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Korte wegwijs
Wat is het doel van deze nota?

Deze startnota is het eerste document bij de opmaak van het
provinciaal RUP ‘De Boerekreek’. Met deze nota willen we
reeds in een vroeg stadium van de procedure relevante actoren informeren over de voorgenomen plannen van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het provinciaal sportcentrum De
Boerekreek.
Deze vroege ‘raadpleging’ of consultatie gaat in hoofdzaak
over de algemene visie en de grote lijnen van het toekomstige RUP en eventuele milieueffecten. In deze vroege fase
gaat het minder over details aangezien deze momenteel vaak
nog niet gekend zijn.
Deze consultatie is niet bindend in de zin dat de opmerkingen
gevolgd moeten worden. Wel worden alle opmerkingen onderzocht en gemotiveerd, (deels) aanvaard of verworpen.
Zoals decretaal bepaald is, wordt er aan deze startnota een
raadpleging gekoppeld van 60 dagen waarbij er minstens één
participatiemoment georganiseerd wordt.

Waarom maken we dit plan op?

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een tiental jaren geleden
de site van het sportcentrum aan de Boerekreek reeds voor
een groot deel vernieuwd. Momenteel heeft het sportcentrum nog enkele concrete uitbreidingsvragen zoals een polyvalente zaal, een grotere opslagloods, herlokalisatie van het
werkatelier,… Daarnaast zijn er ook nog enkele knelpunten
op de site zoals een buurtweg doorheen het sportcentrum, te
weinig parkeercapaciteit,… die om een oplossing vragen.
Al deze vragen en knelpunten zijn meegenomen en samengebracht bij het opstellen van een toekomstvisie of inrichtingsschets voor het sportdomein. Om deze inrichtingsschets
te kunnen uitvoeren zal er voor sommige (deel)percelen een
bestemmingswijziging nodig zijn. Het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan zal deze bestemmingsvoorschriften, samen
met bepalingen omtrent de inrichting, verordenend vastleggen.

Over welk gebied gaat het?

Het gebied omvat de nieuwe en oude locatie van het sportcentrum De Boerekreek aan de Sint-Jansstraat. De bestemmingswijzigingen blijven binnen de grenzen van het huidige
sportcentrum, inclusief de ingesloten particuliere woning.
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1.
1.1

Inleiding en opgave

Aanleiding I plandoelstelling
kruist, voor een onveilige situatie en ligt ingesloten op
het domein ook een particuliere woning.

Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek is de
laatste jaren sterk uitgebouwd als sportcentrum voor
water- en paardensportrecreatie en dit in combinatie
met verblijfsaccomodatie. In 2008 werd de site grondig vernieuwd binnen de bestemmingszone recreatie
op het gewestplan.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘De
Boerekreek’ wordt dus opgemaakt naar aanleiding
van al deze concrete ruimtevragen en knelpunten. Al
deze vragen en knelpunten worden binnen dit planproces gebundeld onderzocht en gekoppeld aan een
toekomstige ruimtelijke visie voor de volledige site.

Vandaag de dag stellen zich nog enkele concrete
ruimtevragen die van belang zijn voor een optimaal
functioneren van het sportcentrum. Zo is er nood aan
een polyvalente zaal, een grotere opslagloods, een
herlokalisatie van het werkatelier, een stapmolen
voor paarden, een fietsenstalling voor het personeel
en bezoekers,…

Concreet zal dit PRUP de beperkte uitbreiding (polyvalente zaal, een opslagloods met werkatelier, stapmolen, …) en herschikking van het sportcentrum mogelijk
maken en daarbij de nodige bestemmingswijzigingen
doorvoeren.

Naast deze concrete uitbreidingsvragen wordt het
sportcentrum ook geconfronteerd met enkele knelpunten die een ruimtelijke herschikking of reorganisatie vragen van de site. Zo is er over het algemeen te
weinig parkeercapaciteit aanwezig op de site, zorgt
een buurtweg in openbaar domein die de site door-

Terzelfdertijd wordt binnen dit planproces ook de
herbestemming van de oude site verderop onderzocht. Door het concentreren van alle functies op de
huidige locatie, kan de huidige recreatiebestemming
van deze site vervangen worden door een nieuwe bestemming uit de categorie agrarisch gebied.

Afb.1: Bij regenweer en de aanwezigheid van een groot aantal groepen, worden de stallen ingezet als ‘refter’.
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1.2

Inhoud startnota

Voorliggend document omvat de startnota binnen de
opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Deze startnota omvat de volgende decretaal verplichte onderdelen:
 een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan;

Dit vormt de eerste stap binnen de formele procedure voor het PRUP Boerekreek te Sint-Laureins.

 een afbakening van het gebied of de gebieden
waarop het plan betrekking heeft;

Deze startnota omvat nog geen concreet bestemmingsplan en voorschriften maar beschrijft onder andere het planvoornemen, het plangebied en de planopties. Het vormt de basis om met andere overheden,
actoren en bevolking in dialoog te treden over dit plan
gedurende de eerste raadpleging van 60 dagen.

 een beknopte beschrijving van de alternatieven
voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan,
die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een
beknopte beschrijving van de voor- en nadelen
van de verschillende alternatieven;
 een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte
en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend;

Deze startnota dient samen gelezen te worden met
de procesnota die een apart document vormt. De
procesnota toont de procesaanpak in elke fase en beschrijft hoe het proces zal gevoerd worden, wie betrokken wordt op welke wijze, timing, enz… Dit document evolueert mee met het proces en zal tijdens elke fase worden geactualiseerd.

 de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in
voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen;
 de beschrijving van de te onderzoeken effecten en
van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals
bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die
nodig zijn voor het plan;
 in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde
rapporten die daaruit zijn voortgekomen;
 in voorkomend geval, de impact of het effect dat
het geïntegreerde planningsproces kan hebben op
mens of milieu in een ander gewest of land of op
de gebieden die onder de federale bevoegdheid
vallen.
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2.
2.1.

Ruimtelijke situering

Situering Boerekreek

Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek is gelegen binnen het krekengebied van het Meetjesland in
het noorden van de Provincie Oost-Vlaanderen. Binnen het Meetjesland situeert het domein zich ten
noorden van de E34 en het Leopoldskanaal. Het
sportcentrum ligt vlakbij de gelijknamig kreek, de
Boerekreek.

In 2008 werd door de provincie een nieuwbouw gerealiseerd op de site aan de Sint-Jansstraat 132. Sindsdien worden de sportkampen vanaf deze locatie georganiseerd. De oude gebouwen verderop worden
enkel nog als opslagruimte en werkplaats gebruikt.
Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek biedt
een brede waaier van activiteiten aan zoals sportkampen (watersport zoals zeil- en surflessen, pony- en
sportkampen), sportklassen, sportdagen of plattelandsklassen voor kinderen en scholen. Het centrum
heeft momenteel een capaciteit van 90 bedden, verdeeld over 28 slaapkamers. Naast scholen kunnen ook
individuele sporters deelnemen aan sportkampen of
lessenreeksen.

Typisch voor het krekengebied is het open polderlandschap dat doorsneden wordt door een netwerk
van kreken en enkele grote dijken. Het omvat ook belangrijke natuurwaarden waarbij vooral de kreken
maar ook de omgeving ervan vaak zijn opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of Natura 2000netwerk (habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied).
De Boerekreek is de grootste kreek (39 ha) van het
Meetjesland en is gelegen op het grondgebied van de
gemeente Sint-Laureins, tussen de kern van Bentille
enerzijds en Sint-Jan-in-Eremo en de Nederlandse
grens anderzijds. Bij haar ontstaan in de zestiende
eeuw werd de kreek de Grote Geule genoemd.

Behalve deze sportieve activiteiten kunnen hier ook
andere activiteiten georganiseerd worden, van kleine
evenementen zoals verjaardagsfeesten, babyborrels
tot grotere events zoals triatlons, cyclocross,…
In de weekends staat het centrum open voor familiegroepen, sportclubs, ruiters, vriendengroepen, organisaties, … die op weekend komen.

Een deel van de kreek is natuurreservaat en wordt
beheerd door Natuurpunt. Een ander deel, dicht bij
het centrum van Sint-Jan-in-Eremo, maakt deel uit
van het provinciaal sportcentrum De Boerekreek.

De maanden juli tot en met oktober zijn de topmaanden voor de site en hebben het meeste aantal overnachtingen. De minst drukke maanden voor de site
zijn de maanden november tot en met februari.

Oorspronkelijk werd deze site door Bloso uitgebaat
als zeil- en surfschool. In 1998 verliet Bloso de terreinen en werd de Provincie Oost-Vlaanderen eigenaar.
De site werd uitgebouwd als sportcentrum voor water- en paardensportrecreatie met verblijfsaccomodatie.

Afb.2 (p9-10): Situering van het sportcentrum Boerekreek en enkele
impressies van het sportcentrum
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2.2.

Ruimtelijke opbouw sportcentrum

In 2008 werd een nieuwbouw gerealiseerd op het
sportcentrum. Het architectenteam Coussée en Goris
tekende de plannen uit in opdracht van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

Aan de zuidzijde van de site bevinden zich een aantal
kleinere bouwvolumes, respectievelijk het gebouw
van de administratie, wc-en douchegebouw, klaslokalen, conciërgewoning en een leegstaande woning.
Tussen de conciërgewoning en de verblijfsruimten ligt
ingesloten een particuliere woning met kleine buitenruimte.

In de plannen werden de oude gebouwen op de site
afgebroken. Het ontwerpteam zocht naar een constructie die een antwoord zou bieden op de grote
winden die binnen dit open polderlandschap sterk
aanwezig zijn. De gebouwen zijn zo geconcipieerd als
windvangers waarbij de refters en verblijven zijn ondergebracht in een laag L-vormig gebouw (palisadegebouw) die de binnenkoer bescherming geeft. Aan
de andere zijde is de binnenplaats afgesloten door de
manège.

Tot de site behoren ook verschillende weides: weide
noord, noordoost, zuid en oost. Weide oost fungeert
daarbij als winterweide. Deze sluit het dichtst aan bij
de stallen waardoor de paarden door het openzetten
van de poort naar buiten kunnen. Op weide noord
wordt in de zomermaanden een sterretent geplaatst
waaronder groepen op sportdag kunnen lunchen.
Aan de zuidwestelijke zijde van de kreek ligt een rietveld (KWZI) voor de zuivering van het afvalwater van
de kern Sint-Jan-in-Eremo en het sportcentrum.
Op de oude site, 700 meter verderop, staan nog enkele gebouwen die gebruikt worden voor de berging van
karren, boten, terraselementen, .... Ook de werkplaats
bevindt zich hier. Aan de overkant van de straat wordt
nog een loods bijgehuurd voor de winteropslag van
boten. Hier is er ook een geïmproviseerde ruimte in
ondergebracht waar activiteiten kunnen doorgaan bij
slecht weer.
Op afbeelding 4 is een plan met de bestaande toestand weergegeven.

Afb.3: Concept van de windvangers met L-vormig palisadegebouw
en manège

In het palisadegebouw zitten de verblijfsruimtes en
kleedkamers. Op de hoek tussen de refters en de verblijfruimtes is de ontvangstruimte waar kinderen toekomen en hun bagage kunnen plaatsen. De manège
bestaat uit een binnenpiste met daarop aansluitend
de stallen voor de paarden. Op de binnenkoer is een
buitenpiste en beachvolleybalveld gelegen. Parallel
langs het dijklichaam is recent een houten speelparcours aangelegd.

Afb.4 (p12): Plan bestaande toestand Boerekreek
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3.

Reikwijdte PRUP en effectbeoordelingen
ten binnen ons proces? Op basis van onze plandoelstelling wegen we ook af welke effectbeoordelingen
nodig zijn.

In dit hoofdstuk geven we weer wat de doelstelling en
draagwijdte is van het plan en hoe we te werk gaan
om de inhoud van het plan vorm te geven. Wat ligt al
vast? Waar is er nog marge en wat zijn aandachtspun-

3.1.

Reikwijdte PRUP en uitgangspunten planproces

REIKWIJDTE PRUP

Het werkatelier van mei 2017 was een brainstormmoment waarop met diverse actoren een dialoog is
opgestart over de knelpunten van de huidige site en
de randvoorwaarden van de uitbreidingsvragen. Via
het werkatelier is ook een gezamenlijk denkproces en
locatieonderzoek opgestart waarbij de ruimtevragen
werden bekeken binnen hun ruimtelijke context van
kwetsbaar openruimtegebied. Het resultaat van het
werkatelier was daarbij geen definitief plan of locatie
maar wel enkele mogelijke locaties, aandachtspunten
en onderzoeksvragen.

Dit document betreft de startnota binnen de procedure voor de opmaak van het PRUP ‘De Boerekreek’.
Binnen dit PRUP zal een bestemmingswijziging doorgevoerd worden om de beperkte uitbreidingen en de
ruimtelijke reorganisatie van het bestaande sportcentrum mogelijk te maken. De uitbreidingen betreffen
onder andere een polyvalente zaal, een herlokalisatie
van de loods met werkatelier en stapmolen voor
paarden. Bij het herorganiseren van de site gaat ondermeer aandacht naar het probleem van parkeercapaciteit, de buurtweg in openbare domein en een ingesloten particuliere woning op de site. Concreet zal
de bestaande zone voor recreatiegebied op het gewestplan worden uitgebreid waar nodig om een beperkte uitbreiding en herschikking – beiden kaderend
binnen een toekomstvisie voor de site - te kunnen realiseren. Bovendien zal er ook een bestemmingswijziging worden doorgevoerd voor de oude locatie verderop. Door het concentreren van alle functies op de
huidige locatie, kan de huidige bestemming recreatiegebied in deze zone worden geschrapt en vervangen
door een andere bestemming. Ook deze oude locatie
behoort dus tot de reikwijdte van dit PRUP.

De resultaten van dit werkatelier vormden de basis
voor het verder ruimtelijk onderzoek en de opmaak
van een inrichtingsschets door Coussée en Goris.
Werkatelier en inrichtingsschets geven zo samen richting aan de planopties die binnen het planproces van
dit PRUP verder worden onderzocht. De weerhouden
planopties uit dit vooronderzoek worden in hoofdstuk 4 van deze startnota verder toegelicht. In
hoofdstuk 5 komt het vooronderzoek aan bod die
deze planopties kadert en motiveert.
WISSELWERKING ARCHITECTURALE OPDRACHT
Parallel met dit planningsproces zal ook de architecturale opdracht voor de loods en polyvalente zaal opgestart worden. Deze opdracht en de opmaak van het
PRUP gebeuren in volledige wisselwerking met elkaar.
Enerzijds kunnen er vanuit de architecturale opdracht
aandachtspunten aangebracht worden in het planningsproces en omgekeerd biedt het planproces input
voor de architecturale opdracht op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke aandachtspunten, milieueffecten, … De bevindingen van de architecturale opdracht
kunnen de planopties van het PRUP op zijn beurt ook
verder verfijnen.

ONDERZOEK PLANOPTIES
Gelijktijdig aan het opmaken van deze startnota werd
een locatie- en ruimtelijk onderzoek gevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in enkele mogelijke planopties.
Het onderzoek naar de planopties is gevoerd binnen
enerzijds een werkatelier (mei 2017) met de voornaamste actoren werkzaam binnen het gebied (provinciale diensten, ANB, gemeente, …) en anderzijds
ook binnen de opmaak van een inrichtingsschets voor
de site (2018) door het bureau Coussée en Goris.
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3.2.

Effectbeoordelingen

Milieubeoordeling

Passende beoordeling

De verschillende planopties zullen worden beoordeeld op hun impact op het milieu. Ook de herbestemming van de oude site zal hierin worden opgenomen. Deze startnota omvat in hoofdstuk 8 een
screening van de potentiële milieueffecten.

Het is een randvoorwaarde binnen dit planproces dat
het PRUP geen uitspraak doet over of interfereert met
de zones gelegen binnen het Natura 2000-netwerk.
Het PRUP concentreert zich op de onmiddellijke omgeving van de site. Een passende beoordeling is dus
niet nodig, gezien het PRUP geen impact zal hebben
op deze natuurwaarden.

Ruimtelijke veiligheidsrapportage
Het plangebied en de planopties werden gescreend
binnen de RVR-toets. Er zijn geen bestaande Sevesoinrichtingen in of nabij het plangebied en de inplantingen van nieuwe Seveso-inrichtingen worden in het
RUP uitgesloten. Er moet geen RVR worden opgesteld en het plan moet niet voorgelegd worden aan
de dienst Veiligheidsrapportering.

Mobiliteitstoets/Mober (mobiliteitseffectenrapport)
Het PRUP zal het functioneren van de site optimaliseren (bv. polyvalente zaal voor weersonafhankelijke
activiteiten) maar betekent geen capaciteitsuitbreiding van de site, noch een functionele heroriëntering.
Eventueel extra verkeer dat hierdoor zal gegenereerd
worden, zal eerder beperkt zijn. Het betreft dus een
project waarbij een evaluatie van de mobiliteitseffecten binnen een mober weinig of geen meerwaarde
biedt.
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4.

Van een DNA voor de Boerekreek tot planopties
In een derde deel wordt de inrichtingsschets van de
site voorgesteld die is opgesteld aan de hand van het
DNA van de site, de ruimtevragen en de huidige knelpunten.

Dit hoofdstuk wil een samenhangend beeld geven van
wat de Provincie Oost-Vlaanderen in de toekomst
vooropstelt voor het provinciaal sportcentrum van de
Boerekreek. Er wordt gestart met een korte weergave
van hoe de provincie het ‘DNA’ van het sportcentrum
ziet. Dit DNA geeft een beeld van de eigenheid, sterktes en toekomstige ontwikkelingsperspectieven van
het sportcentrum.

Tot slot wordt in een laatste deel de planopties voor
dit PRUP opgelijst. Deze planopties geven in grote lijnen een beeld van wat het toekomstige PRUP inhoudelijk zal omvatten.

Daarna gaan we in detail in op de ruimtevragen van
het sportcentrum en de andere knelpunten die zich
vandaag de dag voordoen op deze site.

4.1.

In een volgend hoofdstuk wordt het inhoudelijk vooronderzoek (locatie-en alternatievenonderzoek) dat
leidde tot deze planopties, uitgebreid beschreven en
toegelicht.

Het DNA van de Boerekreek: visie op het sportcentrum
groene omgeving zich ook bij uitstek voor zachte recreatie zoals fietsen en wandelen. Op de Boerekreek
vinden er sportkampen, sport- en plattelandsklassen
plaats maar ook groepen, verenigingen, families of
bedrijven kunnen er een weekend of een langer verblijf boeken.

De provincie is momenteel bezig met het definiëren
van het ‘DNA’ van de verschillende provinciale domeinen. In een DNA wordt aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse per provinciaal domein de eigenheid, sterktes en ontwikkelingsperspectieven vastgelegd. Bij deze oefening wordt ook gekeken naar de
samenhang en relatie met de andere provinciale domeinen.

De Boerekreek kenmerkt zich door een groene rustige
omgeving en het mooie architecturale kader. De Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar deze eigenheid
te bewaken bij de verdere ontwikkeling van het aanbod en het organiseren van activiteiten. Zowel de eigen als de externe evenementen blijven beperkt en
houden rekening met het profiel van het domein. Deze moeten steeds passen binnen het natuurlijke karakter van het domein en mogen de draagkracht niet
overstijgen.

Het DNA van de Boerekreek is opgesteld en verfijnd in
de loop van 2017. Deze oefening is voor dit PRUP van
cruciaal belang. Uit het DNA zal immers blijken welke
activiteiten en functies meer of minder nadruk zullen
krijgen in de toekomst en waar prioritair op ingezet
wordt. De keuzes die gemaakt worden binnen het
DNA hebben zo ook ruimtelijke implicaties en geven
dus mee vorm aan de toekomstvisie voor de site. Gezien het belang van het DNA van de Boerekreek voor
dit PRUP, wordt dit hieronder kort weergegeven.

De uitdaging bestaat erin om het domein minder
weersafhankelijk te maken en om de bezetting ook
tijdens de wintermaanden te optimaliseren. Daarnaast is ook het behoud van de erkenning als jeugdverblijf een kritieke factor. Een duurzame oplossing
hiervoor is het voorzien van een nieuwe polyvalente
ruimte op het domein. Nieuwe bouwvolumes respecteren de huidige architectuur en de groene omgeving
en bieden anderzijds een mooie opportuniteit voor
het clusteren van logistieke- en personeelsfuncties.

De eigenheid van het provinciaal sportcentrum de
Boerekreek zit in de combinatie van de ligging in het
mooie groene krekengebied van het Meetjesland
met een aanbod aan verblijfsrecreatie voor wie in
groepsverband kennis wil komen maken met ruiter-,
natuurgebonden- en watersporten. Naast deze sporten lenen de site, het typisch krekenlandschap en de
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4.2.

De ruimtevragen van het sportcentrum en andere knelpunten

POLYVALENTE RUIMTE

Deze polyvalente ruimte is hoofdzakelijk bedoeld
voor intern gebruik op het sportcentrum en omvat bij
voorkeur een polyvalente zaal die opsplitsbaar is in
kleinere eenheden (daglokalen), ruimte voor meerdere kleedkamers, EHBO-ruimte,…

Zoals binnen het DNA vooropgesteld wordt, is er
nood aan een nieuwe polyvalente zaal op de site. Dit
is ingegeven zowel vanuit plaats- en ruimtegebrek op
de site als vanuit het feit dat bij een erkenning als
jeugdverblijf de site minstens drie daglokalen voor
mininmum 15 personen dient te omvatten. Momenteel zijn er op de site slechts twee daglokalen en kan
een (opsplitsbare) polyvalente zaal aan deze nood tegemoet komen.

OPBERGLOODS I WERKATELIER
Binnen het PRUP is het de bedoeling om de opbergloods voor boten en het werkatelier te centraliseren
op de huidige site. Bij de bouw van de nieuwe site in
2008 zijn beide functies ‘achtergebleven’ op de oude
locatie. Dit zorgt voor enkele praktische en organisatorische problemen zoals de af te leggen afstand vanaf het sportcentrum en de kreek (ca. 700m), gebrek
aan sociale controle (geregeld inbraken), tijdsefficiëntie bij kleine herstellingen,… Ook kampt men hier met
een tekort aan ruimte en wordt aan de overkant van
de straat nog een landbouwloods gehuurd om dit op
te lossen.

Op de site worden momenteel de ruimtes meervoudig ingezet om alle groepen en activiteiten een plaats
te geven. Zo wordt bijvoorbeeld de binnenpiste van
de manège niet enkel gebruikt voor paardrijlessen
maar ook voor arrowbattle, boogschieten,… De paardenstallen fungeren in de zomer als opslagruimte of
fietsenstalling en soms ook als refter (zie afb 1). De
klaslokalen worden niet alleen gebruikt voor lessen
maar ook voor vergaderingen, kleedkamers, voor
administratie, dopingcontrole,…

De nieuwe opbergloods zal in de winter fungeren als
winterberging voor al het watersportmateriaal en andere zaken zoals terrasmeubilair, het springkasteel,
de tenten, beschermvloer manège, spelmateriaal
(volksspelen), eventinghindernissen, …

Ondanks het optimaal inzetten van de beschikbare
ruimte, kampt men systematisch met plaatstekort
Zeker indien er meerdere scholen of groepen verblijven of bij slecht weer, is het zoeken en improviseren
om de verschillende groepen (overdekte) ruimte te
kunnen aanbieden. Soms worden tenten bijgeplaatst
om bijkomende ruimte te hebben (bv. om te lunchen
bij sportdagen), al sneuvelen deze tenten vaak door
de sterke polderwind die er heerst in het krekengebied. Soms dient ook een groep geweigerd te worden
of worden groepen afgeraden om te komen tijdens
de wintermaanden omwille van te weinig mogelijkheden en faciliteiten.

Aan deze nieuwe loods kan ook een werkatelier worden gekoppeld met voldoende ruimte voor werkbanken, machines, opbergkasten, …
De vloeroppervlakte van het geheel wordt geraamd
op ca. 500m² à 750m², afhankelijk van de mogelijkheden tot compacte stapeling. Een compacte stapeling is mogelijk (ca. 41m x 12m) indien er langs een
volledige lengte ruimte is voor opengaande zijwanden. Indien dit niet mogelijk is, is een centrale gang
noodzakelijk en komt de oppervlakte op maximaal
ongeveer 750m². (zie afbeelding 6)

Er is dus een behoefte aan een polyvalente ruimte
waar s’avonds, bij slecht weer en ook in de wintermaanden activiteiten kunnen doorgaan. Bij deze
nieuwe ruimte kan ook het huidig tekort aan kleedkamers, berging, EHBO-ruimte en daglokalen geïntegreerd worden.
Door deze extra ruimte kan het sportcentrum de huidige faciliteiten optimaliseren met meer mogelijkheden die weersonafhankelijk zijn en dit het hele jaar
door. Het gaat hier dus vooral om het optimaliseren
van de activiteiten en de mogelijkheden van het
sportcentrum en niet zozeer om een schaal – of capaciteitsuitbreiding.
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STAPMOLEN VOOR PAARDEN
In het functioneren van de manège en voor het welzijn van de paarden is ook een stapmolen essentieel.
De stapmolen zorgt ervoor dat paarden voldoende in
beweging blijven en getraind worden. De constructie
heeft een diameter van 18 meter en kan zowel uit
hout als metaal bestaan. De ondergrond bestaat uit
zand. Idealiter wordt deze stapmolen in de buurt van
de stallen en de winterweide geplaatst.

Afb.5: Voorbeeld van een stapmolen voor paarden

Afb.6: Schets van de opbergloods zonder (links) en met (rechts) compacte stapeling
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PARKING
Het sportcentrum kampt regelmatig met onvoldoende parkeercapaciteit. Dit is vooral tijdens de drukke
maanden een probleem en zeker bij piekmomenten
(op- en afhalen kinderen bij kampen, grote evenementen, weekends…). Dan wordt er vaak tot ver in de
bocht in de Sint-Jansstraat geparkeerd wat leidt tot
onveilige situaties.
Tijdelijke of kortstondige pieken (bv. grote evenementen) kunnen opgevangen worden in de zomermaanden door het openstellen van de winterweide.
Deze weide is de enigste die toegang geeft tot de
straat maar is een zeer natte weide en dus niet steeds
geschikt (bv. bij regenweer). Ook de Boerekreekweide
wordt soms opengesteld bij het opvangen van piekmomenten maar ook dat is gezien zijn ligging geen
structurele oplossing.
Voor de recreanten die geen bezoekers zijn van het
sportcentrum, is een gemeentelijke parking verderop
voorzien ter hoogte van de oude site. Niettemin maken deze recreanten – ondanks sensibilisering – vaak
gebruik van de parking van het centrum.
De twee parkings tellen nu ongeveer 40 à 45 parkeerplaatsen. Een parkeercapaciteit van 70 à 80 parkeerplaatsen zou beter aansluiten bij het functioneren van de site en is gebaseerd op volgende berekening:
Aantal personen

Geraamde parkeerbehoefte *

Personeel vast

15

14,25 pp

monitoren

8

7,6 pp

deelnemers
kampen

60

57 pp

TOTAAL

Afb.7: Beelden van volle parking tijdens zomer en van oneigenlijk
parkeren op grasstroken en bermen

78,85

* De site is vooral een autolocatie en niet makkelijk
bereikbaar met openbaar vervoer. Zowel bij personeel als bij kampen ligt het autogebruik dan ook zeer
hoog (90 à 100%). Hier wordt gerekend met een percentage van 95%

/ 18 /

FIETSENSTALLING PERSONEEL + BEZOEKERS
Er is nood aan een fietsenstalling voor het eigen personeel van het sportcentrum. Dit is best een afgesloten volume (cf. vandalisme) voor ongeveer 10 fietsen.
Fietsen voor groepsverhuur hebben een plek in de
loods. De bezetting zit hier echter aan de limiet
waardoor geen ruimte is voor de fietsen van het eigen personeel.
Daarnaast brengen ook steeds meer bezoekers hun
fiets mee tijdens een weekendverblijf om fietstochten
te maken of komen de bezoekers met de fiets naar
het sportcentrum. Vanuit deze bezoekers is er vraag
naar een afgesloten beveiligde fietsenstalling. Meer
en meer gaat het immers ook over duurdere fietsen
(e-bike, sportfietsen,…) die men graag veilig kan stallen, liefst zoveel mogelijk in het zicht. Aangezien er 80
personen kunnen verblijven in het weekend, dient
deze stalling ruim genoeg te zijn om de vraag te kunnen opvangen. Er wordt geschat dat een stalling met
plaats voor ca. 50 fietsen voldoende zou zijn.

ANDERE KNELPUNTEN I AANDACHTSPUNTEN
Volgende knelpunten of aandachtspunten voor het
huidig sportcentrum kwamen tijdens de onderzoeksfase eveneens naar boven:

noodzaak om evenwicht met natuurwaarden en
kwetsbaar open ruimtegebied te behouden;

de buurtweg in openbaar domein die doorheen
het sportcentrum loopt, leidt tot gevaarlijke
conflicten (tractorverkeer versus overstekende
kinderen)

de buurtweg parallel met het dijklichaam die
eigendom is van het provinciaal centrum. Deze
weg is op zich overbodig en biedt ook geen toegang tot andere percelen waardoor een afschaffing een mogelijke denkpiste is.

rommelige inkom en beperkte beeldwaarde
van de toegang. De kleinschalige elementen en
zicht op blinde muur van particuliere woning,
aan de inkomzijde versplinteren het landschap
en hebben op zich weinig identiteit;

een particuliere woning is gelegen binnen de
site van het sportcentrum en bevindt zich tussen
de conciërgewoning en de verblijfsruimten.
Aangezien deze woning geen eigendom is van
de Provincie Oost-Vlaanderen, zorgt dit niet alleen ruimtelijk voor een atypisch element op de
site, maar ook binnen de eigendomsstructuur
voor een ‘eiland’.

de administratieve gebouwen liggen ruimtelijkfunctioneel gezien niet optimaal. Er is weinig
zicht op de ingang van de site en op de aankomst van groepen en bezoekers. Evenmin is er
zicht op wat er gebeurt op de binnenplaats.

HERBESTEMMING OUDE SITE
Na het verplaatsen van de functies loods en werkatelier is het de bedoeling de oude site los te koppelen
van de werking van het sportcentrum. De site kan
hierbij een nieuwe bestemming krijgen, afgestemd op
de mogelijkheden volgens het huidig beleid (buitengebied, niet aansluitend bij woonkern, zie hoofdstuk
7).
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4.3.

De inrichtingsschets voor het sportcentrum Boerekreek
door wordt ruimte gecreëerd om nieuwe volumes te
plaatsen die bovendien ook kunnen aansluiten op de
bestaande bebouwing.

In 2018 maakte het ontwerpbureau Coussée en Goris
een inrichtingsschets op voor de site waarin de uitbreiding van de polyvalente zaal en loods werden onderzocht.

Door de waterloop net boven de (nieuwe) toegangsweg te leggen wordt er een ‘nieuwe’ natuurlijke grens
geïntroduceerd tussen parking en het binnenterrein
van de Boerekreek.

De inrichtingsschets stelt enkele nieuwe ‘bewegingen’ in het bestaande weefsel voor op de site waardoor er een meer heldere organisatie ontstaat bij het
toevoegen van de volumes van polyvalente zaal en
loods.

Om de leesbaarheid en logische structuur van de site
te bevorderen, worden de huidige volumes met administratie en leslokalen mee afgebroken. Visueel is
de nieuwe bebouwing in het landschap minimaal
zonder al te veel te versnipperen. Voor de loods en
werkplaats wordt het archetype van de palisade – in
overeenstemming met de verblijven aan de overzijde
– naar voren geschoven. Tussen nieuwe en bestaande
volumes kan een nieuw binnenplein aangelegd worden. Voor de polyvalente zaal die ook administratie,
fietsenstalling,… kan omvatten, wordt aansluiting gezocht bij het reeds aanwezige volume van de manège.
Ook wordt hierbij als architecturale referentie gekeken naar schuren in het landschap die vaak als enig
groot volume in een vlak horizontaal landschap staan
‘waardoor zij verdragen worden en een plek van leven tonen’. De onderliggende schets toont de maximale footprint van beide volumes aan.

Een eerste beweging is de verlegging en/of afschaffing van de buurtweg in openbaar domein. De
buurtweg verdeelt momenteel het terrein in twee en
zorgt voor onveilige situaties door passerend verkeer.
Door meer zuidelijk een nieuwe toegangsweg aan te
leggen, ontstaat er een kans om een nieuwe toegang/entrée voor het centrum te creëren. Door aan
deze nieuwe toegang ook de autoparking te koppelen, kan de huidige parking verdwijnen van de ‘voorgrond’ van de Boerekreek en omgevormd worden
naar een landschappelijke groene zone. De eigenaars
en gebruikers van de achterliggende percelen kunnen
via deze nieuwe toegangsweg (en recht van overweg)
de betreffende percelen bereiken.

Tot slot zou de aankoop en herbestemming van de
particuliere woning de leesbaarheid en het functioneren van de site nog verder kunnen bevorderen.

Een tweede beweging is het opschuiven van de waterloop, parallel met de nieuwe toegangsweg. Hier-
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Afb.8: verschillende schetsen en maquette van de nieuwe situatie, inrichtingsschets Boerekreek-site
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4.4.

Planopties

Het DNA en de inrichtingsschets voor de site van het
provinciaal sportdomein De Boerekreek leiden tot
een belangrijke insteek voor het toekomstig PRUP De
Boerekreek.

gracht opnemen en de nieuwe ligging via bijvoorbeeld een indicatieve waterloop vastleggen.

In deze startnota worden de ‘planopties’ of de ruimtelijke visie in grote lijnen voorgesteld met het doel
over deze genomen planopties ten rade te gaan bij
de mogelijk relevante actoren en betrokkenen tijdens de eerste raadpleging.

Stapmolen paarden
Een stapmolen voor paarden wordt best voorzien ter
hoogte van de winterweide. De exacte ligging ligt nog
niet vast en zal verder in het traject geconcretiseerd
worden. Momenteel liggen twee mogelijke opties
voor op weide oost of de winterweide, namelijk
noordelijk of zuidelijk van de bestaande verharde
dienstweg (zie p. 28 voor de 2 opties). Het toekomstige PRUP zal op de gekozen locatie een herbestemming doorvoeren naar recreatiegebied en de modaliteiten van de stapmolen vastleggen (inplanting, materiaal, …).

Volgende planopties liggen momenteel voor:
Polyvalente zaal en loods
Beiden worden gebundeld aan de zuidkant van de site, ter hoogte van het huidige administratief gebouw.
In 2 nieuwe bouwvolumes worden loods, werkatelier,
polyvalente zaal, administratie en fietsenstalling personeel/bezoekers gebundeld. Enkele bestaande volumes (klaslokalen, douches, administratie) verdwijnen hierbij.

Verleggen en/of afschaffen van de buurtwegen
doorheen het centrum
De herschikking van de site biedt een kans om de
buurtwegen die door het centrum lopen te herbekijken. In eerste instantie wordt onderzocht om de
buurtweg in openbaar domein die momenteel de site
doorkruist, te verleggen en/of af te schaffen. De omgeleide weg kan daarbij gekoppeld worden aan een
nieuwe toegang en toegangsweg voor het sportcentrum. Deze zal zich ten zuiden van het sportcentrum
en de nieuwe bouwvolumes bevinden. Via een vast te
leggen recht van overweg kunnen de achterliggende
percelen bereikt worden.

Het toekomstig PRUP zal de nodige herbestemmingen
doorvoeren om deze bouwvolumes mogelijk te maken en zaken als hoogte, maximale zone van inplanting,… vastleggen.
De inrichtingsschets op p. 20 toont de maximale
footprint aan. Tijdens deze startnota liggen de precieze inplanting en configuratie van de bouwvolumes
nog niet vast, al kunnen tijdens de 1e raadpleging
hierover uiteraard wel reeds aandachtspunten en/of
opmerkingen worden meegegeven. De precieze inplanting en configuratie van de bouwvolumes zullen
tijdens het verdere traject van de architecturale opdracht worden verfijnd en concreter worden vastgelegd. Op zijn beurt zal dit concrete input bieden voor
het grafisch plan en de voorschriften van het op te
maken PRUP.

In tweede instantie wordt ook bekeken of de buurtweg parallel met het dijklichaam die momenteel geen
doorgangs- of toegangsfunctie heeft, kan afgeschaft
worden zodat deze niet langer gebruikt kan worden
voor het gemotoriseerd verkeer.
Het wijzigen van de bestaande buurtwegen zijn aparte procedures, los van het PRUP. Beiden dienen in
overleg met het gemeentebestuur van Sint-Laureins
te gebeuren. Dit overleg zal opgestart worden vanaf
januari 2019.

Omleiding zuidelijke gracht
Om voldoende ruimte te hebben voor de nieuwe
bouwvolumes voor polyvalente zaal en loods, is een
omleiding van de gracht essentieel. Deze omleiding
van de gracht is reeds afgetoetst met de bevoegde
dijkgraaf.
De exacte ligging van de nieuwe gracht ligt nog niet
vast. Het toekomstig PRUP zal de omleiding van deze

In het PRUP zelf zal de omgeleide toegangsweg wel
via een indicatieve aanduiding vastgelegd worden en
zo de juiste bestemming en modaliteiten krijgen.
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Verplaatsen parking

omzetting naar agrarisch gebied is een planoptie die
voorligt, waarbij een ruil met de tussenliggende eigenaar kan onderzocht worden.

De huidige parking wordt verplaatst naar de nieuwe
toegangsweg en wordt daarbij ook uitgebreid. De zone van de huidige parking wordt ingericht tot een
landschappelijke parkzone die de beeldwaarde en
huidige architectuur beter tot zijn recht laat komen.

Momenteel wordt ook de mogelijkheid bekeken om
de bestaande wooneenheden op de site (particuliere
woning én andere woning) te verschuiven naar deze
plek. Hoewel Sint-Jan-in-Eremo niet geselecteerd is
als woonkern, kan het verschuiven van deze wooneenheden naar deze wooncluster het mogelijk maken om het landschap op de site zelf te herstellen.
Het PRUP wenst dus naast een agrarische bestemming ook een beperkte zone te voorzien waar planologisch 2 wooneenheden mogelijk worden gemaakt.

Het toekomstige PRUP zal voor beide zones (oude en
resp. nieuwe parking) de juiste bestemming vastleggen.
Omvormen particuliere woning naar landschappelijke zone
Momenteel onderzoekt de Provincie ook de mogelijkheden om de huidige ingesloten particuliere woning te verwerven. Indien deze woning zou kunnen
verworven worden, zou dit potenties bieden om de
beeldkwaliteit van de site ook op deze plaats te verbeteren. Het PRUP zou deze zone kunnen opnemen
in de landschappelijke parkzone.
Herbestemming oude site
Binnen het werkatelier zijn ook pistes verkend voor
de herbestemming van de oude site verderop. Een
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5.

Locatie- en alternatievenonderzoek
en de functionele eisen van de voorliggende ruimtevragen (loods, polyvalente zaal,…) anderzijds.

Dit hoofdstuk betreft een weergave van het gevoerde
locatie- en alternatievenonderzoek van de ruimtevragen met de grootste ruimtelijke impact, zijnde de polyvalente zaal, loods met werkatelier en stapmolen.

In een tweede deel van het werkatelier werden de
mogelijke locaties voor het opvangen van de grootste
ruimtevragen onderzocht (loods en zaal). In grote
groep werden mogelijke locaties overlopen en afgewogen. Na deze eerste afweging werden een drietal
locaties overgehouden. Elk van deze drie locaties is
daarna verder uitgewerkt door een kleinere groep
met diverse samenstelling (architecten, gemeente,
medewerkers van het sportcentrum,…). Elke groep
onderzocht daarbij de voor- en nadelen van de betreffende locatie en deed een voorstel van inplanting van
volumes. Uit deze oefening kwam niet één locatie
maar wel enkele te weerhouden locatie-zones met
aandachtspunten.

Dit locatieonderzoek werd in eerste instantie ‘gevoed’
door een werkatelier dat plaatsvond op 30 mei 2017
waarop de voornaamste actoren (provincie, Agentschap Natuur en Bos, gemeente,…) aanwezig waren
en waar er gebrainstormd is over de mogelijke locaties om de ruimtevragen op te vangen. Op deze resultaten is verder gebouwd binnen de opmaak van de
inrichtingsschets voor de site (2018) door het bureau
Coussée en Goris.
WERKATELIER (30 mei 2017)
Het werkatelier van mei 2017 was een brainstormmoment met de voornaamste actoren. Het startte
voor dit project een dialoog en gezamenlijk denkproces op. Tijdens dit werkatelier werden de ruimtevragen ook bekeken binnen hun ruimtelijke context van
recreatiesite binnen een kwetsbaar openruimtegebied.

INRICHTINGSSCHETS (2018)
De resultaten van dit werkatelier vormden de basis
voor verder ruimtelijk onderzoek en de opmaak van
een inrichtingsschets voor de site. In de inrichtingsschets, opgesteld door Coussée en Goris, werd dit onderzoek verbreed en verdiept en zijn uiteindelijk ook
de locaties vastgelegd.

Dit atelier leidde in eerste instantie tot het verfijnen
van de ruimtelijke opgave voor de site. Via dialoog en
brainstormmomenten werd immers een beter zicht
verkregen op de verschillende knelpunten van het
huidig sportdomein enerzijds en de randvoorwaarden

5.1.

Hieronder wordt voor de polyvalente zaal en de loods
enerzijds en voor de stapmolen anderzijds een samenvattende weergave gegeven van deze denkoefeningen en afwegingen.

Locatieonderzoek polyvalente zaal en loods

Tijdens het locatieonderzoek van het werkatelier lag
de klemtoon op de ruimtevragen voor polyvalente
zaal en loods. In een eerste globale verkenning in grote groep zijn een vijftal locaties naar voren geschoven.
Deze zijn weergegeven op afbeelding 8.

gel- en habitatrichtlijngebied, wordt deze evenmin
meegenomen voor verder onderzoek. Locatie 1, 2 en
3 zijn wel meegenomen voor verder onderzoek. Tijdens het werkatelier boog zich per locatie een groep
over de voor- en nadelen van de locatie en werd ook
een voorstel van mogelijke inplanting gedaan. Op pagina 27 zijn afbeeldingen van dit ontwerpend onderzoek weergegeven.

Na een eerste afweging werden locatie 4 en 5 niet
verder meegenomen. Locatie 4 (weide oost) wordt
immers gebruikt als winterweide, vlakbij de stallen, en
is dus cruciaal binnen het functioneren van de paardenmanege. Locatie 5, de Boerekreekweide, is een
locatie naast de kreek waar BLOSO indertijd ook plannen had om een loods in te richten. Gezien deze locatie deels in VEN-gebied is gelegen en grenst aan vo-

In de tabel op pagina 26 worden de afwegingen per
locatie samengebracht. Deze tabel is een samenvatting van de bevindingen van zowel werkatelier en inrichtingsschets. De resultaten van het werkatelier zijn
gebundeld in een apart rapport.
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Afb. 9: Aanduiding locaties locatieonderzoek
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Locatie

Ruimtelijk-functioneel

Landschappelijk

Andere

1. Sint-Jansstraat

Uitbreiding langs deze zijde zou
lintbebouwing genereren langs
de straat in een open landschap,
wat niet wenselijk is.

Op het terrein is een sterke natuurlijke helling aanwezig. Dit
bebouwen vraagt een sterke
aanpassing hiervan.

De locatie is te beperkt qua oppervlakte om het gevraagde
programma kwalitatief in onder
te kunnen brengen.

Ruimtelijk sluit deze site ook
niet goed aan bij de bestaande
site en ligt deze eerder excentrisch.

De nieuwe bouwvolumes zullen
hier een grote impact hebben
gezien de openheid van het
polderlandschap op deze plaats.

2. Zuidkant site

-

-

-

Heel wat voordelen op deze locatie zoals ruimtelijke clustering
met de huidige volumes. Deze
locatie biedt kansen om dit deel
van de site dat vandaag bestaat
uit een amalgaam van gebouwen met kleine korrel, te herschikken en gebouwen en functies te optimaliseren. Nabijheid
van toegang tot de kreek is relevant voor de opslagloods voor
de boten.

De nieuwe bouwvolumes kunnen een landschappelijke impact hebben. Zeker het volume
van de polyvalente zaal zal hoger zijn dan de bestaande gebouwen in deze zone.

Op deze plek is er aanwezigheid
van riolering. Op het gewestplan
ligt deze locatie ook grotendeels
in recreatiegebied.

Nadeel is de beperkte ruimte
gezien de aanwezigheid van een
langsgracht en/of straat. Het
verleggen van de gracht kan een
optie zijn om voldoende ruimte
te creëren, evenals de afbraak
van 1 of meerdere gebouwen.

3. Noordkant site

Evenwel kan het clusteren en
herschikken van de verschillende volumes in deze zone ook
een meerwaarde betekenen
voor de beeldkwaliteit en het
landschap van de site.

+

+/-

+

Clustering, zowel ruimtelijk als
functioneel met de bestaande
site is mogelijk. Nieuwe volumes
kunnen de huidige open zijde
van het complex ruimtelijk afwerken. Ruimtelijk sluiten de
grotere volumes van zaal en
loods ook beter aan bij het grotere volume van de manège.

Het hoogste volume kan gekoppeld worden aan de manège
wat de landschappelijke impact
kan beperken. Anderzijds betekent het aansnijden van de
open ruimte aan deze kant van
de site, ook een grote verstoring
van het polderlandschap.

Er is geen riolering aanwezig
(momenteel ter hoogte van de
stallen) en de zone ligt ook een
deel buiten de eigendom van de
provincie.

Nadeel is dat de bestaande beek
als natuurlijke grens van de recreatiesite wordt ‘overgestoken’
en de recreatiesite verder open
ruimte inneemt en uitbreidt.

+/-

+/-
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-

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat locatie 1 ruimtelijk en landschappelijk de minst aangewezen locatie is.
Locatie 2 en 3 zijn ruimtelijk betere opties waarbij locatie 2 de voorkeur geniet. Binnen het werkatelier
werd ook deze locatie door de meesten naar voren
geschoven als voorkeur, dit door de mogelijkheid tot
ruimtelijke clustering en herschikking van de site aan
deze zijde. Anderzijds is de oppervlakte binnen deze
zone beperkt door de aanwezigheid van de KWZI, de

Niet weerhouden voorstel locatie 2 (ontwerpend onderzoek
werkatelier): Binnen deze zone kan het volume met polyvalente
zaal en nevenfuncties ingeplant worden langs de straat. Het
biedt zo mogelijkheden om de inkom en toegang van de site op
te waarderen en structuur te leggen in de huidige wanorde van
kleinere elementen. De loods kan ingeplant worden op de plek
van het huidige administratiegebouw. Dit gebouw kan daarbij
worden ingeschakeld voor de nieuwe functie van werkatelier.
Door er een extra volume aan toe te voegen, is er ook plek voor
de loods.

langsgracht, de bestaande gebouwen en de straat. In
de inrichtingsschets is uiteindelijk voor locatie 2 gekozen waarbij een verlegging van de langsgracht is voorgesteld om voldoende ruimte te hebben. Enkele kleinere gebouwen verdwijnen ook en worden geïntegreerd binnen de nieuwe volumes.

Weerhouden voorstel locatie 2 (inrichtingsschets Coussée en Goris)

Niet weerhouden voorstel locatie 3 (ontwerpend onderzoek werkatelier): De polyvalente zaal wordt ingeplant naast de buitenpiste. Zo wordt
deze zaal betrokken op het gebeuren van de binnenplaats en de site. De loods kan een plek krijgen naast de manège. Zo krijg je een functionele
hoek op de site waar je een dienstingang kan aan koppelen (mestopslag, groot materiaal,…). Zaal en loods kunnen echter ook omgedraaid worden. De zaal is immers het hoogste volume en zou zo overeen kunnen komen met de hoogte van de manège. De loods zal daarbij dan weer een
stukje dichter bij het water komen te liggen.
Afb.10: Niet weerhouden voorstellen uit het werkatelier voor locatie 2 en 3 en het weerhouden voorstel van de inrichtingsschets
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5.2.

Stapmolen voor paarden

Naast de nieuwe bouwvolumes is een stapmolen voor
de paarden een belangrijke vraag vanuit het sportcentrum. In het functioneren van de manège en voor
het welzijn van de paarden is dergelijke stapmolen
essentieel. De constructie heeft een diameter van 18
meter en kan zowel uit hout als metaal bestaan.

Daarnaast is een optimale ruimtelijke clustering met
de bestaande bouwvolumes wenselijk om zo weinig
mogelijk impact te hebben op het open landschap
Momenteel liggen twee mogelijke opties voor die zoveel mogelijk rekening trachten te houden met bovenstaande randvoorwaarden. Deze staan op de onderstaande schetsen weergegeven.

De winterweide die aansluit op de stallen, lijkt voor
de stapmolen de meest geschikte zone. Bij afweging
van de juiste plek binnen deze zone, wordt bij voorkeur rekening gehouden met de huidige transparantie van het landschap doorheen de bestaande architectuur. Bij de nieuwbouw is er door grote raampartijen ter hoogte van de refter, veel aandacht geschonken aan het ‘doortrekken’ van het open polderlandschap. Het spreekt voor zich dat het plaatsen van
de stapmolen ter hoogte van de refter deze transparantie kan onderbreken.

Beide opties liggen dichtbij de stallen en respectievelijk elk aan één zijde van de verharde dienstweg. De
optie noordelijk van de dienstweg vraagt wel een
aanpassing of verschuiving van deze dienstweg.

Afb.11: Twee voorliggende opties voor het plaatsen van de stapmolen
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6.
6.1.

Juridische context

Gewestplan en gemeentelijk RUP

Het sportcentrum is op het gewestplan (Eeklo-Aalter 24/7/1995) deels gelegen binnen recreatiegebied (de
gebouwen) en deels binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied (de weides, KWZI). De kreken en
de randen zijn opgenomen in natuurgebied
en grotendeels ook in natuurreservaat.
Ter hoogte van de oude site is er een gemeentelijk
RUP van toepassing (deelplan 2 van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Recreatiegebieden’

dd. 07/05/2009). Hierin worden o.a. twee zones afgebakend als recreatiezone: enerzijds de zone aan de
straatzijde, waar zich o.a. de loods en de garage bevinden, en anderzijds het achterliggende grasland, dat
als graasweide voor de paarden gebruikt wordt. In de
eerste zone zijn volgens het RUP gebouwen toegelaten, in de tweede zone niet.

Afb. 12: Gewestplan voor Boerekreek en omgeving - gemeentelijk RUP Recreatiegebieden, deelplan 2 – grafisch plan
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6.2.

Vlaams Ecologisch Netwerk I Natura 2000

De site van het sportcentrum ligt in een gebied met
belangrijke natuurwaarden. De relatie met natuur is
dan ook van groot belang voor deze site. Vooral de
kreken zelf, maar ook de randen zijn van grote ecologische waarde (bijvoorbeeld historisch permanent
grasland). Deze ecologische waarden zijn ook juridisch
vertaald.

De kreken en de randen zijn zo opgenomen in het habitatrichtlijngebied van de polders. Een ruimere zone
is opgenomen in het vogelrichtlijngebied krekengebied.
Delen van de kreek en de randen zijn opgenomen
binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk meetjeslandskrekengebied West.

Afb. 13: VEN-Natura 2000 voor Boerekreek en omgeving
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6.3. Beschermde monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten
Binnen het plangebied liggen geen beschermde monumenten, landschappen of stads- en dorpsgezichten.

Buiten het plangebied is de parochiekerk Sint-JanBaptist in Sint-Jan-in-Eremo aangeduid als beschermd
monument en beschermd cultuurhistorisch landschap.

6.4. Buurt- en voetwegen
Doorheen de site van het provinciaal sportcentrum
loopt een buurtweg (chemin nr. 26) die de SintJansstraat verbindt met een aftakking van de Sint-

Jansstraat ter hoogte van de wooncluster Sint-Jan-inEremo.

Afb. 14: Atlas der buurtwegen voor de Boerekreek en omgeving
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7.
7.1.

Beleidscontext

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het krekengebied is als groter aaneengesloten gebied
van het buitengebied een belangrijk structurerend
component binnen de gewenste ruimtelijke structuur
van Vlaanderen (open en stedelijk).

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) situeert Sint-Laureins zich in het buitengebied, waarin de
open (onbebouwde) ruimte overweegt. Hierin komen
volgende ruimtelijke ambities naar voren:
 het tegengaan van de versnippering;
 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen;
 bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke
kwaliteit in het buitengebied;
 ruimtelijk beleid en milieubeleid afstemmen op
het fysisch systeem;
 verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren.

De Zeeuws-Vlaamse polders zijn ook aangeduid als
gaaf landschap, met name een landschap dat slechts
in beperkte mate gewijzigd is. Bij de gave landschappen staan het behoud en de versterking van de structurerende landschapselementen en -componenten
voorop. Het Meetjesland maakt bovendien als regio
ook deel uit van de belangrijke gebieden van de agrarische structuur.

Afb. 15: Structuurschets Vlaanderen open en stedelijk –met aanduiding Meetjesland
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7.2. Provinciaal structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS)
Volgende beleidsopties uit het PRS zijn relevant:

 optimaliseren van de landbouwstructuur voor akkerbouw en rundveehouderij;
 toeristisch-recreatieve bewegingen worden zoveel
mogelijk gebundeld;
 tegengaan van verdere lintbebouwing en versnippering van het gebied;
 nieuwe gebouwen moeten zoveel mogelijk met de
bestaande geclusterd worden.

Ontwikkelingsvisie op de deelruimte (p 254)
Het polder- en krekengebied maakt deel uit van het
westelijk openruimtegebied. Hierbinnen staat een gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op basis van de landschappelijke differentiatie centraal. Voor het polder- en krekengebied
betekent dit een versterking van de landschapskenmerken zoals dijken en kreken.

Gewenste landschappelijke structuur (p 330)
Krekengebied is als relictzone (nr. 48) en ankerplaats
(nr. 51) aangeduid. Voor het Meetjesland als traditioneel landschap worden volgende valorisatieperspectieven geformuleerd:
 stoppen uitbreiding lintbebouwing;
 dorpskernrenovatie wenselijk;
 behoud (eventueel herstel) van het hoofdnetwerk
van lineaire Perceelrandbegroeiing met knotbomen.
 duidelijke architectonische richtlijnen formuleren
voor nieuwbouw en renovatie.

Nederzettingsstructuur (p 298)
Het wonen en woonondersteunende functies worden
gebundeld in een beperkt aantal kernen. Het sportcentrum is gelegen in het buitengebied en is niet
kerngebonden. Binnen Sint-Laureins is Bentille geselecteerd als woonkern.
Gewenste openruimtestructuur (p 322)
Hierbinnen is het behoud van een open kreken- en
poldergebied een belangrijk element: het bewaren
van de openheid van het landschap, het versterken
van de natuurlijke lijnstructuren en het beperken van
de ontwikkeling van toerisme en recreatie tot recreatief medegebruik.

Volgende relevante structuurbepalende landschapselementen zijn geselecteerd:
 structuurbepalend hydrografisch element: het
complex van kreken van Sint-Laureins en van Assenede: maximaal bewaren, behoud en herstel
van element en van natuurlijk meanderende hydrografische elementen en typische begroeiing.
Bebouwing in de open ruimte rond die elementen
die te worden vermeden. Het uitzicht naar deze
waterpartijen dient te worden gevrijwaard.
 dijkencomplex krekengebied: maximaal behoud
elementen en uitzicht hier naar toe.
 Structuurbepalende bakens: dreven in plantmatige
ontginning Sint-Laureins.

Ruimtelijk worden volgende doelstellingen voorop
geplaatst voor het krekengebied en het openruimtelandschap van het Meetjesland:
 herstel van dijken, kreken en watergangen en versterking van hun functie als natuurverbinding;
 maximaal behoud en waar mogelijk herstel van de
perceelrand-begroeiing;
 maximaal behoud van de planmatige ontginning te
Sint-Laureins;
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Gewenste natuurlijke structuur
De Boerekreek is aangeduid als natuuraandachtzone,
het Leopoldkanaal als ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang.
Het Meetjesland is als natuurverbindingsgebied geselecteerd tussen Sint-Laureins - Maldegem –Eeklo
waarbij de (knot)bomen en houtkanten deze verbinding kunnen schragen (p 353). De beleidsdoelstellingen voor natuurverbindingsgebieden zijn:
 versterken van de bestaande natuurwaarden met
het oog op hun verbindingsfunctie. De natuurfunctie wordt er bepaald door kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden;
 de natuurfunctie dient er verbeterd te worden
door behoud, herstel en ontwikkeling van de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden (de uitbouw van een netwerk van kleine landschapselementen);
 in de natuurverbindingsgebieden wordt gestreefd
naar een beperkte uitbreiding van bossen en het
behoud van de open ruimte;

 in de natuurverbindingsgebieden wordt gestreefd
naar het garanderen/verhogen van de basismilieukwaliteit.
Gewenste agrarische structuur
De polders van het Meetjesland zijn zowel landschappelijk als landbouwkundig van grote betekenis. Landbouwgrond moet maximaal ter beschikking blijven
voor een duurzame landbouw: het aansnijden van
landbouwgebruikspercelen voor bebouwing moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Agrarische bebouwing respecteert de waardevolle open landschapskarakteristieken. Bijkomende gebouwen sluiten
zoveel mogelijk aan bij de bestaande gebouwen.
Vanwege het specifieke karakter moet de landbouwontwikkeling rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. De laaggelegen gronden, zoals de
kreekranden, de oude kreken en de voormalige
kreekgraslanden, verdienen bijzonder aandacht als
buffer tussen het omringende landbouwgebied en de
kreken, en als potentieel broedgebied voor vogels.

Afb.16: Weergave selecties PRS voor Boerekreek en omgeving
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Gewenste toeristisch recreatieve structuur
Op provinciaal niveau speelt de Boerekreek een belangrijk element in de recreatieve structuur van het
Meetjesland. Het is geselecteerd als dagtoeristisch
recreatief element en als belangrijk toeristischrecreatief knooppunt waarbij een beperkte uitbreiding mogelijk is (PRS, p. 397).

nederzettingskernen. Verblijfsaccommodatie wordt
geïntegreerd in bestaande kernen of ingepast in bestaande hoevegebouwen (in overeenstemming met
de visie op de ontwikkeling van de omgeving).
Vanwege de beperkte ruimtelijke draagkracht van de
open ruimte in deze aandachtsgebieden zijn de mogelijkheid tot ondersteunende lokale accommodatie
m.b.t. het toeristisch-recreatief medegebruik beperkt.
De bestaande, grootschalige verblijfstoeristische infrastructuur kan behouden blijven. Het provinciaal
sport- en recreatiecentrum ‘De Boerekreek’ is hierbij
een ideale uitvalsbasis voor watersporten, wandelen,
fietsen en paardensport, voornamelijk gericht op de
jeugd.(p.394).

Het Vlaams kreken- en poldergebied is daarbij ook
aangeduid als toeristisch-recreatief aandachtsgebied.
Dit wil zeggen dat dit gebied een zekere toeristischrecreatieve aantrekkingskracht heeft. Wegens het
(kwetsbare) landschappelijk of natuurlijk waardevol
karakter van deze gebieden wordt de ruimtelijke
draagkracht beperkt ingeschat t.a.v. de ontwikkeling
van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.
Binnen het Vlaams Kreken- en Poldergebied, zijn toerisme en recreatie er vooral gericht op recreatief medegebruik van het landschap: enerzijds in het open
polderlandschap en anderzijds op de beboste dekzandruggen. Het provinciaal sport- en recreatiecentrum ‘De Boerekreek’ biedt eveneens de mogelijkheid
tot het beoefenen van watersport (kajak, zeilen en
plankzeilen), paard- en ponyrijden.

Het Leopoldkanaal is aangeduid als toeristisch hoofdroutenetwerk. Toeristisch-recreatieve hoofdroutes
vormen de drager van toeristisch-recreatieve (langeafstands-)bewegingen. Het zijn goed uitgeruste verbindingsassen, bedoeld voor het optimaliseren van
toeristische non-stop verplaatsingen over lange afstand. Deze hoofdroutes vormen de kapstok om er de
kleinere lokale netwerken en routes en tevens toeristisch-recreatieve elementen aan op te hangen en/of
te koppelen

In de toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden
wordt vooral aandacht geschonken aan de (voorzichtige) uitwerking van het recreatief medegebruik t.o.v.
de beperkte ruimtelijke draagkracht. Ontwikkeling
van bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur
van lokaal niveau wordt gekoppeld aan de bestaande

Gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren
Het Leopoldkanaal is aangeduid als secundaire waterweg. De Sint-Jansstraat en jaagpad langs het Leopoldkanaal als bovenlokale functionele fietsroute.
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7.3.

Kernnota Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 (provincieraad 14/12/2016)

De kernnota verwoordt de waarden en speerpunten
die we met het ruimtelijke beleid op lange termijn nastreven. Het beoogt het slim inzetten van de ruimte
om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben.

2.
-

Er wordt gewerkt met acht kernwaarden die doorwerking kunnen krijgen in de ruimte, namelijk
 Gezondheid en veiligheid
 Kwaliteit en comfort
 Klimaatgezond
 Identiteit en authenticiteit
 Autonomie en robuustheid
 Welvaart
 Rechtvaardigheid
 Sociale cohesie en inclusie

3.
-

In vier ruimtelijke principes worden deze waarden
omgezet in een toetsingskader. Deze vier principes
zijn:
1.
-

4.
-

Nabijheid en bereikbaarheid:
Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld
op plaatsen die multimodaal zijn of worden ontsloten.
De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt
de multimodale bereikbaarheid van de knooppuntlocaties.

-
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Meervoudig en intensief ruimtegebruik:
De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die
het meest efficiënt gebruik maakt van de schaarse ruimte. Meervoudige en intensief ruimtegebruik is de norm. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van slechts één partij behartigen, zijn
onwenselijk of onafgewerkt.
Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet
ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen.
Ecosysteemdiensten versterken:
Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te
houden met de ecosysteemdiensten die de omgeving levert.
Ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze ecosysteemdiensten te respecteren en waar mogelijk
te versterken.
Ruimtelijke ontwikkelingen die ecosysteemdiensten schaden, zijn onwenselijk. Ze dienen vermeden, hersteld of gecompenseerd te worden.
Maatschappelijke betaalbaarheid
Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de
ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op
korte en lange termijn. Onder lange termijn
worden terugkerende kosten voor onderhoud en
exploitatie verstaan, alsook de kosten voor hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik.
Projecten zoeken eveneens een correct sociaal
evenwicht tussen de lusten en de lasten die ze
met zich meebrengen en verdelen deze rechtvaardig.

7.4.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Sint-Laureins (dep. 27/10/2015)

Binnen het openruimtebeleid van het GRS van SintLaureins zijn het behoud van de gave grootschalige
agrarische landschappen en het versterken van de
kreken als natuurkernen, de belangrijke beleidslijnen.
Het uitbouwen van toeristisch-recreatieve troeven
binnen de gemeente gebeurt met het landschap en
de natuurelementen als ruggengraat.

centrum De Boerekreek. De gemeente zal de voormalige BLOSO-gebouwen aan de Sint-Jansstraat 142 en
het achterliggende sportveld opnemen in een zone
voor dagrecreatie in een gemeentelijk RUP. (RD, p 61)
De sportactiviteiten binnen de kreek zelf vinden
plaats binnen een afgebakende zone die wordt vastgelegd in overleg met alle betrokkenen en rekening
houdt met de aanwezige natuurwaarden. Hierbij dient
er vooral over gewaakt te worden dat de ontwikkelingen geen al te hoge dynamiek veroorzaken die nadelig
kunnen zijn voor de natuurlijke waarden in de omgeving.

De ontwikkeling van verblijfsrecreatie met een hoge
dynamiek te Sint-Laureins is niet wenselijk en zal zich
op termijn dienen te beperken tot die gebieden die
dit toestaan omwille van hun draagkracht: dit is het
op het gewestplan afgebakende gebied Provinciaal
sportcentrum De Boerekreek en de camping in Sint –
Jan in Eremo die gestructureerd en geordend zijn in
functie van verblijfsrecreatie.
Het GRS ondersteunt een verdere ontwikkeling van de
zone voor verblijfsrecreatie van het provinciaal sport-

Het provinciaal sportcentrum de Boerekreek wordt
ook als knooppunt naar voren geschoven voor een uit
te bouwen recreatief fietsnetwerk.
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7.5.

Afbakening agrarische natuurlijke structuur

Dit proces omvat de Vlaamse visie op open ruimtestructuur (landbouw, natuur en bos) als uitvoering
kan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het
krekengebied behoort tot de regio veldgebied Brugge
– Meetjesland – regio Zeeuws-Vlaamse polders.

- De recreatieve druk op waardevolle kreekgebieden
wordt zoveel mogelijk beperkt en geconcentreerd tot
kreken die nu reeds een belangrijke recreatieve functie kennen.
Voor het gebied tussen de kreken (81.3. krekengebied van Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo) is volgend concept van toepassing.
Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van kenmerkende poldergebieden:
De identiteit van landschappelijk gave poldergebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle in stand te houden elementen zijn het historisch grondgebonden bodemgebruik,
de openheid, het netwerk van dijken, waterlopen,
kreken en kreekrelicten en het bouwkundig en historisch erfgoed (typische nederzettingen, fortrelicten,
klein bouwkundig erfgoed, ...).

Visie
Het open polderlandschap met een robuust netwerk
van kreken, dijken en waterlopen is structuurbepalend voor deze deelruimte. Het ruimtelijk beleid is
erop gericht het samenhangend landbouwgebied te
vrijwaren voor de landbouw. De kreken en graslanden worden behouden en versterkt. Samen met de
realisatie van een landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit van waterlopen, kanalen en dijken ondersteunen zij mee de verbindende natuurfunctie. De
site en omgeving zijn niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.
Concepten

De meeste van deze poldergebieden vormen aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden waarin
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend wordt.

Voor de kreken (o.a. Boerekreek) is volgend
ruimtelijk concept van toepassing:
Het behoud, versterking en buffering van een samenhangend netwerk van kreken, dijken en laaggelegen en/of zilte graslanden.

Afb.17: visie op regio Zeeuws-Vlaamse polders, deel Boerekreek en
omgeving

Dit betekent het volgende:
- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.
- Delen van deze gebieden maken deel uit van het
Vlaams Ecologisch Netwerk.
- Het netwerk van waardevolle kreken, dijkvegetaties
en laaggelegen en/of zilte graslanden worden maximaal en in onderlinge samenhang gevrijwaard en
waar mogelijk versterkt en/of gebufferd tegen negatieve invloeden (bemesting, onnatuurlijk waterpeil,
…), dit in evenwicht met het aanwezige landbouwgebruik.
- Clusters van waardevolle kreek- en graslandgebieden worden onderling versterkt tot meer samenhangende complexen. Het netwerk van waterlopen en
dijken en (relicten van) kreken vormen hiervoor belangrijke aanknopingspunten en waar mogelijk wordt
een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd.
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8.

Screening van de potentiële milieueffecten
Volgende planopties worden meegenomen in de beoordeling:
 Locatie 2 als zone voor polyvalente zaal en
loods
 Omleiding zuidelijke gracht
 Verleggen toegangsweg en verplaatsen parking
 Herbestemmen oude site
 Stapmolen voor paarden

De screening van de potentiele milieueffecten gebeurt aan de hand van een korte analyse per milieudiscipline. De volgende disciplines worden besproken:
- Bodem
- Water
- Fauna en flora
- Landschap en cultureel erfgoed
- Mens – Ruimtelijke aspecten
- Mens – Mobiliteit
- Overige: geluid, licht, lucht, klimaat
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8.1.

Bodem

HUIDIGE SITUATIE

MOGELIJKE EFFECTEN

Op de bodemkaart zien we dat de bodem voornamelijk bestaat uit vochtige klei en vochtig zandleem, een
deel is ook aangeduid als antropogeen (site sportcentrum) of zonder gegevens (kreken).

De plandoelstelling is niet van die aard dat er significante effecten te verwachten zijn voor de effectengroepen 'bodemverontreiniging', 'bodemzetting',
'bodemverstoring' en 'wijziging bodemprofielen'. Bodemverstoring door bijkomende gebouwen blijft beperkt. Wel moet er bij de uitvoering van mogelijke
infrastructuurwerken aandacht zijn voor de risico’s op
bodemverontreiniging door calamiteiten (bv. lekkages) van zware machines. Gezien het om een natte
bodem gaat in de omgeving, wordt het voorzien van
ondergrondse constructies best achterwege gelaten.

Op de bodemdrainagekaart zien we dat het gebied en
omgeving matig nat is. Gezien het vlakke reliëf van de
polders is de bodem niet erosiegevoelig.

Afb.18: Bodemkaart- textuur voor Boerekreek en omgeving
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MILDERENDE MAATREGELEN

BESLUIT

In het PRUP is het wenselijk dat ondergrondse constructies worden uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften.

Algemeen kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de discipline bodem.

Afb.19: Bodemkaart - drainager voor Boerekreek en omgeving
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8.2.

Water
Grondwater: Het gebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming en zeer kwetsbaar (zand/verzilt
grondwater - dikte onverzadigde zone minder dan 10
m).

HUIDIGE SITUATIE
Vlaamse Hydrografische atlas: Door en langs het
plangebied loopt een geklasseerde waterloop 3e categorie. Aan de noordzijde van de site (ter hoogte van
de manège) loopt een niet geklasseerde waterloop.
Beiden zijn in beheer van de Generale Vrije Polders.

Zoneringsplan: het gebied maakt deel uit van het
centraal gebied. Er bevindt zich nabij de site een waterzuiveringsinstallatie.

Overstromingskaarten: Het krekengebied is een van
nature overstroombaar gebied. Er zijn recent overstroomde gebieden in het plangebied en omgeving.
Op de kaart met overstromingsgevoelige gebieden is
de noord- en westzijde van de site deels opgenomen.

Afb.21: Kaart met VHA-atlas en overstromingsgevoelige
gebieden voor Boerekreek en omgeving

afb.20: Zoneringsplan voor Boerekreek en omgeving
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MOGELIJKE EFFECTEN
De rand van locatie 2 bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het nieuwe bouwvolume
aan deze zijde zal hier rekening mee dienen te houden (bv. vloerpeil). Ook bij het verleggen van de toegangsweg, parking en waterloop dient erover gewaakt te worden dat dit geen negatieve effecten veroorzaakt op het watersysteem naar waterberging.

MILDERENDE MAATREGELEN
Binnen het verder proces dient verder overleg gepleegd te worden met de dijkgraaf van de Vrije Generale Polders om effecten op het watersysteem van
het plan te onderzoeken en zicht te krijgen op de
randvoorwaarden van het plan. Ondergrondse constructies dienen uitgesloten te worden in de voorschriften.

Gezien de gevoeligheid van de grondwaterstroming,
kunnen ondergrondse constructies ook hier negatieve
effecten veroorzaken.

BESLUIT

De herbestemming van de oude site heeft geen impact op het watersysteem. In het beste geval worden
gebouwen afgebroken en verharding verwijderd wat
net een positief effect heeft. Ook het plaatsen van de
stapmolen heeft beperkte impact gezien de waterdoorlatende bodem.

Algemeen kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de discipline water indien de
milderende maatregelen in rekening worden gebracht.

Afb.22: Kaart met grondwaterkwetsbaarheid voor Boerekreek en omgeving
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8.3.

Fauna en Flora
leiden van de toegangsweg, zal de weide parallel
langs de Sint-Jansstraat doorkruisen waar er zich ook
enkele (minder) waardevolle elementen bevinden.

HUIDIGE SITUATIE
Natura 2000 en VEN: Delen van de kreken en de randen zijn opgenomen als speciale beschermingszones
in het Natura 2000-netwerk en/of in het Vlaams Ecologisch Netwerk. (zie afb. 12).

Een herbestemming van de oude site en plaatsen van
de stapmolen voor de paarden hebben geen negatieve impact op deze discipline.

Biologische waarderingskaart: ook op de BWK kaart
zien we bij de kreken en omgeving zeer waardevolle
elementen terug. Ten noorden van de site is het perceel ingekleurd als complex van minder waardevolle
en zeer waardevolle elementen. De site zelf als minder, waardevolle en zeer waardevolle elementen.

MILDERENDE MAATREGELEN
Bij het verplaatsen van de waterloop dient aandacht
te gaan naar de structuurkwaliteit en het compenseren van de natuurlijke waarden van de huidige loop.

MOGELIJKE EFFECTEN

BESLUIT

De uitbreiding voorzien binnen het PRUP, interfereert
niet met de natuurwaarden van de kreken en de omgeving. Wel bevat de om te leiden gracht en randen
ervan waardevolle elementen (knotwilgen,…) die
door de omleiding ervan zullen verdwijnen. Het om-

Algemeen kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de discipline fauna en flora mits rekening wordt gehouden met de milderende
maatregelen.

Afb 23.: Biologische waarderingskaart
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8.4.

Landschap en cultureel erfgoed
storing betekenen. Anderzijds zal aan de huidige toegang van de site de parking verdwijnen en omgevormd worden tot landschappelijke zone wat een
meerwaarde zal betekenen voor het landschap. De
herbestemming van de oude site heeft geen negatieve impact op deze discipline.

HUIDIGE SITUATIE
Beschermde monumenten, landschappen en stadsen dorpsgezichten: In het plangebied bevinden zich
geen beschermde monumenten of landschappen. In
de omgeving is er het beschermd cultuurhistorisch
landschap van kerk en omgeving in Sint-Jan-in-Eremo.
Landschapsatlas: Het plangebied ligt binnen de ankerplaats krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-inEremo. De oude site grenst aan de relictzone van de
kern van Sint-Jan-in-Eremo.

MILDERENDE MAATREGELEN
Binnen de architectuuropdracht zal integratie binnen
het huidig waardevol landschap en landschappelijke
inrichting van de parking, gebouwen en stapmolen
een belangrijk aandachtspunt zijn.

MOGELIJKE EFFECTEN
De uitbreiding van het sportcentrum kan een impact
hebben op het waardevolle landschap. De gekozen
locatie voor zaal en loods zet echter wel in op een
ruimtelijke clustering, herschikking van en integratie
met de huidige gebouwen van de site. Het verleggen
van de toegangsweg en parking en plaatsen van de
stapmolen voor paarden zal eveneens een impact
hebben op het open landschap en een beperkte ver-

BESLUIT
Algemeen kan gesteld worden dat het plan effecten
heeft op de discipline landschap en cultureel erfgoed,
doch eerder beperkt en niet significant mits rekening
wordt gehouden met de milderende maatregelen.
Afb.23: Kaart met beschermde of geïnventariseerde landschappen
en/of cultureel erfgoed
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8.5.

Mens-ruimtelijke aspecten
door de herbestemming van de oude site, zal er eerder een positief ruimtelijk effect ontstaan doordat
alle infrastructuur van het sportcentrum wordt gebundeld.

HUIDIGE SITUATIE
In hoofdstuk 2 is de huidige toestand van de site besproken. Het sportcentrum is niet gelegen binnen
herbevestigd agrarisch gebied maar de gronden
rondom worden actief gebruikt door landbouwers. Er
zijn evenwel geen huiskavels betrokken met uitzondering van de huiskavel van het sportcentrum zelf
(pony’s).

De uitbreiding zal geen dynamiekverhoging veroorzaken van het sportcentrum maar er wel voor zorgen
dat dit optimaler zal gebruikt worden (het hele jaar
door en ook in de wintermaanden).
MILDERENDE MAATREGELEN

MOGELIJKE EFFECTEN

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld
aangezien het effect beperkt zal zijn. Eventueel kan
een gebruiksruil met de tussenliggende landbouwer
bekeken worden voor een efficiënter landgebruik.

Gezien de ligging in de open ruimte is de impact voor
omwonenden eerder beperkt. Ook wordt ernaar gestreefd de uitbreiding te voorzien binnen de contouren van de provinciale eigendommen zodat er geen
impact op of ruimte-inname is van aanpalende landbouwers en gebruikers.

BESLUIT
Algemeen kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de discipline mensruimtelijke aspecten.

Het verleggen van de toegangsweg zal een positieve
impact hebben voor de gebruikers van de site (veiligheid), terwijl het recht van overweg en doorgang voor
de aanpalende percelen wordt gegarandeerd. Ook

Afb.24: Kaart met bedrijfszetel, huiskavels en herbevestigde agrarische gebieden
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8.6.

Mens- mobiliteit
aanleg van de nieuwe toegangsweg vertragend werkt
voor het gemotoriseerd verkeer zoals in de huidige
situatie door de slechte staat van de weg, ook reeds
het geval is. Het herbekijken van de buurtwegen
doorheen de site, kan de mobiliteit op de site veiliger
maken.

HUIDIGE SITUATIE
Het sportcentrum ligt aan de Sint-Jansstraat die fungeert als gebiedsontsluitingsweg (lokale weg type II).
De Sint-Jansstraat maakt ook deel uit van de functionele fietsroute en het fietsnetwerk. De site wordt
doorkruist door meerdere buurtwegen (doorheen de
site en parallel met het dijklichaam).

MILDERENDE MAATREGELEN
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld
aangezien het effect beperkt zal zijn. Een onderzoek
naar verlegging en/of afschaffing van de buurtwegen
op de site kan zelfs een positief effect hebben op de
mobiliteit op de site

MOGELIJKE EFFECTEN
De uitbreiding zelf zal als impact hebben dat er door
een optimalisering van het sportcentrum het hele jaar
door meer activiteiten zullen zijn. Dit zal een impact
hebben op de mobiliteit van en naar de site, doch deze zal beperkt zijn.
Het verleggen en/of afschaffen van de buurtwegen zal
geen impact hebben voor de gebruikers van de weg,
de gronden zullen nog steeds toegankelijk zijn voor
(landbouw)voertuigen, eventueel via een recht van
overweg. Wel dient erover gewaakt te worden dat de

BESLUIT
Algemeen kan gesteld worden dat het plan geen significante negatieve effecten heeft op de discipline
mens-mobiliteit.
Afb.25: Kaart met functionele fietsroutes , fietsnetwerk
en atlas der buurtwegen voor Boerekreek en omgeving
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8.7.

Overige milieuaspecten
Er worden geen bijkomende milderende maatregelen
noodzakelijk geacht.

De uitvoering van het PRUP zal geen betekenisvolle
effecten met zich meebrengen met betrekking tot de
milieuaspecten 'geluid', 'licht', 'atmosfeer' of 'klimaat'.

8.8.

Cumulatieve en samenhangende effecten

Uit de hiervoor aangegeven conclusies blijkt dat voor
geen enkele onderzochte discipline significante nadelige effecten te verwachten zijn die niet te milderen

8.9.

zijn. Er zijn dan ook voor het plangebied geen significante nadelige effecten op de samenhang tussen de
genoemde factoren te verwachten.

Grensoverschrijdende effecten

Gezien de afstand van het plangebied tot de Nederlandse grens, worden in het kader van voorliggend
plan geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

8.10. Algemeen besluit
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen
tot opmaak van een Plan-MER.

Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdende met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen en de te nemen milderende maatregelen,
geen aanzienlijke milieueffecten verwacht.
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