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Synthese 
Een participatiemoment werd georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de gemeente 
Berlare, zoals bedoeld in art. 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, aangaande het 
informeren en raadplegen van de bevolking van de gemeente over de startnota van het Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Recreatiepool Donk.  
 
Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een infomarkt op 12 december 2022. De 
infomarkt was doorlopend geopend van 17u00 tot 21u00 in het CC Stroming. De bezoekers waren 
omwonenden en geïnteresseerden, eigenaars en uitbaters van de verblijfparken, recreanten en 
gebruikers van het gebied.  
 
Naast de decretaal verplichte bekendmaking werd het participatiemoment ook aangekondigd via 
elektronische nieuwsbrieven en het gemeenteblad van de gemeente Berlare. Alle bewoners en 
bedrijven met een adrespunt in het plangebied werden per brief uitgenodigd, net als de eigenaars van 
onbebouwde percelen. 
 
De deelnemers werden in kleine groepen doorheen de infomarkt geleid en kregen bij elk paneel de 
een uitgebreide toelichting. Naast de toelichting was er ruimte voor vragen en meer individuele 
gesprekken waarin de deelnemers hun persoonlijke bezorgdheden en opmerkingen konden uiten.  
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Beschrijving participatiemoment 
 
Doelstelling 

Een participatiemoment werd georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de gemeente 
Berlare, zoals bedoeld in art. 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, aangaande het 
informeren en raadplegen van de bevolking van de gemeente over de startnota van het PRUP 
Recreatiepool Donk. 
 
 
Participatiegraad 

De deelnemers van de infomarkt werden geïnformeerd en geraadpleegd over de startnota van het 
PRUP Recreatiepool Donk. Toelichting bij de infopanelen werd gegeven door de leden van het 
planteam. De deelnemers werden in kleine groepen doorheen de infomarkt geleid en kregen bij elk 
paneel de een uitgebreide toelichting. De deelnemers konden vragen stellen en kunnen reacties 
indienen op de startnota via mail en/of schrijven.  
 
 

Doelgroepen 

De infomarkt was gericht op de gehele bevolking Berlare. Volgende specifieke niet-limitatieve 
stakeholdersgroepen werden onderscheiden:   

- Omwonenden en belanghebbenden 
- Eigenaars van percelen binnen het plangebied 
- Eigenaars en uitbaters van verblijfparken 
- Recreanten en verenigingen 
- Gebruikers 
- Geïnteresseerden 

 
 
Methodiek 

De provincie Oost-Vlaanderen koos samen met haar externe partner Antea Group voor de vorm van 
een infomarkt. De infomarkt vond doorlopend plaats van 17u00 tot 21u00. De deelnemers meldden 
zich aan en werden in groepjes van 10 à 15 personen begeleid langsheen verschillende infopanelen. In 
totaal hebben zich een 150-tal aantal personen aangemeld.  
 
Toelichting werd gegeven door de aanwezige leden van het planteam. De mogelijkheid werd geboden 
om vragen te stellen. Er werd aangespoord reacties schriftelijke over te maken, per mail of brief. Een 
overzicht van de gestelde vragen/opmerkingen is opgenomen in dit verslag.   
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De infopanelen kenden volgende opbouw:  
 

- Welkom op de infomarkt 
- De toekomstvisie van de Donk als kader 
- Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 
- Hoe komt een PRUP tot stand? 
- Waar kan je de startnota raadplegen en hoe kan je reageren? 
- DeelPRUP Kouter Donk 

o Kouter Donk in de toekomstvisie 
o DeelRUP Kouter Donk 

- DeelPRUP Kloosterputten 
o Kloosterputten in de toekomstvisie 
o DeelRUP Kloosterputten 

- DeelRUP Bareldonkse Bossen 
- DeelRUP Sparrendreef 
- DeelPRUP Nieuwdonk 

o Nieuwdonk in de toekomstvisie 
o DeelRUP Nieuwdonk 

- DeelRUP Scheve Villa 
 
 
Timing 

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De publieke consultatie voor de 
startnota van het PRUP Recreatiepool Donk wordt gehouden van 21 november 2022 tot en met 
19 januari 2023. 
 
De infomarkt vond plaats op 12 december 2021, tijdens de publieke inzageperiode.  
 

Communicatiekanalen 

We gebruikten de volgende decretaal verplichte communicatiekanalen om de raadpleging over de 
startnota PRUP Recreatiepool Donk en het participatiemoment aan te kondigen:  
 

- Aankondiging in het Belgisch Staatsblad 
Publicatiedatum: 14/11/2022 

- Aankondiging in gemeentelijk infoblad Infogem 
Publicatiedatum: 03/11/2022 

- Aankonding in 3 dagbladen: 
o De Standaard op 7 november 2022 
o De Morgen op 7 november 2022 
o Het laatste nieuws op 7 november 2022 

- Een bericht op de website van de provincie 
Publicatiedatum: 18/11/2022 
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Verslaggeving  participatiemoment  
Nr.  ALGEMEEN 

 
Vraag en antwoord 

A. Procedure en juridische bepalingen 
 
 1. Kan er nu nog een vergunning worden aangevraagd voor een camping in het 

recreatiegebied dat herbestemd zal worden naar open ruimte? 
 
 Zolang de bestemming niet gewijzigd is, kan dit nog. Vanaf de voorlopige vaststelling 

kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen worden geweigerd op basis van 
het ontwerp-RUP.  art. 4.3.2. VCRO stelt immers: “Een vergunning kan worden 
geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig vastgesteld 
ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of van bijzonder plan van aanleg. Deze 
weigeringsgrond vervalt wanneer het plan geen bindende kracht heeft gekregen 
binnen de termijn waarbinnen het definitief kan worden vastgesteld.” 

 
 2. Moet er geen passende beoordeling opgemaakt worden voor het gehele gebied 

van de visie, i.p.v. enkel voor de deelRUP’s? Deze maken immers deel uit van 
hetzelfde Natura 2000-gebied. 

 
 Voor een visie moet geen passende beoordeling gemaakt worden aangezien het 

geen bindend document is, en op zich geen rechtstreekse uitwerking noch gevolgen 
op het terrein heeft. 

 Een passende beoordeling moet elke mogelijke impact van het plan/een vergunning 
op een speciale beschermingszone (SBZ) bekijken. De passende beoordeling voor 
het RUP zal dus de potentiële impact op alle mogelijke geïmpacteerde SBZ’s moeten 
omvatten wat zo ook voorzien is voor de betreffende deelRUP’s.  

 
 3. Werd er een passende beoordeling gemaakt voor het vlotkamperen? Dit vindt 

plaats net tijdens het broedseizoen. 
 
 Deze vraag heeft geen betrekking op de voorliggende startnota. 

 
 4. Waar kan je zien welke andere bestaande bestemmingsplannen (bv. RUP Donk) 

zijn opgenomen binnen het plangebied? 
 
 De juridische context is beschreven in de startnota en de intekening van de 

bestaande vigerende bestemmingsplannen is te raadplegen op de kaarten 
‘bestaande juridische toestand’.  

 
 5. Wat als je eigenaar bent van een perceel, gelegen binnen het RUP en door het RUP 

beperkt wordt in jouw rechten? Word je hiervoor vergoed? 
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 Het planvoornemen zet enerzijds in op herbestemmingen, anderzijds kan het 
verfijningen van bestaande bestemmingen inhouden. Bij bepaalde 
herbestemmingen, waar voorheen bebouwing mogelijk is en na de herbestemming 
dit wordt uitgesloten, geldt de planschaderegeling uit de VCRO. Deze 
planschaderegeling is onder voorwaarden en zal mogelijks nog wijzigingen 
ondervinden in de nabije toekomst via het instrumentendecreet (nog niet 
goedgekeurd).   

 
 6. Wanneer zal er met de eigenaars in overleg worden gegaan bij de opmaak van het 

PRUP? 
 
 Tijdens de procedure van het PRUP zijn er twee inspraakperiodes van 60 dagen voor 

de bevolking. Voorliggende infomarkt kadert binnen de eerste inspraakperiode, in 
het begin van het proces. Een startnota ligt voor waarbij de plandoelstellingen 
worden verduidelijkt. In een latere fase volgt een tweede inzageperiode waarbij 
inspraak kan gegeven worden op het juridisch grafisch plan en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften.  

 Naast deze inspraakrondes zal door de provincie – waar nodig en voor zover 
relevant – bijkomend overleg met de eigenaars georganiseerd worden.  

 Parallel aan de opmaak van het PRUP is een ontwerptraject lopende met de 
eigenaars en uitbaters van de verblijfparken. Zij zullen intensief betrokken worden 
bij de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.   

 
 7. Een aantal vragen/verduidelijkingen werden gevraagd rond feitelijk gebruik versus 

juridische bestemmingstoestand. 
 
 Het feitelijk gebruik en de juridische toestand van de betrokken percelen in het 

plangebied wordt beschreven in de startnota en de kaarten ‘bestaande juridische 
toestand’. Hierbij is het mogelijk dat dit verschilt, bv. een stuk grond in gebruik als 
weiland terwijl de juridische bestemming recreatiegebied inhoudt.  

 
 

B. Plancontour  
 
 8. Hoe is de plancontour bepaald van de verschillende deelRUP’s? 

 
 Voor het bepalen van de plancontour werd er vertrokken vanuit de toekomstvisie 

waarbij op zoek is gegaan naar logische gehelen, door bv. onderliggende 
bestemmingsplannen geheel mee te nemen zodat geen kleine reststroken van 
andere bestemmingsplannen overblijven. Daarnaast werd ook gekeken naar 
aanliggende percelen die mogelijks een impact kunnen ondervinden door het 
plangebied en bij voorkeur worden meegenomen, of gronden waar kansen worden 
gezien voor het versterken van het recreatiegebied. In deze fase wordt de 
plancontour zo ruim mogelijk genomen, aangezien uitbreiden doorheen het proces 
geen evidentie is. Inkrimpen daarentegen is steeds mogelijk, onder voorwaarden en 
afhankelijk van het moment in de procedure.  
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 9. Welk deel van het plangebied ligt op grondgebied Zele? 
 
 Een deel van het deelRUP Kloosterputten (deelplan 1) ter hoogte van camping 

Groenpark is gelegen op grondgebied van Zele. De gemeentegrens is aangeduid op 
de plannen van de orthofoto of bestaande juridische toestand.  

 
Inhoudelijk – Recreatie – Toekomstvisie  
 
 10. Is er ook nagedacht over het ‘vissen’ als activiteit in de visie? Klopt het dat de 

bootjes aan de Donklaan worden verplaatst naar de Brielstraat? Indien wel, komt 
hier de plek voor vissen in het gedrang.  

 
 In de toekomstvisie Recreatiepool Donk komt vissen niet specifiek aan bod. Dit maakt 

immers deel uit van andere plannen, zoals het  Natuurinrichtingsproject Berlare Broek 
– Donkmeer waarin dit voorzien is.   
 

 Het verplaatsen van de bootjes richting Brielstraat is niet aan de orde, dit werd in 
geen enkele visie of plan opgenomen. 

 
 11. De visie rond recreatie is te eenvoudig opgebouwd. Waarom is horeca niet 

meegenomen? Het verdwijnen van de horeca rond het Donkmeer wordt als 
knelpunt ervaren.  

 
 Binnen de opmaak van de toekomstvisie is het verdwijnen van de horeca aan de 

Donklaan als knelpunt en uitdaging meegenomen. In de visie willen we door het 
Donkgebied terug op de kaart te zetten en meer doelgroepen aan te trekken, ook 
nieuwe zuurstof geven aan de ontwikkeling van kwalitatieve horeca in het gebied. Dit 
is ook uitgewerkt binnen de visie en het bijhorend toetsingskader met 
ontwikkelingsperspectieven voor toerisme en recreatie waar kansen en 
mogelijkheden voor horeca voor het Donkgebied zijn onderzocht en weergegeven. In 
het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zullen - waar relevant – de kansen voor 
bestaande en toekomstige horeca volgens het toetsingskader voor de betreffende 
plangebieden doorvertaald worden naar het RUP.  
De verdwijnende horeca is echter een uitdaging die meerdere oplossingspistes 
vraagt. Binnen het voorgestelde plangebied wordt alvast aandacht besteed aan de 
kansen voor horeca. Wat de horecavoorzieningen buiten het plangebied betreft 
(gelegen in woongebied) betreft dit een gemeentelijke bevoegdheid. 
 

 12. Het planvoornemen getuigt van weinig durf. Er wordt verwezen naar de 
verspreide ligging van de verblijfsrecreatie. Waarom niet de verblijfsrecreatie 
clusteren rond het Donkmeer en alle andere verblijfsrecreatiezones schrappen?  

 
 Bij de opmaak van de toekomstvisie werd een clustering, verplaatsing en herlocatie 

van enkele verblijfparken onderzocht. Dit is echter geen eenvoudige oefening en is 
vooral een dure zaak en complex naar eigendomsstructuren, beschikbare grond, 
bestemming, enz. Bovendien ontbreekt beleidsmatig een draagvlak voor dergelijke 
operatie en grootschalige verhuis. Als gevolg hiervan is vooral ingezet op een 
differentiatie van de verschillende clusters van verblijfsrecreatie, inspelend op de 
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context en de ligging binnen de ‘recreatieve lussen’.  Het opwaarderen van 
ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke integratie worden daarbij telkens voorop 
gesteld als doelstellingen.  Binnen dit verdere traject van het PRUP zullen deze 
doelstellingen en differentiatie verder doorvertaald worden.    

 
 13. Er lijkt weinig aandacht te gaan naar ruiterpaden in het gebied. Kan er bv. een 

ruiterpad voorzien worden op de dijk, in Nieuwdonk of in de Brielstraat? 
 

 Binnen de startnota is geen specifieke aandacht gegeven aan ruiterpaden. 
 Het gebruik van bestaande paden en wegen is in eerste instantie een gemeentelijke 

aangelegenheid. Nieuwe verbindingen zouden in principe kunnen worden 
opgenomen in de plannen, maar rekening houdend met de specifieke ligging van de 
deelplannen zijn bijkomende ruiterpaden in deze gebieden niet onmiddellijk aan de 
orde. Zo kan er geen ruiterpad voorzien worden op de dijk en is het creëren van een 
ruiterpad over Nieuwdonk of langs de Brielstraat, niet opportuun omwille van 
veiligheidsredenen. 

 Zowel functioneel als ruimtelijk kunnen ruiterpaden wel hun plaats hebben in de 
rand van het visiegebied, in een gebied zoals Gratiebossen en het binnengebied 
tussen Donklaan en de Scheldemeander, maar dit maakt geen deel uit van 
voorliggend plan. 

 
 14. Er wordt opgemerkt dat er in de visie te weinig aandacht uitgaat naar de 

woonkwaliteit van de mensen die er wonen. De nadruk ligt sterk op recreatie, maar 
het levert voor de omwonenden weinig op. 

 
 In de toekomstvisie is het versterken van wandel- en fietsverbindingen en de creatie 

van nieuwe publieke ruimte opgenomen als doelstelling. Het inzetten op het 
versterken van de sociale cohesie is daarbij expliciet als ambitie opgenomen in de 
visie (p39): “Door in te zetten op ontmoetingsplekken in het gebied, zullen zowel de 
diverse bezoekers als de bewoners er hun plek vinden en het zich kunnen toe-eigenen".  
Deze visie-elementen hebben een rechtstreekse meerwaarde voor de inwoners van   
Berlare.  

 
 15. De Donklaan zorgt voor veel overlast en is er veel vrachtwagenverkeer. Waarom 

wordt er geen zone 30 ingevoerd bijvoorbeeld? 
 
 Het probleem van de drukke Donklaan is gekend bij de gemeente en de provincie en 

is als uitdaging meegenomen binnen de opmaak van de toekomstvisie. Het is echter 
een gewestweg in beheer van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer. 
De gemeente en de provincie zijn er zich bewust van dat Donklaan een fysieke 
barrière vormt voor de samenhang van de recreatieve pool, binnen die context 
wordt bij de Vlaamse overheid gestreefd naar een minder intensief wegverkeer en 
een passender weginrichting. Daarnaast is een  ruimtelijk uitvoeringsplan niet het 
medium om snelheidsbeperkingen op te leggen.   
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DeelRUP Kouter  

Nr.  DEELRUP KOUTER 
 
Vraag en antwoord 

Plancontour 
 
 16. Is de site van de Donkere Wolk opgenomen in het plangebied? 

 
 Ja, deze is opgenomen binnen de plancontour van DeelRUP Kouter Donk.  

 
Recreatie 
 
 17. De hondenloopweide aan de toegang van Nieuwdonk werd vroeger veelvuldig 

gebruikt door ballonvaarders (opstijgen / landen). Nu wordt vooral gebruik 
gemaakt van de zone voor parking zoals ingetekend volgens het BPA Nieuwdonk. 
Er wordt gevraagd  om deze mogelijkheid te behouden.  

 
 Binnen de passende beoordeling, opgemaakt voor de deelvisie Nieuwdonk, is 

ballonvaren en de impact ervan op de natuurdoelstellingen van het aangrenzende 
natuurreservaat (NATURA 2000) onderzocht. Het voornemen om deze parking als 
het opstijgings- en landingsplek voor luchtballonnen te gebruiken kan enkel worden 
goedgekeurd onder de voorwaarde dat deze op ruime (> 100 m) afstand van het 
natuurgebied wordt aangelegd. Het decreet op natuurbehoud van 21 oktober 1997 
verbiedt immers ballonvaart over natuurreservaten. Het overvliegen van Nieuwdonk 
en bij uitbreiding het geheel van beschermde gebieden errond kan niet worden 
toegestaan. De mogelijkheid moet dus met grote omzichtigheid worden benaderd in 
het PRUP en zal verder grondig worden onderzocht. Daarbij zal worden afgewogen 
of een opstijgplek voor ballonvaart toelaten nabij een gebied waar er een verbod 
geldt, wel wenselijk is. 

 
 18. Heel wat bezoekers juichen de heraanleg van de Brielstraat toe. Graag ook een 

ruiterpad voorzien naast de wandel- en fietsas. 
 
 Momenteel worden plannen ontworpen om het pad aan de Brielstraat te 

ontdubbelen voor fietsers en wandelaars. De ruimte is daarbij beperkt en zal hoogst 
waarschijnlijk reeds inspanningen vragen van aanpalende eigenaars. Er is daarbij 
geen ruimte over om ook nog een ruiterpad te voorzien. Bovendien kunnen, 
omwille van veiligheid, ruiterpaden vaak beter niet gecombineerd worden met 
bestaande fiets- en wandelwegen. Ruiters kunnen daarbij gebruik maken van de 
reeds bestaande ruiterpaden in de omgeving. 
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Ontsluiting en parkeren 
 
 19. Het uitbouwen van een toegang / onthaal voor de verblijfparken aan de 

Dendermondse Steenweg wordt in vraag gesteld. Er wordt verwezen naar de 
nabijheid van de toegang Nieuwdonk. Gaat er wel voldoende ruimte zijn om te 
parkeren? Vrees voor mobiliteitsproblemen. 

 
 In het PRUP worden de mogelijkheden bekeken voor het creëren van een 

waardevolle toegang voor de nabijgelegen verblijfparken langs de steenweg. 
Vandaag de dag zijn de toegangen tot sommige verblijfparken weinig zichtbaar of 
uitnodigend, liggen ze op korte afstand van elkaar en is vanaf de steenweg de pracht 
van het Donkmeer niet zichtbaar. In het PRUP wordt onderzocht  of de toegangen 
kunnen gebundeld worden en kwalitatiever kunnen worden ingericht. Ook wordt 
onderzocht of we vanaf deze toegang een groene as met doorsteek voor wandelaars 
en fietsers doorheen het plangebied kunnen voorzien die uitkomt aan het 
Donkmeer. De groene as wil daarbij zorgen voor een betere bereikbaarheid en 
landschappelijke integratie van de verblijfparken die nu vaak  geïsoleerd liggen. Ook 
kan zo de beleving van het Donkmeer vanaf de Dendermondse Steenweg versterkt 
worden. Het is niet de bedoeling om hier een toegang voor auto’s te voorzien 
(m.u.v. deze bestemd voor de verblijfparken) of een parking te voorzien. Daarvoor 
wordt verwezen naar de toegang en ruime parkeermogelijkheden aan Nieuwdonk. 
De mogelijkheid voor een nieuw onthaal wil vooral inzetten op kwalitatieve beleving 
en zachte weggebruikers. 

 
 20. Waarom is de garage aan de Dendermondse Steenweg meegenomen? Het gaat 

om een actief bedrijf.  
 
 Zoals hierboven toegelicht (vraag 19), onderzoekt de provincie de mogelijkheden 

om een kwalitatieve toegang  voor de verblijfparken te vormen, gecombineerd met 
een groene doorsteek voor de zachte weggebruikers.  De betreffende percelen 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Indien hier herbouwd wordt, is het van 
belang om deze ontwikkeling ook af te stemmen op deze potentiële 
toegang/doorsteek. Het RUP wil hierbij de mogelijkheden onderzoeken zonder de 
bouwmogelijkheden of bedrijfsactiviteiten van de betreffende percelen te 
hypothekeren. 
 

 
Groenbuffer 
 
 21. De bufferzone ingekleurd volgens het gewestplan tussen de Dendermondse 

Steenweg en Meerstraat is voor de omwonenden belangrijk. Angst dat 
stacaravans tot aan de achtertuinen zullen komen. Er wordt verwezen naar de 
uitbreidingszones van de toekomstvisie. 

 
 Deze bezorgdheid zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het PRUP. 

Sowieso zal hierbij veel aandacht gaan naar de landschappelijke integratie van de 
verblijfparken en vergroening van dit plangebied.  
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DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1  

Nr.  DEELRUP KLOOSTERPUTTEN – DEELPLAN 1 
 
Vraag en antwoord 

Plancontour 
 
 22. Wat gebeurt er met de zone van de Kabarca? Deze zone is ook meegenomen in het 

PRUP? 
 
 Momenteel zijn er plannen van de eigenaar om deze zone te ontwikkelen. Een deel 

van de te ontwikkelen zone is meegenomen in het PRUP. In het RUP zullen de 
mogelijkheden onderzocht worden om een landschappelijke link tussen Donkmeer 
en Kloosterputten te garanderen. 

 
Ontsluiting en parkeren 
 
 23. Is de ontsluitingsweg waarvan ooit sprake achter de Donklaan opgenomen in het 

RUP? 
 
 Het gemeentelijk idee om aan de achterzijde van de Strijdam een ontsluiting te 

voorzien is reeds mogelijk binnen het gemeentelijk RUP. Er zal worden onderzocht 
of het zinvol/wenselijk is om deze optie ook in het PRUP te verankeren. 

 
 24. Er is bezorgdheid over het voornemen om de gemeentelijke parking mogelijks te 

gaan herbestemmen. Als we meer toeristen naar de Donk willen trekken, waar 
gaan die dan allemaal parkeren? 

 
 Parking Nieuwdonk en parking Donkoeverpark zijn de grote parkings in het gebied. 

Parking Donkoeverpark fungeert daarbij als de onthaalparking voor bovenlokale 
recreanten. Hier bevindt zich de toeristische onthaalpoort en starten alle fiets- en 
wandelroutes enz. De huidige parking Donkmeer is eerder gericht op de 
horecabezoeker, er wordt onderzocht of er hier in de toekomst andere 
mogelijkheden zijn om het parkeren te organiseren.  
 

 
Kloosterputten 
 
 25. Het waterpeil van de Kloosterputten is een pak lager dan dat van het Donkmeer. 

Dit komt omdat het sterk gedraineerd wordt. Deze drainage zou zonder 
vergunning zijn aangelegd. Sinds 2006 is een dergelijke vergunning noodzakelijk 
via de projectmer-richtlijn rond landbouwgebieden. Deze zou ook retroactief 
werken. 

 
 Deze opmerking wordt doorgegeven aan de betrokken instanties maar situeert zich 

op projectniveau en maakt daarbij niet rechtstreeks deel uit van het planvoornemen  
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DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2  

Nr.  DEELRUP KLOOSTERPUTTEN – DEELPLAN 2 
 
Vraag en antwoord 

Plancontour 
 
 26. Waarom ligt de oostelijke perceelsgrens van DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

deels op de rijweg en deels op het zuidelijk perceel aan de Zandstraat? Er zit een 
knik in de lijn.  

 
 In het voorontwerp zal dit verder onderzocht worden. De plancontour van het 

DeelRUP is maximaal afgestemd op de eigendomssituatie van het verblijfpark 
Gamma. De zonering van het gewestplan wordt gevolgd waarbij correcties van het 
gewestplan worden doorgevoerd en er afstemming is met de perceelsgrenzen. In 
het verder traject wordt onderzocht of deze afstemming goed is gebeurd. 
 

Recreatie 
 
 27. Wordt er rekening mee gehouden dat een jeugdverblijf ook lawaai en hinder voor 

omwonenden kan veroorzaken? 
 
 Ja, bij de inplanting van het jeugdverblijf en aanleg van het terrein kan hier 

bijvoorbeeld rekening mee gehouden worden (zo ver mogelijk van gebouwen en 
een oriëntatie weg van de huizen). Bij het verder uitwerken van het RUP zal 
daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Ook een goed huishoudelijk 
reglement en goede afspraken tussen omwonenden en uitbaters zijn hierbij 
cruciaal. 

 
 28. Is het de bedoeling dat het bos naast Gamma omgezet wordt naar 

recreatiegebied? 
 
 Het bosgebied naast het verblijfpark is meegenomen binnen de plancontour om de 

toegankelijkheid ervan en het beheer te regelen via het PRUP. Het is niet de 
bedoeling om de bestemming van het bos te wijzigen naar recreatie. Dat zou 
immers strijdig zijn met de visie en het provinciaal ruimtelijk beleid. . 

 
Ontsluiting en parkeren 
 
 29. Is de Strijdamstraat niet te smal om bussen te laten passeren en keren? 

 
 Deze bezorgdheid zal worden meegenomen in de verdere gesprekken met 

gemeente en de betrokken uitbater.  
 
  



12 
Verslag Participatiemoment PRUP Recreatiepool Donk – 12 december 2022 

DeelRUP Bareldonkse bossen  

Nr.  DEELRUP BARELDONKSE BOSSEN 
 
Vraag en antwoord 

Groenbuffers 
 
 30. Worden de groenbuffers rond verblijfpark Roosendael ook meegenomen en 

onderzocht in het RUP?  
 
 De bufferzone uit het BPA Olmendreef is meegenomen binnen de plancontour. In 

het PRUP  verder onderzocht h 
 

Omgevingscontext - Gratiebossen 
 
 31. Waarom vindt er aan de Gratiebossen momenteel veel populierenkap plaats? 

 
 Deze vraag is niet rechtstreeks gerelateerd aan het deelRUP Bareldonkse Bossen. Op 

basis van een concrete locatie kan de gemeentelijke dienst Vergunningen hierover 
correcte informatie verschaffen.  
 

 32. Is het mogelijk om een kleine parking te voorzien aan de Gratiebossen? Nu 
parkeert men zich in het wilde weg. De proefopstelling t.h.v. de Jan Praetstraat 
lijkt weinig te helpen. 

 
 Deze vraag is niet gerelateerd aan het plangebied en valt buiten de scope van dit 

PRUP.  
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DeelRUP Sparrendreef 

Nr.  DEELRUP SPARRENDREEF 
 
Vraag en antwoord 

Plancontour 
 
 33. Er wordt opgemerkt dat de plancontour een deel van achtertuinen omvat. Kunnen 

deze achtertuinen uit de contour worden gesloten? 
 
 Het is de intentie om het RUP te laten aansluiten op de gewestplanbestemming 

woongebied. Mogelijks worden hierdoor een aantal achtertuinen, die dieper lopen 
dan dit gebied, mee in het plan vervat. Binnen het PRUP zullen we onderzoeken of 
we aan de  achtertuinen een zone-eigen bestemmingsfunctie kunnen geven, 
bijvoorbeeld ‘zone voor tuinen’. 

 
 

Recreatie 
 
 34. Kan vermeden worden dat er hier ooit padel zou komen? 

 
 Voor deze locatie is een andere ontwikkeling dan padel voorgesteld. Binnen het 

PRUP wordt onderzocht welke voorschriften aan dit gebied worden gekoppeld. 
 

 35. Het terrein van verblijfpark Dennenbos zou een interessante wandelverbinding 
vormen naar het Broek. 

 
 Bij een herbestemming van zone voor verblijfsrecreatie naar een open ruimtegebied 

is het mogelijk om nevenfuncties zoals wandelverbindingen expliciet te benoemen. 
In het RUP zal onderzocht worden of dergelijke verbinding wenselijk en relevant is 
om op te nemen. 

 
 36. Er zijn in het gebied veel doodlopende wandelwegen. Kunnen hier verbindingen 

gemaakt worden? 
 
 Net zoals hierboven toegelicht (vraag 35), is het mogelijk om nevenfuncties zoals 

wandelverbindingen mee te nemen bij de herbestemmingen. In het RUP zal 
onderzocht worden welke verbindingen relevant zijn om verordenend vast te leggen 
en mee te nemen. 

 
Feitelijk gebruik 
 
 37. Is er momenteel nog landbouw aanwezig in het gebied? 

 
 Ja, er zijn percelen binnen de plancontour van het DeelRUP Sparrendreef die een  

gebruik hebben als landbouw met name weiland en akkers. 
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 38. Er wordt verwezen naar de vele hertjes en bevers die gespot worden in het 
gebied.  

 
 Het betreft geen vraag maar een bevestiging dat een herbestemming naar 

natuurgebied te motiveren is vanuit de aanwezigheid van fauna. 
 

Herbestemmingen 
 
 39. Welke bestemming zullen de chalets aan de Sparrendreef naast verblijfpark Ter 

Kapelle krijgen? 
 
 Dit wordt onderzocht bij de verdere uitwerking van het PRUP. De huidige 

vergunningstoestand van de vakantiechalets zal daarbij onder meer bepalend zijn. 
 

 40. Waarom worden de landbouwgronden omgezet naar natuurgebied? Er wordt hier 
reeds 20 jaar gewerkt met beheersovereenkomsten  en aan botanisch en 
randenbeheer gedaan. 

 
 Een herbestemming van agrarisch gebied naar natuurgebied wordt in het PRUP  

onderzocht. In functie van de te versterken groenstructuur en rekening houdend 
met de waterkwaliteit van de naastgelegen waterputtenbatterij, wordt onderzocht 
of deze herbestemming wenselijk is.  
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DeelRUP Nieuwdonk   

Nr.  DEELRUP NIEUWDONK 
 
Vraag en antwoord 

Recreatie 
 
 41. Vandaag de dag wordt er gefietst rond de plas. Is dat toegestaan? Er wordt ook 

gefietst aan Het Brugsken?  
 
 Fietsen in deze zone is in principe niet toegelaten. Voor het provinciaal domein 

Nieuwdonk wordt dit bepaald binnen het reglement ervan.   
 

 42. Is er ook nagedacht om de sloten in het natuurgebied rond Nieuwdonk recreatief in 
te zetten, bijvoorbeeld om te kajakken?  

 
 De sloten maken deel uit van de (Europese) Speciale Beschermingszones van Natura 

2000 waar strenge natuurdoelstellingen gelden. Deze zones van het natuurgebied 
zijn slechts beperkt toegankelijkheid voor het publiek om zo de natuurwaarden 
maximaal te beschermen.  Het recreatief inzetten van deze sloten is dus niet aan de 
orde wegens strijdig met de natuurwetgeving. 

 
 43. Kan er op termijn nog een horecazaak op Nieuwdonk? 

 
 Ja, een horecazaak op het domein Nieuwdonk blijft mogelijk. Het zal echter de 

bedoeling zijn dat deze vooral gericht is op recreanten en bezoekers van het  
recreatiedomein. Ook zullen de openingsuren afgestemd worden op de 
openingsuren van het domein. Een feestzaal zal dus niet meer mogelijk blijven in de 
toekomst. Vanuit de opgemaakte passende beoordeling voor Nieuwdonk waarbij de 
visie op recreatie getoetst werd aan de natuurdoelen, bleek dat een feestzaal een te 
grote negatieve impact heeft op het omliggende –Europees beschermde - 
natuurgebied. Het PRUP voorziet het behoud van de horeca. Randvoorwaarden 
zullen een kwalitatieve inrichting waarborgen.   
 

 44. Wordt er een nieuwe steiger voorzien op Nieuwdonk? 
 
 Het masterplan Nieuwdonk voorziet inderdaad een nieuwe steiger aan de nieuwe 

locatie voor de zeil- en duikclub.  Het is een wensbeeld voor de langere termijn.   
 

 45. Bij het verplaatsen van de loodsen wordt gevreesd voor een conflict tussen 
watersporters en dagjestoeristen. Vrees voor vandalisme van het materiaal. 

 
  Het verplaatsen van de watersport en de bijhorende infrastructuur is ruimtelijk 

enerzijds ingegeven door de kansen voor natuurherstel op de huidige locatie van de 
loodsen en anderzijds de logica om de watersportinfrastructuur in nabijheid van het 
water te lokaliseren en alle infrastructuur en bebouwing te bundelen. In de 
concretere uitwerking en inrichting van deze infrastructuur zullen de vermelde 
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bezorgdheden worden meegenomen. Door een juiste inrichting en de toepassing 
van (veiligheids)maatregelen kunnen immers conflicten tussen watersporters en 
dagjestoeristen vermeden worden en kan de kans op vandalisme tot een minimum 
beperkt worden.  
 

 
 46. Door de betonplaten rond de strandzone is het vandaag de dag niet meer mogelijk 

om daar evenementen te organiseren, zoals beachrugby en volleybal. 
 
 Dit behoort op zich niet tot de scope van het PRUP maar betreft de concrete 

inrichting van het domein Nieuwdonk zelf.   
 

Ontsluiten en parkeren 
 
 47. Als de parking van Nieuwdonk verder van het domein komt te liggen, is er dan geen 

risico dat de aantrekkingskracht van het domein gaat verminderen. Voor de 
horecazaak is dit ook niet gunstig.  

 
 De parking aan de ingang van Nieuwdonk is in principe niet de officiële parking en is 

indertijd zonder vergunning aangelegd. Er rust dus een bouwmisdrijf op deze 
parking waardoor een aanpak noodzakelijk is. 

 Binnen de visie op Nieuwdonk is de grote parking richting Dendermondse Steenweg 
aangeduid als hoofdparking Tijdens de opmaak van de visie is grondig onderzocht 
welke parkeermogelijkheden er zijn dichter bij de huidige ingang van het domein. 
Doordat het domein echter gelegen en omringd is door waardevol en Europees 
beschermd natuurgebied, bleek het zeer moeilijk om een parking dichter aan te 
leggen dan de huidige reserveparking. De provincie onderzoekt echter wel of er nog 
een beperkt aantal parkeerplaatsen kan behouden worden (bijvoorbeeld voor 
minder mobiele bezoekers, duikers,…) op de huidige ‘te herstellen’ parking. 

 
 48. De parking aan de ingang van Nieuwdonk is reeds verhard en heeft geen biologische 

waarde. Omzetten in natuurgebied wordt in vraag gesteld. Is het niet beter uit te 
gaan van het huidige ruimtebeslag en verdere ruimte-inname te vermijden?  

 
 Deze parking is momenteel zonevreemd (want gelegen binnen de bestemming 

natuurgebied) én onvergund. Een oplossing voor deze parking dringt zich op. Hoe 
deze oplossing precies vorm krijgt, wordt verder onderzocht.  
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DeelRUP Scheve Villa  

 
Nr.  DEELRUP SCHEVE VILLA 

 
Vraag en antwoord 

Plancontour 

 49. Er wordt verwezen naar de landbouwgronden aan de overzijde van de Donklaan. 
Deze worden vandaag al gebruikt door de jeugdbewegingen. Waarom wordt dit niet 
meegenomen? 

 
 Volgens de huidige regelgeving is het op dit moment al mogelijk om te bivakkeren in 

agrarisch gebied, echter in beperkte mate en gericht op tijdelijkheid. Er is geen 
tegenstrijdigheid met de huidige bestemmingszone en opname in het PRUP biedt 
dus weinig meerwaarde aangezien een bestemmingswijziging zich niet opdringt. 
 

Effecten 
 
 50. Wie is eigenaar van de Scheve Villa?  

 
 De Scheve Villa is in eigendom van de gemeente Berlare. 

 
 51. Er wordt opgemerkt dat de doelstellingen van dit deelRUP niet congruent zijn met 

de doelstellingen van de andere deelRUP’s (bv. omzetten recreatiegebied naar 
natuurgebied). De activiteiten van de Scheve Villa als verblijf voor 
jeugdbewegingen, zorgen voor overlast en verstoring van de omliggende kwetsbare 
en zeer waardevolle natuur. Ook door omwonenden wordt geluidsoverlast 
aangekaart.  

 
 De opmaak van het PRUP gaat gepaard met de opmaak van een plan-MER en 

passende beoordeling teneinde de effecten op milieu en natuur in beeld te krijgen, 
met het al dan niet nemen van milderende maatregelen om de verstoring op milieu 
en natuur te beperken.  

 Wat de geluidsoverlast betreft, wordt dit doorgegeven aan de gemeente die ook 
deel uitmaakt van het planteam van dit RUP. 

 
 52. Zal er overleg zijn met vzw Durme die de natuurgronden ernaast beheerd? 

 
 Deze suggestie wordt meegenomen in het verdere traject van het RUP. 
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Vervolgstappen 

De volgende stap in het planningsproces PRUP Recreatiepool Donk is de opmaak van de scopingsnota. 
Die bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en reacties op de startnota. De 
scopingsnota bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen en geeft richting aan het 
onderzoek voor het plan en de effecten. De scopingsnota met een overzicht van de binnengekomen 
reacties en adviezen en voorliggende verslag van participatiemoment, kan je later terugvinden op de 
website van de provincie Oost-Vlaanderen.  
 
De stap nadien is de opmaak van het voorontwerp. Het planteam maakt het voorontwerp PRUP 
Recreatiepool Donk op en de MER-deskundigen maken de ontwerp effectrapporten op. Dat is een 
eerste versie van het grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften, en ook al een ontwerp van 
de mogelijke effecten die dat plan heeft op o.a. milieu. Het voorontwerp PRUP wordt ter advies 
voorgelegd tijdens de plenaire vergadering.  
 
Na deze adviesronde wordt het voorontwerp PRUP bijgewerkt tot een ontwerp PRUP met bijhorend 
plan-MER. Dat ontwerp PRUP wordt door de provincieraad voorlopig vastgesteld. Tijdens het openbaar 
onderzoek kunnen alle betrokkenen bezwaren uiten op het voorliggende plan. Het openbaar 
onderzoek duurt 60 dagen.   
 
De volgende stappen zijn de definitieve vaststelling van het PRUP van het definitieve PRUP.  
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