEVE 2.0
Vandaag bieden hoeves vaak de nodige ademruimte in 
de aaneengesloten lintbebouwing, omdat ze de open 
groene ruimte richten naar de straat. Het introduceren 
van deze typologie heeft meer plaats nodig dan een 
ééngezinswoning. Door  het monitoren waar aftandse 
bebouwing zich aandient bij lege percelen kan deze 
typologie opnieuw geïntroduceerd worden in het lint.
 

(10) TYPE C: DE RAFELRAND  
Kavels op de rand van lint en open ruimte bieden 
kansen om zichtbaarheid en beleefbaarheid van het 
landschap te maken. Door het clusteren van kavels 
kunnen compacte woonvormen zichten bieden op de 
prachtige Kalevallei, en doorsteken maken vanuit de 
dorpskern naar het open landschap. 
 

TYPE A: BINNENGEBIEDEN 
(a) vergroenen i.f.v. 
woonkwaliteit, i.f.v. 
een veerkrachtige dorp 
en i.f.v. wijkgroen 
(b) doorwaadbaar 
bouwblok met bijzonder 
plekken i.f.v. modal 
shift en toegankelijk 
wijkgroen 
(c) specifieke randen: 
kansen voor verdichting 

TYPE B: HOEVE 2.0
(a) kansen voor 
collectieve woonvormen 
(b) groene karakter 
behouden 
(c) kansen voor 
collectieve ruimtes (het 
erf)
(d) geclusterd parkeren 
en kansen voor 
deelmobiliteit 

woonlint 

type B de hoeve 

spoorlijn Gent-Eeklo 

landbouwgebruik 

venster naar het open landschap 

tramlijn Gent Flanders Expo - Gent 

Sint-Pieters - Evergem Brielken 

Kalevallei 

type A binnengebieden 

Gentse Kanaalzone type C de rafelrand  

voorzieningen 

fietssnelweg F40 

1

2

3

5

4

A

A

A

C

C

C

8

10

9

B

B

B

6

6
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REFERENTIE 
Het ontwikkelen van 
strategisch gelegen 
binnengebieden, door 
in te zetten op 
doorwaadbaarheid, 
compacte woonvormen en 
een mix van typologieën, 
Deurne (B-architecten). 

REFERENTIE 
De doorwaadbaarheid van 
het bouwblok centraal 
door het inzetten op 
trage wegen, Eindhoven 
(Van Dongen). 

REFERENTIE 
Het draaien van de oriëntatie i.f.v. het verhogen 
van de dichtheid op strategische kavels in het 
generisch verkavelingslandschap, Wondelgem 
(Bovenbouw). 

TYPE C: DE RAFELRAND   
(a) onbebouwde percelen in een verkaveling 
(b) kansen voor de rafelrand: de woonvormen aan de 
rand van de dorpskern of het woonlint, die enerzijds 
uitkijken op het open landschap en anderzijds 
grenzen aan de wijk
(c) centrale trage weg als schakel tussen wijk en 
Kalevallei 
(d) geclusterd woonvormen met zichten naar het open 
landschap, met een mix aan typologieën  

REFERENTIE 
Compacte meergezinswoning met dwarse oriëntatie 
i.f.v het opladen van de celwand van het bouwblok en 
het openlaten van het binnengebied, Vichte (ABSCIS). 

REFERENTIE 
Verschillende typologieën aan de rand van de 
dorpskern richten zich de vallei en geven de 
'rafelrand' vorm. Deze landschappelijke woonranden 
bieden kwalitatieve zichten voor de bewoners, 
Wevelgem (Blauwdruk). 
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KASTEELVOEDSELPARK WIPPELGEM 

OPGAVE

De gemeente Evergem heeft concrete, kwaliteitsvolle 
plannen om het kasteeldomein van Wippelgem uit te 
bouwen tot een site met sterke regionale uitstraling. 
Door de plannen op een aantal punten minimaal aan 
te passen, kan de gemeente de uitstraling van de site 
nog verder vergroten. Het eerste 'kasteelvoedselpark' 
van Vlaanderen komt immers tegemoet aan twee extra 
doelstellingen:
- lokale meerwaardecreatie waarbij ook de 
Evergemnaars en omwonenden sterk mee profiteren van 
de herinrichting.
- de profilering van Evergem als trotse 
landbouwgemeente.

KANSEN

Het kasteeldomein is strategisch gelegen, vlak bij de 
woonkern van Wippelgem en op (korte) fietsafstand 
van Evergem. Dit biedt kansen om het wekelijks/
maandelijks gebruik door Evergemnaars te stimuleren. 
Hierdoor kan de band tussen bewoners en open 
ruimte, hun ommeland dus, versterken. Dit kan door 
vormen van belevingslandbouw te integreren, wat nu 
ook al (in beperkte mate) op de planning staat via de 
kinderboerderij.
De komende jaren zal veel in de site geïnvesteerd 
worden. Het inbrengen van de site binnen een 
lokale voedselstrategie, zal het aantrekken van extra 
bovenlokale subsidies mogelijk maken. Bovendien is 
15 hectare landbouwgrond in de directe omgeving van 
het kasteeldomein in eigendom van de gemeente. De 
gemeente Evergem heeft veel hefbomen in handen.

HISTORISCHE LIGGING 
Het 'Goed Ten Hulle', officieel kasteeldomein ten 
Bosch, maar beter gekend als het Kasteel van 
Wippelgem (1), is een kasteelsite van middeleeuwe 
origine (oudste vermelding anno 1375), die zich 
heeft ontwikkeld tot een typisch 19de-eeuws 
kasteeldomein. Het bevindt zich in de nabijheid van 
de kern van Wippelgem (2), ook al te zien op de 
Ferrariskaart (1771 - 1778). 

1

2

KASTEELDOMEIN
Binnen de walgrachten van het domein bevinden zich naast een hoofdgebouw in neoclassicistische stijl ook 
een 17de-eeuwse duiventoren, de paardenstallen, de hovenierswoning en een kasteelhoeve met wagenhuis 
(19de eeuw). De ijskelder, serre en moestuin zijn buiten de walgrachten gelegen. Opmerkelijk is ook het 
kasteelpark met bos en stervormig drevenpatroon. Het geheel is beschermd sinds 1997 en in 2008 kocht het 
gemeentebestuur van Evergem het domein.

RUP KASTEELDOMEIN WIPPELGEM 
EN OMGEVING 
Sinds maart 2019 is de 
gemeente Evergem bezig met 
een RUP voor de omgeving 
van het kasteeldomein. De 
doelstelling van dit RUP 
is het verankeren van een 
beheersplan dat in 2018 is 
opgemaakt. 
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KASTEELVOEDSELPARK WIPPELGEM  

(0) Het kasteel van Wippelgem heeft alle mogelijkheden 
om het eerste kasteelvoedselpark van Vlaanderen te 
worden. Door lokale voedselproductie geïntegreerd te 
laten samenvallen met de uitbouw van het kasteelpark, 
zal de site sterk in aanmerking komen voor extra 
bovenlokale medefinanciering, o.a. via de huidige 
programmalijn (in ontwikkeling) ‘voedsellandschappen’ 
van het Open Ruimte Platform en de programma's rond 
lokale voedselstrategieën.  

(1) Het huidige masterplan biedt een breed pallet aan 
complementaire activiteiten, maar focust sterk op een 
bovenlokaal gebruik. Door enkele gerichte ingrepen 
kan het ook veel lokale betrokkenheid creëren. De 
Evergemnaars zelf zouden de belangrijkste belevers en 
believers moeten zijn van het vernieuwde Kasteel van 
Wippelgem. 

(2) Het kasteellandbouwpark is een prachtige 
tussenstop in het recreatief veilig fietsnetwerk, een 
aantrekkingspool voor het toerisme in Meetjesland (zie 
Ambitie 3).

(3) In de directe nabijheid liggen interessante clusters 
landbouwgebied in publieke eigendom, vnl. van stad 
Gent. Een sterkere samenwerking met Gent rond 
de ambitieuze plannen van de stad rond een lokale 

voedselstrategie, biedt kansen voor Evergem en haar 
landbouwers. Stad Gent heeft de verkoop van haar 
landbouwgronden in haar onmiddellijke omgeving 
(bv. in Evergem) stopgezet omdat ze de gronden wil 
inschakelen in haar voedselstrategie. De uitbouw 
van de korte keten is een belangrijke hefboom voor 
economische en ecologische verduurzaming van 
landbouwbedrijfsmodellen. Het kasteelvoedselpark kan 
hier symbool voor staan. 

BELEVINGSLANDBOUW

(4a) Door ruimte te voorzien voor een CSA-
landbouwproject, versterkt de band tussen omwonenden 
en de productieve landbouwgrond (hun platteland). 
Bij CSA of 'community supported agriculture' worden 
klanten leden (die in de praktijk op maximaal 5 km 
van de boerderij wonen). Ze worden direct betrokken 
bij de bedrijfsvoering, oogsten vaak zelf hun groenten, 
beheren samen landschapselementen en dragen 
samen met de boer het teeltrisico (door te werken met 
abonnementen). Door een versterkte band met het 
landbouwlandschap krijgt de boer opnieuw het respect 
dat hij/zij verdient.
Een vergelijkbare gemeente zoals Lochristi heeft twee 
succesvolle CSA-bedrijven (Rawijs en ’t Groenselveld). 
CSA-bedrijven hebben overal in Vlaanderen 
wachtlijsten. De omgeving van het kasteel van 
Wippelgem leent zich uitstekend voor een CSA-project.

REFERENTIE 
Landbouwpark Tuinen van Stene in Oostende. De stad 
Oostende ontwikkelde hier een geïntegreerd landschap 
met ruimte voor landbouw, nieuwe woonvormen, 
erfgoed, recreatie en natuurwaarden;

REFERENTIE 
Rawijs in Lochristi. Een sierteeltbedrijf voerde een 
geslaagde reconversie uit tot CSA-groentebedrijf.

woongebruik percelen in eigendom van 

OCMW Gent 

versterkte recreatieve route 

i.f.v. landbouwbeleving 

landbouwgebruik percelen in eigendom van 

gemeente Evergem 

bestaand 

fietsknooppuntennetwerk
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REFERENTIE 
De Abdij van Herkenrode profileert zich als 'abdij 
van de smaak' en verkoopt daarbij vooral lokale 
streekproducten en -bieren in een erfgoedkader. De 
productieve landbouwgronden rond de abdij maken deel 
uit van de 'abdij-beleving'.

REFERENTIE 
CSA-bedrijf De Goedinge (Afsnee) is het resultaat 
van een open oproep van OCMW en stad Gent. Twee 
'nieuwe' groenteboeren werken er samen met een 
gangbare melkveehouder en zetten (o.a.) in op 
sociale tewerkstelling, een boerderijschool en een 
biodiversiteitsplan. De samenwerking zorgt ook 
voor onverwachte innovatie, zoals een elektrische 
groenteboot.

(4b) Twee maatregelen die een CSA-project mogelijke 
maken: 
  I. Een kleine aanpassing aan RUP Kasteelpark: 
een rendabel CSA-groentebedrijf heeft minimum 2 
à 3 hectare grond nodig. Daarom wordt de contour 
‘gemengd openruimtegebied’ best uitgebreid ten koste 
van ‘parkgebied’ ten oosten van het kasteel.
  II. Zoek een landbouwer via een open oproep. 
Werk met ‘gratis gebruiksovereenkomsten’ en stel in 
ruil (realistische) voorwaarden rond het bedrijfsmodel 
(belevingslandbouw), teelttechnieken, landschappelijke 
integratie in het kasteelpark, sociale tewerkstelling, …
Beloon samenwerking met lokale landbouwers (zie ook 
referentie De Goedinge). 

(5) Het landbouwpark biedt kansen tot samenwerking 
met jeugdwerk en lokale scholen, zoals de 
Gemeentelijke Basisschool Wippelgem. Buitenklassen, 
landbouwklassen en/of landbouweducatie laten 
kinderen in aanraking komen met hun omgeving en het 
eten op hun bord. 

(6) Lokale landbouwers zijn de beheerders van het open 
landschap. Deze landbouwers vormen de partners in het 
beheer van bloemrijke graslanden, weilanden en in de 
mate van het mogelijke de boomgaarden/bossen. (via 
beheerovereenkomsten VLM-subsidies). 

EVERGEM ALS TROTSE LANDBOUWGEMEENTE

(7) De kasteelsite wordt een uithangbord van lokale 
landbouw, door de verkoop van lokaal geproduceerde 
streekproducten (zoals hoeveijs, kaas, bier, …). 
Referentie: Abdij van Herkenrode

(8) Het ontbreken van kwalitatieve infrastructuur is 
een vaak een obstakel voor innovatie bij bestaande 
landbouwbedrijven en/of de opstart van nieuwe 
landbouwbedrijven met brede bedrijfsmodellen. 
Stel daarom infrastructuur ter beschikking op het 
kasteeldomein of bv in de parochie van Onze-Lieve-
Vrouw-Ter Troost.

bouwvrij agrarisch gebied met 

recreatief medegebruik 

parkgebied 

gemengd openruimtegebied  
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4.5 AANBEVELINGEN HOGERE OVERHEID

VLAAMS GEWEST

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

> Begeleiding van gemeenten bij de 
opvolging van (infrastructuur)projecten door hogere 
overheden. Vooral kleinere gemeenten ontbreken de 
capaciteit en expertise om deze projecten die door 
overheidsinstanties als AWV, De Lijn, Infrabel, … worden 
gecoördineerd voldoende op te volgen en de belangen 
van de gemeenten hierin afdoende te verdedigen. Wij 
zien dit in projecten zoals:  

 - Het sluiten van de overwegen waarbij 
Infrabel grote infrastructuurprojecten 
ambieert, met beperkte aandacht voor de 
betrokken gemeenten en impact op lokale 
activiteiten of leefbaarheid; 

 - Werken aan gewestwegen (R4, op- en 
afritten, missing links, herinrichting, …);

> In beeld brengen van de investerings- en 
onderhoudskosten bij greenfieldontwikkeling voor 
lokale gemeenten. In veel gemeenten komt eenzelfde 
problematiek terug: het woonaanbod wordt uitgebreid 
met greenfieldontwikkelingen (meestal verkavelingen) 
wat een overaanbod creëert waarvan de gevolgen zich 
voornamelijk zullen manifesteren in de bestaande, 
oudere woonwijken (leegstand, verloedering, zeer 
lage densiteit, kelderen van woningprijzen, …). Zelf 
gemeenten zoals Evergem die zich hiervan bewust 
zijn, vinden het nog steeds moeilijk om het roer 
om te gooien. Transformatie en/of verdichting van 
bestaande woonwijken is een stuk complexer dan het 
gangbare grondenbeleid, dat het aansnijden van nieuwe 

ruimte mogelijk maakt. Een financieel plaatje van de 
(verborgen) kost van greenfieldontwikkelingen kan een 
krachtig argument zijn om gemeenten het geweer van 
schouder te doen veranderen en voor kernversterking en 
-verdichting te kiezen. (zie ook VITO-studie in opdracht 
van Departement Omgeving ‘De kosten van urban 
sprawl in Vlaanderen’)

> Voor het schrappen van woonreservegebieden 
is een duidelijker Vlaams kader nodig. Het schrappen of 
bevriezen van de te grote voorraad aan woon(reserve)
gebieden uit de gewestplannen is een Vlaamse 
verantwoordelijkheid die het gewest moet opnemen 
en waar zij ook het noodzakelijke budget voor 
planschade voor moet voorzien (aan de geactualiseerde 
verwervingswaarde). 

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

> Veel gemeenten worden met gelijkaardige 
problematieken geconfronteerd en zoeken elk op zich 
naar strategieën om hier mee om te gaan. Dit vraagt 
vaak veel van hen en zou efficiënter kunnen door de 
opgebouwde expertise onder elkaar te delen. Een forum 
of atrium voor uitwisseling kan gemeenten helpen om 
van elkaar te leren en niet elk op zich het warm water 
uit te vinden. Hieruit kunnen ook lerende netwerken 
en intergemeentelijke samenwerking ontstaan waarbij 
de verschillende GSA’s elk een expertise opbouwen 
en elkaar daarin ondersteunen. Terugkerende 
problematieken zijn o.a.: 

 - Schrappen of bevriezen van 
woonuitbreidingsgebieden;

 - (Zwaar) verkeer weren uit dorpskernen;
 - Een beleidskader voor appartementisering 

en het verdichten van strategisch gelegen 
verkavelingen;

 - Transformeren van slecht gelegen 
verkavelingen;

 - Ongewenste ontwikkelingen in de open 
ruimte tegengaan en een sturend open 
ruimte beleid voeren;

 - Structurele strategieën (en verdienmodellen) 
voor ontharding;

 - Hoe kan een gemeente projectontwikkelaars 
overtuigen om innovatieve woonvormen te 
ontwikkelen?

 - Onderhandelingsstedenbouw als strategie 
voor een sturend ruimtelijk beleid. Van 
projectniveau tot bovenlokaal niveau (t.e.m. 
Verhandelbare Ontwikkelingsrechten).

> De regie opnemen in een herverdeling van 
landbouwgronden van de OCMW’s (en de Kerkfabriek). 
Bijna alle OCMW’s hebben een historisch patrimonium 
aan landbouwgronden, die ze in de loop van de 19de 
en 20ste eeuw via schenkingen opbouwden. Dit 
patrimonium ligt als een lappendeken verspreid over 
Vlaanderen, bijvoorbeeld in Evergem is OCMW Gent 
de grootste eigenaar van landbouwgrond. Tot voor kort 
gingen de gemeenten en OCMW’s passief om met de 
gronden die grotendeels in pacht zijn, maar door de 
integratie van OCMW’s in de gemeente en de stijgende 
vastgoedprijzen – ook van landbouwgrond – wordt 
meer en meer landbouwgrond verkocht. Dat deze 
verkoop in nagenoeg alle gevallen zonder voorwaarden 
op toekomstige gebruik gebeurt, is problematisch op 
verschillende vlakken:

1. Gemeenten en OCMW’s doen mee aan 
speculatie op landbouwgrond, waardoor de 
prijzen van die grond onbetaalbaar worden 
voor landbouwers; 

2. Gemeenten en OCMW’s zorgen voor 
verpaarding en vertuining van het platteland 
- meestal buiten de eigen gemeentegrenzen, 
op het gebied van een andere overheid;

3. Verkoop van patrimonium verkleint de 
kracht van de overheid om een sturend 
beleid te voeren.

Een ruil en herverdeling van OCMW-
landbouwgronden, waarbij de grond zoveel mogelijk 
in handen komt van de lokale gemeente (of 
intercommunale), is een oplossing. Die herverdeling 
moet gekoppeld zijn aan de voorwaarden van 
professioneel landbouwgebruik en een duurzaam 
landbouwbeleid geregisseerd door de lokale/regionale 
overheid.
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5.1 METHODOLOGISCHE NOTA | 
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN  
GEMEENTEFICHE

VISUALISERING DIAGRAM

Voor de visualisering van het Nightingale Rose diagram 
is voor elke indicator een ranking genomen van de 308 
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met 
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is 
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar 
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in 
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige 
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het 
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type 
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in 
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op 
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het 
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes. 

METADATA

Type gemeente
De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis 
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is 
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het 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 wijk-
groen binnen 800m (2013)
Bron: gemeentemonitor 2013

Percentage van de oppervlakte biologisch waar-
devol groen (2018)
Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de 
gemeente.

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

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

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

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per 
hectare in kadastrale woongebieden in 2011-
2017)
Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011 
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.

Groei van het aandeel appartementen, halfopen 
bebouwing en gesloten bebouwing in het totale 
woningaanbod (2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.

CO2emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeer-
de  ranking)
Bron: provincie in cijfers 

CO2emissie particulier en openbaar voor trans-
port en vervoer, 2016  (ton/huishouden)  
(omgekeerde ranking)
Bron: Vito

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per 
huishouden), 2016
Bron: provincie in cijfers 
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ERTVELDE - RIEME - KLUIZEN 

KANSENKAART BEBOUWDE RUIMTE 

5.2 ZOOMS GISPROTOCOL

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP
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wandelweg / aardeweg
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra
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TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)
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POI service
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Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel
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Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
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+ leegstandsregister (gemeente) 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
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POI service
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daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP

bushalte

trage wegen

hoofdbushalte kinderopvang sporthal

secundair en volwassenen onderwijs

wandelweg / aardeweg

zorgvoorziening ouderen

cultuurcentra

treinstation

BFF sportvoorzieningen

FEITELIJKE TOESTAND BEBOUWDE RUIMTE

woningen per hectare

0       4        8       12     16     

woonuitbreidingsgebied

B T K S

C

O

O

Z

S

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP

bushalte

trage wegen

hoofdbushalte kinderopvang sporthal

secundair en volwassenen onderwijs

wandelweg / aardeweg

zorgvoorziening ouderen

cultuurcentra

treinstation

BFF sportvoorzieningen

FEITELIJKE TOESTAND BEBOUWDE RUIMTE

woningen per hectare

0       4        8       12     16     

woonuitbreidingsgebied

B T K S

C

O

O

Z

S

BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
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in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
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Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie
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ONBEBOUWDE RUIMTE

4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
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om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
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in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
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en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
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een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
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waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel
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POI service
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Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP

bushalte

trage wegen

hoofdbushalte kinderopvang sporthal

secundair en volwassenen onderwijs

wandelweg / aardeweg

zorgvoorziening ouderen

cultuurcentra

treinstation

BFF sportvoorzieningen

FEITELIJKE TOESTAND BEBOUWDE RUIMTE

woningen per hectare

0       4        8       12     16     

woonuitbreidingsgebied

B T K S

C

O

O

Z

S

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand regionale voorzieningen buiten cluster

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE

X

ontwikkelingskansen door 
nabijheid vervoersknoop vervoersknoop

bereikbaarheid
hoofdhalte

hoofdhalte treinstation 

0        300      600       900     1200m 3000m 400m

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Identiteit 
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3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
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panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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POI service
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Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP

bushalte

trage wegen

hoofdbushalte kinderopvang sporthal

secundair en volwassenen onderwijs

wandelweg / aardeweg

zorgvoorziening ouderen

cultuurcentra

treinstation

BFF sportvoorzieningen

FEITELIJKE TOESTAND BEBOUWDE RUIMTE

woningen per hectare

0       4        8       12     16     

woonuitbreidingsgebied

B T K S

C

O

O

Z

S

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand regionale voorzieningen buiten cluster

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE

X

ontwikkelingskansen door 
nabijheid vervoersknoop vervoersknoop

bereikbaarheid
hoofdhalte

hoofdhalte treinstation 

0        300      600       900     1200m 3000m 400m

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand

PV panelen

regionale voorzieningen buiten cluster beschermd monumentnatuurbescherming vastgesteld bouwkundig erfgoed

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE

eigendom overheid recht van voorkoop

X

ontwikkelingskansen door 
nabijheid vervoersknoop vervoersknoop

bereikbaarheid
hoofdhalte

hoofdhalte treinstation 

0        300      600       900     1200m 3000m 400m

woonuitbreidingsgebied

2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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POI service
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Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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+ leegstandsregister (gemeente) 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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in functie van verdichting en 3000m in functie van 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)
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buitenschoolse kinderopvang (POI-service)
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zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra
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Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand regionale voorzieningen buiten cluster

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE
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Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
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Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand

PV panelen

regionale voorzieningen buiten cluster beschermd monumentnatuurbescherming vastgesteld bouwkundig erfgoed
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie

FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE
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ONBEBOUWDE RUIMTE

4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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POTENTIEKAART ONBEBOUWDE RUIMTE

Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
visiegebied natuur

wegenregister - weg met gescheiden rijban en autosnelweg (
gewestplan, vector - landelijke wonen (

+ ecosysteemdienskaarten INBO
+ dieren onder wielen 3.0

Ruimte voor waterlopen en waterkwaliteit
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)
overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)
rioleringdatabank - hydraulische punten (15/01/2018)

ecologische typologie waterlopen (13/06/2000)
signaalgebieden (31/03/2017)

+ saneringsinfrastructuur afvalwater VMM
+ meetplaats oppervlaktewater VMM

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
gewestplan, vector (01/12/2017)

Belgocontrol - rode zone
defensie en particuliere luchthavens - rode zone

hoogspanningsleidingen
ULM-luchthavens

Kansen voor ontharding
(BVR: Verminderen van verhardingsgraad)

wegenregister - lokale wegen
bodembedekkingskaart (2017)

gewestplan, vector (01/12/2017)
+ structuurplan gemeente

grootschalige windenergie

erfontsluitingswegen verharde oppervlaktes  > 2000m²

(diepe geothermie)wegen > 2 rijstrokenvisiegebied natuurzeer waardevolle natuur lintbebouwing

(mogelijk) overstromingsgevoelig signaalgebiedverontreinigde waterloop niet gezuiverde uitlaat

Identiteit 
juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

lijnrelicten (Landschapsatlas 2001)

Juridische en administratieve afbakeningen
atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)

+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

natuurbescherming lijnrelicten

eigendom overheid recht van voorkoop woonuitbreidingsgebied
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
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wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE

ONBEBOUWDE RUIMTE

4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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POTENTIEKAART ONBEBOUWDE RUIMTE

Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
visiegebied natuur

wegenregister - weg met gescheiden rijban en autosnelweg (
gewestplan, vector - landelijke wonen (
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+ dieren onder wielen 3.0
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(mogelijk) overstromingsgevoelig signaalgebiedverontreinigde waterloop niet gezuiverde uitlaat

Identiteit 
juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
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kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
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netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra
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Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
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daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
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daken met oppervlakte > 500m² (GRB)
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3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
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noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 
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zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
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wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 
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panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.

B C
buitenschoolse opvang culturele centra

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Openbaar vervoershaltes met frequente bediening in functie van 
dagelijkse functionele verplaatsingen

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij - muv belbushaltes (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)

verplaatsingen
Selectie van regionale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, cultuur en 

woonondersteunend
secundair en volwassenen onderwijs (POI-service)

regionale sportaccomodaties: atletiekpiste, ijsschaatsbaan, openlucht en overdekte zwembaden, renbanen, 
rolschaatspiste, tennishal, watersportcentra, wielerbaan (POI-service)

cultuurcentra (POI-service)

Selectie van lokale voorzieningen inzake onderwijs, zorg, sport en woonondersteunend
buitenschoolse kinderopvang (POI-service)

kleuter- en lagere school (POI-service)
zorgvoorziening ouderen (POI-service)
sporthal en sportcentra (POI-service)

grootschalig referentiebestand (GRB)
+ tragewegen register (niet beschikbaar voor alle gemeentes)

feitelijke toestand woongebieden 
netto woningdichtheid (aantal adressen geprojecteerd op gerealiseerde clusters woongebied)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ geldend GRUP of  PRUP

bushalte

trage wegen

hoofdbushalte kinderopvang sporthal

secundair en volwassenen onderwijs

wandelweg / aardeweg

zorgvoorziening ouderen

cultuurcentra

treinstation

BFF sportvoorzieningen

FEITELIJKE TOESTAND BEBOUWDE RUIMTE

woningen per hectare

0       4        8       12     16     

woonuitbreidingsgebied

B T K S

C

O

O

Z

S

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand regionale voorzieningen buiten cluster

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE

X

ontwikkelingskansen door 
nabijheid vervoersknoop vervoersknoop

bereikbaarheid
hoofdhalte

hoofdhalte treinstation 

0        300      600       900     1200m 3000m 400m

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen (trein en/of hoofdhalte) . 
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen)

haltes Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn, 16/09/2018)
+ netkaarten De Lijn (www.delijn.be)

+ aantal instappende reizigers per station (NMBS, 2014)
+ regiotool VITO

Nabijheid (basis)voorzieningen op 5 minuten wandelafstand
(BRV: wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen) 

(BRV: palet van leefomgevingen)
POI service

+ regiotool VITO

Identiteit 
Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
bouwkundig erfgoed (2018)

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

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

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

voorzieningencluster

< 20% perceel bebouwdleegstaand gebouw gebouw met 1 bouwlaag onbebouwd perceel

5 min wandelafstand

PV panelen

regionale voorzieningen buiten cluster beschermd monumentnatuurbescherming vastgesteld bouwkundig erfgoed

POTENTIEKAART BEBOUWDE RUIMTE

eigendom overheid recht van voorkoop

X

ontwikkelingskansen door 
nabijheid vervoersknoop vervoersknoop

bereikbaarheid
hoofdhalte

hoofdhalte treinstation 

0        300      600       900     1200m 3000m 400m

woonuitbreidingsgebied

2. KANSENKAART
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verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
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wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
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te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART
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verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
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geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
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panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

beschermde monumenten (2018)
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Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
daken met oppervlakte > 500m² (GRB)

vervoersknopen en/of voorzieningen 
3D grootschalig referentiebestand (3D GRB)

+ leegstandsregister (gemeente) 
+ register onbebouwde percelen (gemeente)

atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
kernen. De ontwikkelingskansen nabij vervoersknopen 
wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
wandelafstand rondom het station en hoofdbushalte uit 
te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
de afstanden 300m – 600m – 900m – 1200m uitgezet 
in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 
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BEBOUWDE RUIMTE

1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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buitenschoolse opvang culturele centra
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verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
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wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
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in functie van verdichting en 3000m in functie van 
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1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
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1. FEITELIJKE KAART

Deze kaart geeft het functioneren van 
de bebouwde ruimte weer aan de hand van de 
woningdichtheid, het bestaande netwerk openbaar 

gemotoriseerd vervoer en voorzieningen op lokale 
en regionale schaal. De netto woningdichtheid wordt 
bepaald door het aantal adressen in een afgebakende 
wijk met gerealiseerde woningen te projecteren. 
Daarboven wordt het grootschalig referentiebestand 
en de te onderzoeken woonuitbreidingsgebieden uit de 
Atlas van woonuitbreidingsgebieden geplaatst. Naast 

noodzakelijk onderdeel zijn van deze routes. Het 

aan de hand van de trage wegen atlas en wandelwegen 
uit het GRB opgebouwd.
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2. KANSENKAART

Deze kansenkaart toont de ontwikkelingskansen 
aan ifv van het verduurzamen van dagdagelijkse 
verplaatsingen en verhogen van levenskwaliteit in de 
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wordt binnen de gemeente in kaart gebracht door de 
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te zetten op het wegenregister zodat de invloedssfeer 
zichtbaar wordt gemaakt. Rondom stations worden 
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in functie van verdichting en 3000m in functie van 

geaccentueerd omdat deze het bereik van lokale stations 
met beperkte bedieningen en/of bestemmingen kunnen 
overstijgen.  Voorzieningenclusters (=concentratie 

detailhandel van het voorgaande jaar, uitgegeven door 
het Kennisnetwerk Detailhandel. Er wordt een contour 
aangeduid die overeenstemt met een wandelafstand 
van 5 minuten. Onbebouwde percelen, leegstaande 
panden en ruimteverslindende woningen (minder dan 
1 bouwlaag en/of perceel minder da 20% bebouwd) 
worden op kavelniveau aangeduid om onderbenutting 
van de ruimte te lokaliseren. 

3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie

FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

POTENTIEKAART ONBEBOUWDE RUIMTE

Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
visiegebied natuur

wegenregister - weg met gescheiden rijban en autosnelweg (
gewestplan, vector - landelijke wonen (

+ ecosysteemdienskaarten INBO
+ dieren onder wielen 3.0

Ruimte voor waterlopen en waterkwaliteit
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)
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rioleringdatabank - hydraulische punten (15/01/2018)
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+ saneringsinfrastructuur afvalwater VMM
+ meetplaats oppervlaktewater VMM

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
gewestplan, vector (01/12/2017)

Belgocontrol - rode zone
defensie en particuliere luchthavens - rode zone
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ULM-luchthavens

Kansen voor ontharding
(BVR: Verminderen van verhardingsgraad)

wegenregister - lokale wegen
bodembedekkingskaart (2017)

gewestplan, vector (01/12/2017)
+ structuurplan gemeente

grootschalige windenergie

erfontsluitingswegen verharde oppervlaktes  > 2000m²

(diepe geothermie)wegen > 2 rijstrokenvisiegebied natuurzeer waardevolle natuur lintbebouwing

(mogelijk) overstromingsgevoelig signaalgebiedverontreinigde waterloop niet gezuiverde uitlaat

Identiteit 
juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

lijnrelicten (Landschapsatlas 2001)

Juridische en administratieve afbakeningen
atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)
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natuurbescherming lijnrelicten

eigendom overheid recht van voorkoop woonuitbreidingsgebied
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.
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3. FEITELIJKE KAART

De waterstructuur en hoogtelijnen geven 
het fysisch landschap van de gemeente weer. De 
waardevolle en zeer waardevolle gebieden van de 
biologische waarderingskaart worden aangevuld met 
juridische beschermingen van natuur en landschap, 
zonder onderscheid te maken. 

De invloed van de landbouw op de open ruimte, 
bepaald door de schaal en type landbouw, wordt 
weergegeven door akkerbouw en mestinstallaties 
veeteelt.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie

FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

Percelen met hoge natuurwaarde
biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)

Waterstructuur met categorisering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)

overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)

Landbouwgebruik en recreatie
landbouwgebruikspercelen ALV (2017)

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

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevol landschap
vastgestelde ankerplaatsen, landschapsatlas (2001)

beschermde archeologische sites (2016)
beschermde cultuurhistorische landschappen (2016)

Juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur
VEN / IVON gebieden (17-10-2018)

Natura 2000 (toestand 2016)
erkande natuurreservaten (versie 1.0)

Ramsar-gebieden (27/05/1987)
beschermde gebieden duinendecreet (19/09/2008)

habitatrichtlijn(deel)gebieden (18/01/2013)

waardevol

bescherming natuur

effectief overstromingsgevoelig

bescherming landschapzeer waardevol

waterloop 1e cat waterloop 2e cat niet geklasseerde waterloop akkerbouw en tuinbouw mestinstallaties intensieve veeteelt recreatie

FEITELIJKE TOESTAND ONBEBOUWDE RUIMTE

ONBEBOUWDE RUIMTE

4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.
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4. KANSENKAART

Deze kansenkaart geeft mogelijkheden weer om 
de open ruimte te verbinden en robuuster te maken, 
de gemeente meer klimaatbestendig te maken. Voor 
het uitbreiden en aaneenkoppelen van groenblauwe 
netwerken wordt de zeer waardevolle natuur en 
visiegebieden (waar voorkooprecht voor de Vlaamse 
Overheid of Natuurpunt geldt) in kaart gebracht. 
Fysieke barrières zoals aaneengesloten bebouwing of 
brede wegen worden in rood aangeduid als te mijden 
of aan te pakken. Het watersysteem wordt in kaart 
gebracht door naast de overstromingsgevoeligheid 
en signaalgebieden ook de waterkwaliteit weer te 
geven. De ecologische typering van de waterlopen is 
een oudere datalaag uit 2000, maar biedt een basis 
om de huidige toestand te evalueren aan de hand van 
de rioleringsdatabank en data van de VMM. Voor het 
verminderen van de onthardingsgraad worden grote 
verharde oppervlaktes (> 2000 m²) in kaart gebracht 
middels de gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van 2017. Lokale weg type III of erfontsluitingswegen 
in buitengebied hebben geen verbindende functie 
waardoor een herinrichting of ontharding mogelijke 
scenario’s zijn. De potentie voor energieopwekking 
wordt aangetoond door de theoretische locaties voor 
grootschalige windturbines aan te duiden. Vaste 
afstanden tot woningen (250m), zonevreemde woningen 
(200m), hoogspanningsleidingen en aanvliegroutes 
luchthaven worden uitgesloten.

TRACTEBEL ism Maat-ontwerpers en Voorland

POTENTIEKAART ONBEBOUWDE RUIMTE

Uitbreiding van clusters natuur en nieuwe openruimteverbindingen
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

biologische waarderingskaart versie 2 (toestand 2016)
visiegebied natuur

wegenregister - weg met gescheiden rijban en autosnelweg (
gewestplan, vector - landelijke wonen (

+ ecosysteemdienskaarten INBO
+ dieren onder wielen 3.0

Ruimte voor waterlopen en waterkwaliteit
(BRV: Groenblauwe netwerken ifv klimaatbestendige en leefbare ruimte)

Vlaams Hydrografische Atlas (01/06/2018)
overstromingsgevoelige gebieden, watertoets (toestand 2017)
rioleringdatabank - hydraulische punten (15/01/2018)

ecologische typologie waterlopen (13/06/2000)
signaalgebieden (31/03/2017)

+ saneringsinfrastructuur afvalwater VMM
+ meetplaats oppervlaktewater VMM

Potentie voor (grootschalige) energieopwekking 
gewestplan, vector (01/12/2017)

Belgocontrol - rode zone
defensie en particuliere luchthavens - rode zone

hoogspanningsleidingen
ULM-luchthavens

Kansen voor ontharding
(BVR: Verminderen van verhardingsgraad)

wegenregister - lokale wegen
bodembedekkingskaart (2017)

gewestplan, vector (01/12/2017)
+ structuurplan gemeente

grootschalige windenergie

erfontsluitingswegen verharde oppervlaktes  > 2000m²

(diepe geothermie)wegen > 2 rijstrokenvisiegebied natuurzeer waardevolle natuur lintbebouwing

(mogelijk) overstromingsgevoelig signaalgebiedverontreinigde waterloop niet gezuiverde uitlaat

Identiteit 
juridische afbakeningen ter bescherming van waardevolle natuur (feitelijke kaart onbebouwde ruimte)

lijnrelicten (Landschapsatlas 2001)

Juridische en administratieve afbakeningen
atlas van de woonuitbreidingsgebieden - te onderzoeken gebieden (30/07/2018)

+ percelen eigendom overheid (gemeente) 
+ percelen met voorkooprecht (gemeente)

+ percelen Vlaamse Overheid en lokale besturen

natuurbescherming lijnrelicten

eigendom overheid recht van voorkoop woonuitbreidingsgebied
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