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 A . INLEIDING

Het raamwerk voor het Donkgebied vormt ook meteen de 
basis voor het toetsingskader en dus de organisatie van de 
toeristisch-recreatieve activiteiten in het gebied. Meer nog dan 
een ruimtelijke structuur zal het raamwerk zo ook een gids zijn 
voor toekomstige opportuniteiten alsook voor het bestendigen 
van de identiteit van het Donkgebied als een recreatieve 
bestemming.

Het raamwerk vertrekt heel duidelijk van een ruimtelijk-
landschappelijke structuur, mede dankzij het overheersende 
landschappelijk erfgoed dat aanwezig is in het gebied. Die 
uitzonderlijke kwaliteiten moeten uitgelicht worden en richting 
geven aan mogelijke toeristische routes en ontdekkingspunten.

Het toetsingskader is geen document dat alles vastpint, het 
toont mogelijkheden en opportuniteiten. Het zorgt voor een 

De ruimtelijk-landschappelijke structuur zorgt voor een 
aanknopingspunt waaraan de toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen opgehangen kunnen worden. Het 
waterlandschap in zijn vele vormen is hiervoor het vertrekpunt. 
Zo creëert het Scheldelandschap een uitzonderlijke 
structuur, met open meersen, maar ook met een historische 
meanderstructuur. Deze meander is met zijn karakteristieke 
kronkelwaardruggen en rivierduinen een markant element voor 
het Donkgebied.  Het Donkmeer zelf vormt reeds een historische 
recreatieve bestemming. Daarnaast vormen de zandruggen de 
historische locaties voor nederzettingen en bosstructuren.  
Complementair aan deze basisstructuur worden recreatieve 
lussen gedefinieerd, die toelaten de diversiteit van het gebied te 
ontdekken. Enkele toeristisch-functionele links zullen tenslotte 
de diverse bestemmingen en kerngebieden voor fietsers en 
voetgangers verbinden.

kader voor toekomstige recreatieve activiteiten in het gebied. 
Door in te zetten op strategische kernen, bestemmingen en 
ontdekkingsroutes, worden de verschillende types activiteiten in 
relatie daartoe over het gebied geclusterd en/of verspreid.  

Daarnaast zal het toetsingskader ook een gids zijn voor de 
(toekomstige) ondernemer. Het toont namelijk een waaier 
aan mogelijkheden voor het Donkgebied: nieuwe types 
verblijfsaccomodatie, vernieuwende activiteiten, mogelijkheden 
voor erfgoedtoerisme, natuureducatieve opportuniteiten, ...  Het 
Donkgebied gaat een bloeiende toekomst tegemoet. 

Tenslotte vormt dit toetsingskader ook een kader voor 
vergunningsverlenende overheden en biedt het handvaten 
om het criterium "goede ruimtelijke ordening" van relevante 
toekomstige aanvragen  te beoordelen.

Naast een ruimtelijke structuur en ambities, worden er ook 
voor het Donkgebied enkele ambities vastgelegd op vlak van 
toerisme en recreatie. 
• Zo wordt er maximaal ingezet op waterrecreatie in zijn 

verschillende vormen, met Nieuwdonk als watersport en 
zwemlocatie, het Donkmeer als waterbelevingslocatie en 
Berlare Broek als beleving van de waternatuur. 

• Verder gaat de strategie ook uit van een gedifferentieerde 
verblijfsrecreatie en vernieuwing/ verduurzaming van het 
aanbod aan logies. Dit kan de identiteit van het Donkgebied 
als verblijfslocatie versterken. 

• Daarnaast is het eveneens de ambitie om het doelpubliek 
te verruimen en in te zetten op jeugdrecreatie, jongeren en 
families.

• Tenslotte gaat ook aandacht naar specifieke locaties voor 
sociale cohesie: ontmoetingsplekken voor bewoners, 
bezoekers, ...

Een toetsingskader voor het Donkgebied

Vanuit het raamwerk richting 
toetsingskader

Vertrekken van een ruimtelijk-
landschappelijke structuur

Bestendigen van diverse 
recreatieve ambities

+ + + +

WATERRECREATIE 
ALS IDENTITEIT

GEDIFFERENTIEERDE
VERBLIJFSRECREATIE

VERRUIMD 
DOELPUBLIEK SOCIALE COHESIE

RUIMTELIJK-
LANDSCHAPPELIJKE 

IDENTITEIT

BASIS RAAMWERK
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B. Indeling 
Donkgebied
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B . INDELING DONKGEBIED

Indeling gebied in 
verschillende zones

Om het toetsingskader in detail te kunnen uitwerken, wordt 
het Donkgebied onderverdeeld in 32 zones. Deze zones 
vertrekken vanuit landschappelijke eenheden en/of de huidige 
planologische bestemmingszones. Van daaruit wordt er precies 
gekeken wat de mogelijkheden voor verschillende vormen 
van recreatie zijn en dit in relatie tot de draagkracht van het 
landschap en de huidige bestemmingsvoorschriften.

ZONES TOETSINGSKADER RECREATIEPOOL
1. Overmere Dorp
2. Landbouwgebied Overmere
3. Omgeving Kouter
4. Woonwijk F. Broeckaertlaan
5. Centrumgebied Donk
6. Landbouwgebied Molenstraat
7. Broekmeers
8. Eendenkooi
9. Reservaatzone Donkmeer
10. Donkmeer Noord
11. Donkmeer Zuid
12. Broekmeers plas
13. Nieuwdonk: extensieve recreatiezone
14. Nieuwdonk: intensieve recreatiezone
15. Nieuwdonk: natuurbouwzone
16. Uitbergen dorp
17. Uitbergen Scheldedijk
18. Donkbossen
19. De Hemelse Rij & Scheve Villa
20. Landbouwgebied meander
21. Omgeving Kloosterputten
22. Turfput
23. Gratiebossen
24. Landbouwgebied Kamershoek
25. Gamma
26. Donkoeverpark
27. Omgeving Schriekenstraat
28. Bareldonkbossen 
29. Omgeving Sparrendreef
30. Berlare Broek
31. 't Sluis
32. Berlare Dorp

ZONES TOETSINGSKADER ANB
1. Donkmeer Noord
2. Donkmeer Zuid
3. Donkmeer midden
4. Donkmeer reservaatzone
5. Eendenkooi en toegang/oever Brielstraat
6. Oeverzone Nieuwdonk - Donkmeer
7. Reservaatzone Tweegotensloot

Voor de verschillende deelzones van het Donkmeer werd er 
in het verleden reeds een toetsingskader opgesteld door de 
gemeente in samenwerking met ANB en OE. Deze elementen 
worden integraal meegenomen in dit toetsingskader. 
De zonering is een verfijning van de 32 zones die in dit 
toetsingskader voorgesteld worden.
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B . INDELING DONKGEBIED

Diverse randvoorwaarden: 
planologische voorschriften

De 32 zones waarmee we werken in het toetsingskader zijn 
allemaal onderhevig aan diverse planologische kaders. Het 
gewestplan geeft in de meeste gevallen de basisbestemmingen 
aan voor de zones. Daarnaast werden er doorheen de jaren ook 
verschillende RUP's en BPA's opgesteld die de bestemmingen 
gewijzigd of verfijnd hebben, vaak specifiek gericht op 
natuurontwikkeling of (verblijfs)recreatie.

Bij elk van de zones zal er een overzichtskaart gegeven worden 
van de planologische bestemmingen. 

Er zijn een aantal zones die binnen de visievorming voor 
recreatiepool Donk extra aandacht vragen. De verschillende 
zones bestemd voor recreatie (zowel verblijfsrecreatie als 
dagrecreatie) krijgen daarom een iets verder uitgediepte visie 
in het toetsingskader. Deze sleutelzones zullen namelijk een 
cruciale rol spelen voor de organisatie van een groot deel van de 
toekomstige recreatieve functies (hoewel niet uitsluitend).
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B . INDELING DONKGEBIED

Landschapsecologische 
voorschriften

Een groot deel van het Donkgebied ligt binnen één of meerdere 
beschermingscontouren voor landschap of ecologie. De 
uitzonderlijke landschapskwaliteiten van de Scheldemeander 
en de meersen brengen belangrijke karakteristieken met zich 
mee. Deze classificatie binnen de Natura2000 contouren, 
Habitat- en vogelrichtlijngebied, VEN/IVON, ...  zorgt voor extra 
randvoorwaarden naar ontwikkeling en recreatieve activiteiten 
toe. Deze moeten daarom heel nauwgezet meegenomen worden 
als randvoorwaarden. Gepaste afwegingen zullen moeten 
worden gemaakt voor het inrichten van (natuur)recreatie in deze 
zones.

Hieronder worden ook de overzichtskaarten van het 
NIP (Natuurinrichtingsproject) meegegeven. Zowel de 
inrichtingsvisie recreatie en natuureducatie (links) als de visie 
voor natuur en landschap (rechts) vormen randvoorwaarden 
voor het voorliggend toetsingskader.
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B . INDELING DONKGEBIED

Toetsingskader Donkmeer Provinciale verordening 
weekendverblijven en 
openluchtrecreatieve terreinen

De gemeente Berlare en ANB/OE hebben samen reeds in het 
verleden een toetsingskader voor recreatie opgesteld voor 
het Donkmeer. De beschrijvingen en randvoorwaarden die 
reeds werden doorgesproken en goedgekeurd binnen dit kader 
worden hier ook meegenomen in de zones van het algemeen 
toetsingskader voor de recreatiepool.

Daarnaast heeft de provincie een stedenbouwkundige 
verordening uitgeschreven in 2008, die de normen voor 
weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen 
vastlegt. Deze normering wordt ook integraal meegenomen 
voor de verdere uitwerking van de verschillende zones voor 
verblijfsrecreatie in het Donkgebied.

ZZOONNEE  11 ZZOONNEE  22 ZZOONNEE  33 ZZOONNEE  44 ZZOONNEE  55 ZZOONNEE  66 ZZOONNEE  77
AACCTTIIVVIITTEEIITT

wandelingen/-tochten Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja
fietstochten/MTB Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
triatlon (zwemmen en lopen) Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee
evenement zonder muziek (elektronisch versterkt) Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee
evenement met muziek (elektronisch versterkt) Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee

zwemmen (niet gemeentelijk georganiseerd) Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
zwemmen (gemeentelijk georganiseerd) Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
vlotenbouw ed Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
varen kano/pedalo/sup Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee
varen plezierboot Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
varen passagiersboot Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
varen toezichtsboten Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
varen vissersbootjes motor Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
varen bellyboot (vissen) Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
gemotoriseerde watersport Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

bijkomende private steigers Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
tijdelijk terras/horeca (pop-up) Misschien Misschien Nee Nee Nee Misschien Nee
kwalitatief groenkamperen Nee Misschien Misschien Nee Nee Misschien Nee
vissteigers/trekveer/infrastructuur natuurbeleving Misschien Misschien Misschien Misschien Nee Misschien Misschien

schaatsen/ijspret Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

vuurwerk Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
tijdelijke verlichting Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee

+ Overzichtstabel en -kaart toetsingskader recreatie aan het Donkmeer
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C. 
Overkoepelende 
visie per 
categorie
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C. 
Overkoepelende 
visie per 
categorie
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

1. Verblijfsrecreatie

4. Restaurants - cafés

Er wordt gewerkt met 6 verschillende categorieën voor recreatie 
in het Donkgebied. Deze categorieën zijn telkens verschillend 
naar impact op de omgeving, bestemming, doelpubliek, type 
activiteiten. Hiernaast worden de concentraties voor elk van de 
categorieën in het Donkgebied schematisch weergegeven (als in 
een heatmap). Zo lichten er concentraties en verspreidingen op 
en krijgen we een eerste idee van de mogelijkheden, diversiteit 
en rijkheid van de huidige en toekomstige recreatie in het 
gebied.

Hoewel er vandaag al heel wat activiteiten en bestemmingen 
zijn in het Donkgebied, is nog niet alle potentieel benut. Er 
liggen nog heel wat kansen, die de recreatiepool verder kunnen 
versterken. Om dit op een duurzame manier te doen, moeten 
de keuzes doordacht gemaakt worden en moeten locaties met 
elkaar en de ruimtelijke draagkracht afgewogen worden. 

Door de mogelijkheden en de (beperkende) randvoorwaarden 
uit te zetten, lichten er patronen op. Dit laat ons toe om 
naar een evenwicht te zoeken voor de activiteiten binnen de 
recreatiepool. Waar kunnen we inzetten op de intensievere 
recreatie (met impact op de omgeving) en waar willen we de 
bezoeker net het uitzonderlijke landschapserfgoed in alle rust 
laten ontdekken en beleven? Hoe kunnen we de reca een nieuw 
leven inblazen aan het Donkfront door tegelijk in te zetten op 
evenmenten, pop-ups en streekproducten? En waar liggen 
mogelijke toekomstbeelden voor de verblijfsrecreatie in het 
Donkgebied? Kunnen we clusters herkennen, die elk met een 
eigen identiteit de toekomst tegemoet gaan?

Kortom, hoe kunnen we de diverse types bezoekers van de 
recreatiepool zo goed mogelijk ontvangen en verspreiden, een 
waaier aan activiteiten aanbieden en dit met een maximaal 
respect voor de uitzonderlijke landschappelijke omgeving? 
Kunnen we een strategie en visie uitzetten die ervoor zorgt dat 
er telkens een nieuw verhaal te ontdekken valt aan de meren of 
de meander? 

Recreatieve diversiteit

Op zoek naar evenwicht

6 categorieën
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2. Intensieve recreatie

5. Evenementen

3. Extensieve recreatie

6. Cultuur - erfgoed
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

Voor verblijfsrecreatie in het Donkgebied worden er enkele 
strategische clusters gevormd, elk met hun eigen identiteit, met 
daarnaast ook nog individuele initiatieven. 
Zo zal cluster Kouter verder bestendigd worden als locatie 
voor verblijfparken in de nabijheid van het Donkmeer. Er 
wordt maximaal ingezet op een verbetering van de algemene 
beeldkwaliteit en dit in combinatie met een diversificatie en 
verduurzaming van de verblijfsvormen. Ook zijn uitbreidingen 
van de verblijfsinfrastructuur hier mogelijk. 
Voor de cluster Kloosterputten wordt gekeken naar een 
(gedeeltelijke) transformatie richting toeristisch kamperen, in 
relatie tot het water en de omliggende natuur van Berlare Broek. 
De cluster Schriekenstraat zal op termijn transformeren naar 
andere vormen van recreatie, ingebed in de bosrijke natuur. 

Algemene trends

Evaluatie van types verblijfsrecreatie
1. Stacaravans
• Verplaatsbare recreatiewoning voor tijdelijk of 

seizoensgebonden recreatief gebruik; mobiel karakter; niet 
verankerd; mogelijkheid aan te sluiten op nutsvoorzieningen

• Voorwaarden: ingebed in het groen; voldoende tussenruimte; 
voldoende beeldkwaliteit (geen uitgebreide aanbouwstructuren 
en beperkte verharding); mobiel karakter stacaravan behouden; 
maximale leeftijd caravans; voldoen aan de bepalingen van de 
Provinciale verordening weekendverblijven (e.g. min. 15% van de 
opp. voorbehouden aan open groene ruimte)

• Mogelijke locaties: cluster Kouter; Rodeo; cluster Schriekenstraat 
(beperkt in tijd) - zones 3, 21, 27

• Vork: tussen 1 en 3 zones in het Donkgebied

2. Campers
• Kampeerauto ingericht om in te verblijven
• Voorwaarden: ingebed in het groen; minimale verharding; 

voldoende tussenruimte; beeldkwaliteit collectieve ruimte
• Mogelijke locaties: cluster Kouter; cluster Kloosterputten; 

Groenpark; Gamma; Ter Kapelle - zones 3, 21, 25, 29 
• Vork: tussen 1 en 3 zones in het Donkgebied

3. Tentkamperen
• Openluchtrecreatie waarbij in een tent op een buitenterrein 

verbleven wordt; voorzieningen zijn collectief
• Voorwaarden: onverharde bodem; directe relatie tot natuur 

(rekening houdend met beschermingszones); voldoende ruimte 
en privacy; nabijheid collectieve voorzieningen; maximaal 
gebundeld of gedeelde infrastructuur

• Mogelijke locaties: cluster Kouter; cluster Kloosterputten; 
Groenpark; Gamma; Ter Kapelle - zones 3, 21, 25, 29 

• Vork: tussen 2 en 6 locaties in het Donkgebied

4. Exclusief kamperen in het groen (tiny houses/...)
• Recreatief verblijven in de natuur, met specifieke aandacht 

voor de relatie met de natuur en duurzaam materiaalgebruik; 
verschillende vormen (cabins, tiny houses, boomhutten, ...) 
mogelijk; vaak off-the-grid infrastructuur

• Voorwaarden: maximale grootte (te bepalen); minimale 
bijkomende verharding; ingebed in een groene context; lage 
densiteit eenheden; gebruik duurzame materialen

• Mogelijke locaties: cluster Kouter; cluster Kloosterputten; Ter 
Kapelle - zones 3, 21, 29 

• Vork: tussen 1 en 4 locaties in het Donkgebied

5. Kamperen op het water
• Recreatief verblijven op een vlotstructuur
• Voorwaarden: goedkeuring ANB; geen verstoring van de 

omliggende natuur; voldoende privacy; geen bijkomende 
infrastructuur voor sanitair e.d.

• Mogelijke locaties: Kloosterputten; Donkmeer-Brielstraat - zones 
10, 21 

• Vork: tussen 1 en 2 locaties in het Donkgebied

6. Jeugdverblijven
• Verblijfsinfrastructuur voor jeugdgroepen; belangrijke relatie tot 

omliggend groen met plaats voor sport & spel
• Voorwaarden: voldoende afgeschermd van naastliggende 

woningen; maximale capaciteit (te bepalen); aansluiting op 
bestaande padenstructuur; niet in beschermingszones natuur

• Mogelijke locaties: site rond de Scheve Villa; Gamma - zones 19, 
25 

• Vork: tussen 1 en 2 locaties in het Donkgebied

7. Bivak
• Kamp (tijdelijk) van jeugdbewegingen in de open ruimte
• Voorwaarden: natuurlijke omgeving; geen verharding; nabijheid 

minimale voorzieningen (geen eigen infrastructuur nodig); 
voldoende afgeschermd van nabijgelegen woningen; tijdelijk 
gebruik

• Mogelijke locaties: perceel Scheve Villa; landbouwpercelen aan 
Scheve Villa; Gamma; Bareldonkbossen - zones 19, 25, 28 

• Vork: tussen 1 en 2 locaties in het Donkgebied

8. Hotel/ B&B/Vakantiewoning
• Toeristische verblijfsaccommodatie in volwaardige 

gebouwinfrastructuur; verschillende mogelijke schalen/ types
• Voorwaarden: goed bereikbaar; aansluiting via fiets- en 

wandelpaden tot de recreatieve bestemmingen; nabijheid 
voorzieningen

• Mogelijke locaties: Dorpskernen; Donk (Donkfront - Donklaan - 
Bareldonk) - zones 1, 2, 5, 16, 23, 24, 27, 32 

• Vork: tussen 1 en 15 locaties in het Donkgebied

9. Kamperen op de boerderij/ bij de particulier
• Openlucht-verblijfsrecreatie op een landbouwterrein/ in een tuin
• Voorwaarden: "ervaringskamperen"; kleinschalig initiatief 

(bijberoep); mogelijk voor tenten en campers of in een door de 
eigenaar voorziene structuur

• Mogelijke locaties: Landbouwzones - zones 2, 6, 20, 24
• Vork: tussen 1 en 6 locaties in het Donkgebied

Deze inbedding kan vandaag reeds starten, terwijl de huidige 
activiteiten nog een beperkte tijd kunnen doorgezet worden.
Cluster Ter Kapelle kan in beperkte mate voor toeristisch 
kamperen in het groen ingericht worden, gelinkt aan de Lus van 
de Meren. De rest van de recreatiezone wordt echter gevrijwaard 
van verblijfsrecreatie.
De site aan de Scheve Villa blijft een concentratie voor 
jeugdkampen en bivaks, een activiteit die kan worden uitgebreid 
op de naastliggende landbouwpercelen.
Tenslotte zijn de verschillende dorpskernen ook de uitgelezen 
plekken voor hotels, B&B's en vakantiehuizen (kleinschalige 
logies). In de zones met een landbouwkarakter kunnen ook 
enkele plekken voor kamperen of logeren op de boerderij 
ingericht worden.

1. Verblijfsrecreatie
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

De intensieve dagrecreatie in het Donkgebied beperkt zich 
tot bepaalde locaties, om zo de waardevolle natuurzones niet 
te verstoren. De activiteiten met de meeste impact bevinden 
zich in de dorpskernen en de bebouwde omgeving (indoor en 
outdoor sportactiviteiten, casino, ...). Voor andere activiteiten 
wordt wel een natuurlijke omgeving nagestreefd (speelbos, 
avonturenparcours, ...) en is het dus van groot belang om 
de impact op de omgeving af te toetsen. Erg specifieke 
activiteiten (strand, mountainbike) zijn reeds aanwezige vormen 
van recreatie, die behouden kunnen blijven op de huidige 
locatie mits goede inbedding en rekening te houden met de 
randvoorwaarden voor de natuur (verstoring fauna en flora).
Nieuwdonk vormt een cluster met belangrijke intensieve 
recreatie en is hiervoor een lokale bestemming sinds de sluiting 

Algemene trends

Evaluatie van types intensieve recreatie

1. Spel & avontuur
• Avontuurlijke speelzones met uiteenlopende moeilijkheidsgraad 

en voor diverse leeftijden. Zowel hoogteparcours als blote 
voetenpad, klimboomstammen, ... vallen hieronder. Sommige 
activiteiten kunnen enkel onder begeleiding plaatsvinden.

• Voorwaarden: ingebed in het groen; respect voor 
natuurbeschermingszones en aandacht voor draagkracht natuur

• Mogelijke locaties: cluster Schriekenstraat (toekomst) - zone 3
• Vork: 1 tot 2 locaties in het Donkgebied

2. Mountainbike parcours
• Een avontuurlijke onverharde padenstructuur voor terreinfietsen
• Voorwaarden: ingebed in het groen; respect voor de natuurlijke 

omgeving en de fauna
• Mogelijke locaties: Gratiebossen - zone 23
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

3. Speeltuin
• Een plek waar kinderen kunnen spelen op toestellen voor sport 

en spel
• Voorwaarden: minimale verharding; natuurlijke materialen; 

groene omgeving; overzicht voor de ouders
• Mogelijke locaties: cluster Kouter; Donkere Wolk; cluster 

Kloosterputten; Nieuwdonk; Donkoeverpark; Bareldonkkapel; 
dorpskernen - zones 1, 3, 5, 14, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 32 

• Vork: tussen 2 en 10 locaties in het Donkgebied

4. Groene sport- en speelvelden
• Onverharde infrastructuur voor sport & spel in groep
• Voorwaarden: inbedding in het groen; maximaal onverhard; 

publiek toegankelijk en zichtbaar; vermijden conflict met 
bewoners en andere recreanten

• Mogelijke locaties: cluster Kouter; Nieuwdonk; dorpskernen; 
Olmendreef - zones 1, 3, 14, 16, 27, 32

• Vork: tussen 3 en 5 locaties in het Donkgebied

5. Verharde sportterreinen
• Verharde infrastructuur voor sport in groep of clubverband
• Voorwaarden: kerngebonden; nabijheid parking; beeldkwaliteit 

en materialiteit; maximale interactie met en integratie in de 
publieke ruimte; maximale volumetrie

• Mogelijke locaties: Dorpskernen - zone 1, 5, 16, 32 
• Vork: 1 tot 3 locaties in het Donkgebied 

6. Watersportclub
• Locatie voor materiaal en lesinstructies voor de verschillende 

types watersporten
• Voorwaarden: beeldkwaliteit en materiaalgebruik; inbedding in 

de natuur (afstemming ANB); afsluitbaarheid
• Mogelijke locaties: Nieuwdonk - zone 14 (infrastructuur) & zones 

13, 14 (activiteiten op het water)
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

7. Strand
• Activiteitenzone met zand gelinkt aan een zwemzone
• Voorwaarden: minimale verharding; afsluitbaarheid; nabijheid 

voorzieningen (kleedkamers, sanitair, ...)
• Mogelijke locaties: Nieuwdonk - zone 14 
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

8. Landschappelijk geïntegreerde vrijetijdsbeleving
• Recreatieve activiteiten in open lucht met minimale impact en 

infrastructuur
• Voorwaarden: centrale locatie; combinatie met andere recreatie-

activiteiten; maximale groene inbedding
• Mogelijke locaties: Donkoeverpark - zone 26 
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

9. Indoor sport & spel/ binnenspeeltuin/ casino
• Recreatieve activiteiten in een gebouw
• Voorwaarden: kerngebonden; nabijheid parking; beeldkwaliteit; 

maximale interactie met de publieke ruimte; maximale 
volumetrische impact op omgeving

• Mogelijke locaties: Kerngebied Donk; Dorpskernen - zones 1, 5, 
16, 21, 32

• Vork: tussen 1 en 6 locaties in het Donkgebied

10. Dierenpark
• Parkachtige omgeving met levende dieren
• Voorwaarden: kleinschalig; combinatie met andere recreatieve 

activiteiten; maximale inbedding in de natuurlijke omgeving
• Mogelijke locaties: Nieuwdonk - zone 14 
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

van de zandwinningsactiviteiten. Door deze intensieve recreatie-
activiteiten maximaal te clusteren, wordt de impact in andere 
delen van het domein geminimaliseerd. Daarnaast is ook het 
Donkoeverpark een belangrijke plek waar intensieve recreatie 
reeds aanwezig is en eventueel nog versterkt kan worden.
De clusters van verblijfparken kunnen ook iets intensievere 
voorzieningen opnemen (sportvelden, speeltuin, ...) en de 
dorpskernen zijn de uitgelezen plekken waar de intensieve 
recreatiebestemmingen zowel door bewoners als bezoekers 
gebruikt kunnen worden, mits het verzekeren van de 
beeldkwaliteit, een goede integratie in de omgeving en het 
vermijden van hinder naar de omliggende (woon)omgevingen. 
Het Donkfront vormt de recreatieve hotspot langs de oevers van 
het Donkmeer.

2. Intensieve recreatie
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

Het Donkgebied wordt gekenmerkt door een verspreiding van 
extensieve recreatie over zijn volledige gebied. Het invoeren 
van de Lus van de Meren en de Lus van de Vergeten Meanders 
binnen het raamwerk laat toe om de toekomstige extensieve 
recreatie-activiteiten te structureren en een plaats te geven.
De natuurzones en landschapsverbindingen zijn de uitgelezen 
plekken voor extensieve recreatie onder de vorm van wandel- en 
fietsroutes, natuurbeleving, ruiterij. De diverse watergebieden 
zorgen voor mogelijkheden voor varen (in verschillende 
vormen) en vissen. Een specifieke zone voor jachtactiviteiten 
(Donkbossen) is reeds aanwezig in het gebied en wordt 
behouden.

Algemene trends

Evaluatie van types extensieve recreatie

1. Wandel- en fietsroutes
• Voorwaarden: waar mogelijk aparte bedding voor fietsers en 

voetgangers; waar mogelijk gescheiden van gemotoriseerd 
verkeer; maximaal onverhard; voldoende breed

• Mogelijke locaties: overal, maar afgeraden binnen bepaalde 
natuurreservaatzones en zones met waardevolle habitats 
(aftoetsen met ANB)

• Vork: onbepaald aantal locaties in het Donkgebied

2. Natuurbeleving en -observatie
• Voorwaarden: infrastructuur in duurzame en natuurlijke 

materialen; minimale verharding; minimale verstoring natuur; 
aftoetsen met ANB

• Mogelijke locaties: Rand van de Turfput, Berlare Broek, 
Broekmeers, Eendenkooi, Nieuwdonk, 't Sluis, Donkbossen, Open 
landbouwgebied - zones (voornaamste) 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 31

• Vork: onbepaald aantal locaties in het Donkgebied

3. Speelbos
• Voorwaarden: minimale verharding; gebruik natuurlijke 

materialen; bosrijke omgeving; voldoende grote schaal
• Mogelijke locaties: cluster Kouter; oever Donkmeer t.h.v. cluster 

Kouter; Gamma; cluster Schriekenstraat; Bareldonkbossen - 
zones 3, 25, 27, 28 

• Vork: tussen 1 en 2 locaties in het Donkgebied

4. Zeilen en varen
• Voorwaarden: voldoende wateroppervlak; vermijden conflict 

met bewoners of andere recreanten (afsprakenkader opmaken); 
vermijden conflicten met natuurzones

• Mogelijke locaties: Nieuwdonk, Donkmeer, Donkmeer Zuid - 
zones 10, 13, 15

• Vork: tussen 2 en 3 locaties in het Donkgebied

5. Zwemmen
• Voorwaarden: binnen afgebakende en bewaakte zone; vermijden 

conflicten met andere watersporten; vermijden conflicten met 
natuurzones

• Mogelijke locaties: Nieuwdonk - zone 14
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

6. Duiken
• Voorwaarden: voldoende waterdiepte; vermijden conflict met 

bewoners of andere recreanten (afsprakenkader opmaken)
• Mogelijke locaties: Nieuwdonk - zones 13, 14
• Vork: 1locatie in het Donkgebied

7. Vissen
• Voorwaarden: rustige waterkant; kleine infrastructuur ingebed in 

de natuurlijke oevers; vermijden conflict met andere recreanten; 
aftoetsen met ANB

• Mogelijke locaties: oevers wateroppervlakken in het gebied - 
zones 9, 10, 11, 30, 31 

• Vork: onbepaald aantal locaties in het Donkgebied

8. Ruiterij
• Voorwaarden: geen verharding; vermijden conflict met andere 

trage weggebruikers (aparte paden/stroken); aanleg van 
springbalken enkel in natuurlijke materialen

• Mogelijke locaties: Open landbouwgebied, Gratiebossen - zones 
20, 23

• Vork: 1 à 2 parcours in het Donkgebied

9. Jacht
• Voorwaarden: geen publieke toegang; voldoende groot gebied; 

voldoende wild; goedkeuring ANB (jachtplan van kracht)
• Mogelijke locaties: verder te onderzoeken
• Vork: 1 locatie in het Donkgebied

De specificiteit van de extensieve recreatie zijn dus de 
trage verbindingen die rijkelijk aanwezig zijn en die ook een 
link vormen met de omliggende kernen en de omliggende 
recreatiegebieden (zoals de Kalkense Meersen).

3. Extensieve recreatie
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

De restaurants en cafés in het Donkgebied concentreren zich 
maximaal langs het Donkmeer (Donkfront en Donklaan) 
en in de omliggende dorpskernen. Binnen de visie voor de 
recreatiepool worden deze clusters versterkt, maar wordt er ook 
ingezet op extra mogelijkheden voor de reca.
Zo komen er mogelijkheden voor pop-ups of zomerbars, 
eventueel in combinatie met (collectieve) drijvende terrassen. 
Verder kunnen ook de streek- en ambachtelijke producten een 
belangrijke stimulans vormen voor de reca en zal een netwerk 
van lokale verkooppunten gecombineerd worden met het 
netwerk van restaurants en cafés. 

Algemene trends

Evaluatie van types reca

1. Restaurant / café
• Voorwaarden: beeldkwaliteit; goede bereikbaarheid voor 

doelpubliek (fietsers/wandelaars/auto's)
• Mogelijke locaties: Donkfront; Donklaan; Dorpskernen; 

Verblijfparken; Nieuwdonk (cf. voorschriften fiche 14) - zones 1, 
3, 5, 14, 16, 17, 21, 26, 29, 32

• Vork: onbepaald aantal locaties in het Donkgebied

2. Pop-up / zomerbar
• Voorwaarden: ingebed in het groen; beeldkwaliteit; link met 

parkzone en/of waterkant; langs 1 van de Lussen
• Mogelijke locaties: Kloosterputten; Nieuwdonk; Donkoeverpark; 

cluster Kouter; zone Bareldonkkapel - zones 3, 5, 14, 21, 26, 28 
• Vork: tussen 2 en 5 locaties in het Donkgebied

3. Drijvend terras
• Voorwaarden: maximale afmetingen (te bepalen); vermijden 

verstoring natuur (aftoetsen met ANB); vermijden conflicten met 
andere recreanten; relatie met reca of zomerbar

• Mogelijke locaties: oever Donkmeer; Kloosterputten - zones 10,  
21 

• Vork: tussen 1 en 4 locaties in het Donkgebied

4. Verkoop Streekproducten
• Voorwaarden: duidelijke zichtbaarheid; karakteristieke plek voor 

het Donkgebied; geclusterde locatie ("markt" of in combinatie 
met reca faciliteit)

• Mogelijke locaties: Donkfront; Donklaan; Dorpskernen, 
Onthaalpunten - zones 1, 3, 5, 16, 17, 26, 32

• Vork: tussen 1 en 10 locaties in het Donkgebied

5. Feestzaal
• Voorwaarden: goede bereikbaarheid en parking; vermijden van 

overlast voor de omgeving; inpassing in de bebouwde context
• Mogelijke locaties: Kerngebied Donk; Dorpskernen - zones 1, 5, 

16, 21, 32
• Vork: tussen 1 en 5 locaties in het Donkgebied

Gezien het belang van fietsers en wandelaars in het gebied, 
is ook fietsvriendelijke reca welkom en kunnen er ook 
extra locaties komen langsheen de Lus van de Vergeten 
Meanders. Zo worden er ook punctueel nieuwe reca faciliteiten 
geïntroduceerd.
Bij de grotere reca-faciliteiten, zoals een feestzaal, moet er heel 
precies gekeken worden naar de inpassing binnen zijn context 
en moet er dus gezocht worden naar een meer bebouwde 
omgeving. 

4. Restaurants - cafés
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

De meeste evenementen in het Donkgebied worden vandaag 
georganiseerd in de dorpskernen, aan het Donkoeverpark en de 
festivalhal, het Donkfront of in het recreatiedomein Nieuwdonk. 
Deze concentratie blijft grotendeels behouden voor de grotere 
sport- en muziekevenementen. Daardoor blijft de impact op de 
natuur en omwonenden geconcentreerd op bepaalde locaties en 
dit gedurende vastgelegde periodes in het jaar. 
Daarnaast zijn er ook diverse kleinere evenementen mogelijk, 
die her en der in het gebied een plaats kunnen krijgen. Van groot 
belang is echter telkens om de draagkracht van de omgeving en 
de natuur niet te overschrijden. De aanvragen worden individueel 
geëvalueerd en behandeld via het evenementenloket. 

Algemene trends

Evaluatie van types evenementen

1. Muziekoptredens (grotere schaal - versterkt)
• Voorwaarden: voldoende beschikbare ruimte; rekening houdend 

met draagvlak natuur en omgeving; vermijden overlast 
omwonenden; nabijheid reca als troef

• Mogelijke locaties: Donkfront; Donkoeverpark (Festivalhal en 
drijvend podium); Dorpskernen; Verblijfparken; Bareldonkkapel - 
zones 1, 3, 5, 10, 16, 21, 26, 28, 32

• Vork: tussen 2 en 8 locaties in het Donkgebied

2. Culturele evenementen
• Voorwaarden: geen grote geluidsoverlast; voornamelijk met 

tijdelijke infrastructuur; rekening houdend met draagvlak natuur 
en omgeving; nabijheid reca als troef

• Mogelijke locaties: Donkfront; Donkoeverpark (Festivalhal en 
drijvend podium); Dorpskernen; Verblijfparken; Bareldonkkapel; 
Kasteelpark Berlare; Kasteel Uitbergen - zones 1, 3, 5, 10, 14, 16, 
17, 21, 26, 28, 32

• Vork: tussen 2 en 8 locaties in het Donkgebied

3. Sportevenementen
• Voorwaarden: geen grote geluidsoverlast; voornamelijk met 

tijdelijke infrastructuur; rekening houdend met draagvlak natuur 
en omgeving; afwegingskader ANB/OE

• Mogelijke locaties: Nieuwdonk; Donkmeer; Donkoeverpark; 
Bareldonkbossen; Gratiebossen - zones 1, 6, 10, 13, 14, 15, 16,  
20, 23, 24, 26, 28, 32  

• Vork: tussen 2 en 8 locaties in het Donkgebied

4. Diverse evenementen
• Voorwaarden: beperkte schaal; geen geluidsoverlast; tijdelijke 

infrastructuur; rekening houdend met draagvlak natuur en 
omgeving; afwegingskader ANB/OE

• Mogelijke locaties: Verblijfparken; Dorpskernen; Donkoeverpark; 
Donkfront; Scheve Villa - zones 1, 3, 5, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 31, 32 

• Vork: onbeperkt aantal locaties in het Donkgebied

5. Evenementen
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

Het Donkgebied is doordrenkt van erfgoed en de recreatieve 
erfgoedelementen zijn dan ook erg verspreid. Het unieke 
landschap met de rijke geschiedenis van meanders en 
kronkelwaardruggen zorgt voor een uiterst interessant 
landschapserfgoed dat getoond en verhaald kan worden 
voor de bezoeker, scholen, ... Verder behoren ook historische 
gebeurtenissen, zoals de Boerenkrijg, tot het (vaak immaterieel) 
erfgoed van de streek.
Vandaag wordt reeds ingezet op het tonen van cultureel 
erfgoed van het Donkgebied, zoals de Eendenkooi, het Riekend 
Rustpunt, het oud gemeentehuis in Overmere het kasteel 
in Uitbergen of het kasteel van Berlare. Andere historische 
gebouwen, zoals de Bareldonkkapel, de Sint-Martinuskerk, OLV 
Hemelvaartkerk, Sint-Pietersbandenkerk, vormen mee onderdeel 

Algemene trends

Evaluatie van types cultuur-erfgoed

1. Erfgoed/ museum
• Voorwaarden: goede bereikbaarheid voor de diverse gebruikers; 

goede zichtbaarheid; promotie inbedden in algemene marketing 
van het gebied (KMDM)

• Mogelijke locaties: Donkoeverpark; Donkere Wolk; Eendenkooi; 
Riekend Rustpunt; Dorpskernen (bvb. Oud gemeentehuis 
Overmere, kasteel Berlare); Donkfront - zones 1, 3, 5, 16, 17, 24, 
26, 31, 32

• Vork: tussen 4 en 10 locaties in het Donkgebied

2. Begeleide rondleidingen
• Voorwaarden: georganiseerd door erkende vereniging (vzw 

Durme, ANB, Natuurpunt, ...)
• Mogelijke locaties: Reservaatzone Donkmeer; Broekmeers; 

Donkbossen; Turfput; Hemelse Rij - zones 7, 8, 9, 18, 19, 22 
• Vork: tussen 2 en 6 locaties in het Donkgebied

3. Thematische routes
• Voorwaarden: goed bewegwijzerd; promotie inbedden in 

algemene marketing van het gebied (KMDM); informatieborden 
langsheen de route afstemmen met andere info en stijlvormen

• Mogelijke locaties: Lussen van de Meren; Lus van de Vergeten 
Meander; Boerenkrijgroute; Palingroute; Schelderoute; 
Natuurleerpad, ... - alle zones 

• Vork: onbeperkt aantal locaties in het Donkgebied

4. Landmark
• Voorwaarden: inbedding in de natuur; uitlichten van/ inspelen op 

(landschaps)erfgoed
• Mogelijke locaties: Donkere Wolk; Nieuwdonk - zones 10, 14, 
• Vork: tussen 2 en 4 locaties in het Donkgebied

van het erfgoedlandschap. Verder zijn ook de palingvangst, 
de traditionele danszalen of de turfwinning onderdeel van de 
cultuur van het Donkgebied. 
De Lussen van de Meren en de Lus van de Vergeten Meanders 
kunnen aanknopingspunten geven om de verschillende 
erfgoedelementen te tonen aan de bezoeker.
De onthaalpunten zijn ideale locaties om de algemene 
geschiedenis en het erfgoedverhaal van het gebied aan 
de bezoeker te tonen. Vandaag gebeurt dit reeds aan het 
Donkoeverpark, maar er kan ook gedacht worden aan een 
tweede locatie (bvb. Donkere Wolk) en aan seizoensgebonden 
buitententoonstellingen. Sommige natuurzones in het gebied 
zijn erg fragiel en vragen om een gelimiteerd aantal bezoekers 
(begeleide rondleidingen). 

6. Cultuur - erfgoed
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

Wanneer alle (bestaande en mogelijke) locaties van de 
recreatieve activiteiten in het Donkgebied worden samengelegd, 
krijgen we een overzicht met een erg verspreid patroon. De 
algemene tendens is een versterking van de vandaag reeds 
belangrijke recreatieve clusters, zoals Donkfront, Donkoeverpark, 
Nieuwdonk, cluster Kouter, ... Daarenboven wordt ingezet op 
een verspreiding van de bezoekers en een aanbod voor diverse 
doelgroepen. In de meer op de natuur gerichte zones van het 
Donkgebied liggen de recreatieve activiteiten meer verspreid en/
of langs wandel- en fietsroutes. 

Elk van de diverse locaties in het Donkgebied heeft zo ook 
zijn eigenheid en focust meer of minder op een bepaald type 
recreatie. Deze diversiteit maakt het Donkgebied ook net zo 
uniek. Naast de uitzonderlijke natuur is er ook plaats voor 
evenementen, verblijven en een diversiteit aan restaurants en 
cafés.

De fiches behandelen elke zone van het Donkgebied afzonderlijk 
en beschrijven de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling.

Overzicht 6 categorieën
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C . OVERKOEPELENDE VISIE PER CATEGORIE

Inpassing in grotere plannen

Huisstijl Sigmaplan

Coherente beeldkwaliteit

Om echter te garanderen dat het Donkgebied een herkenbare 
identeit zal blijven bewaren, met respect voor de diversiteit 
aan plekken die het rijk is, moet er ook aandacht gaan naar 
een coherente beeldkwaliteit en visuele identiteit. Door een 
overzichtelijk recreatief verhaal te schrijven, zal de bezoeker ook 
eenvoudig zijn weg vinden en zullen de recreatieve uitbaters zich 
ook gemakkelijker identificeren met het Donkgebied. 

Er zijn al meerdere kaders waarbinnen deze uniforme visuele 
identiteit nagestreefd wordt:
• De huisstijl van het Sigmaplan zorgt voor een coherente 

identiteit van de publieke ruimte doorheen de volledige 
Scheldevallei. Het gaat hier voornamelijk om de publieke 
ruimtes in directe relatie met de dijken, de kernen, de 
polders en natuurgebieden gelinkt aan de Schelde.

• De huisstijl van het onthaalplan KMDM heeft een eigen 
afgeleide identiteit, die focust op een harmonieuze 

inpassing in de natuurlijke context van de Kalkense 
Meersen en het Donkmeer. Hierbij gaat aandacht naar 
specifiek materiaalgebruik, maar ook de continuïteit met de 
Sigma huisstijl.

• De interne huisstijl van de organisaties zorgt voornamelijk 
voor een coherentie in signalisatie en lay-out, bijvoorbeeld 
voor alle Provinciale domeinen.

Voor de visuele identiteit van de open ruimte in het Donkgebied, 
wordt er dan ook teruggegrepen naar deze verschillende kaders. 
Voor de gebieden in directe relatie tot de Schelde wordt de 
Sigma huisstijl gehanteerd en voor de gebieden meer richting 
binnenland wordt de KMDM huisstijl toegepast. Hieronder 
worden de belangrijkste aspecten van beiden nog even op een 
rij gezet. Deze huisstijlen kunnen echter enkel toegepast worden 
op een manier die compatibel is met de interne huisstijl van de 
betrokken organisaties.

(1) basisuitrusting: in al de sigmagebieden dezelfde, realisatie DVW
tegels, trappen, smalle infozuilen, leuningen, bruggen en wegprofielen

(2) bijkomende elementen: locatiespecifiek
banken, toeristische recreatieve infozuilen, vlonders, zitblokken, wegwijzers

(3) extra’s op maat
steigers, vogelkijkhut, shelter, ...
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Huisstijl onthaalplan KMDM

+ Varianten basismodule banken

+ Complementaire en duurzame basismaterialen

Beton Hout Cortenstaal

+ Vogelkijkwand onthaalplan KMDM + Voorstel vuilbak in aansluitende materialiteit

+ Infozuilen onthaalplan KMDM + Banken onthaalplan KMDM
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D. Fiches
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+ Standaardfiche zone

+ Uitgebreide fiche recreatiegebied
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Leeswijzer
De fiches voor de verschillende zones zijn telkens opgemaakt volgens 
eenzelfde stramien. Ze zijn opgevat als samenvattende documenten 
voor de zone, die de hoofdlijnen weergeven, maar tegelijk inspirerend 
werken via referenties.

Er werd gekozen om voor elke zone een fiche van 1 pagina te voorzien. 
Voor de verschillende recreatiegebieden wordt er echter een stap 
verder gegaan met een structuurschets en extra randvoorwaarden. 
Hiervoor wordt een tweede pagina bij de fiche gevoegd.

Hieronder worden de verschillende elementen uit de fiches kort 
toegelicht.

De titel en nummer van de zone
Korte beschrijving van de zone

Structuurschets en beschrijving ruimtelijke visie 
voor het recreatiegebied.

Extra ondersteunende schema's.

Reeks van inspirerende referentiebeelden voor 
de recreatieve activiteiten in de zone.

Het huidig recreatief landschap, beschreven per recreatieve categorie 
en schematisch weergegeven op de luchtfoto van de zone.

Beknopte beschrijving van de visie/ het toekomstbeeld voor recreatie 
in deze zone. Daarnaast wordt ook de type recreatie per categorie 
beschreven.

Reeks van 3 plannen die 1) de link met het raamwerk weergeven 
samen met de types recreatie hierop afgebeeld; 2) de planologische 
bestemmingen in de zone weergeven; 3) de randvoorwaarden 
weergeven (beschermingsperimeters, verbindingen, invloedszones).

Reeks van inspirerende referentiebeelden voor de recreatieve 
activiteiten in de zone.

1

1
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Priorij Corsendonck - eventlocatie    
    bij erfgoed

+ Boerenkrijgroute in Liedekerke
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Overmere Dorp
De dorpskern van Overmere bestaat voornamelijk uit gesloten 
bebouwing langs de steenweg en open of halfopen bebouwing 
erbuiten, typisch met eigen voor- en achtertuin. Daarnaast zijn er ook 
enkele weiden en een stukje beboste tuinen.

Huidig recreatief landschap

De dorpskern van Overmere heeft enkele recreatieve locaties en 
structuren, die voornamelijk georiënteerd zijn naar de bewoners.
• /
• Polyvalent sportveld
• Fiets- en wandelroutes
• 2 cafés en restaurant
• Voormalig gemeentehuis en een Feestzaal
• Voormalig gemeentehuis en een Feestzaal

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone heeft voornamelijk een residentiële functie. Daarentegen 
zijn er mogelijkheden om de functie als onthaalpoort binnen het 
raamwerk verder uit te bouwen met een beperkte landschapsparking 
en een versterking van de link met het hart van de recreatiepool.  Hierbij 
moet vooral gekeken worden naar een veilige en aantrekkelijke fiets- en 
wandelverbinding. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor kleinschalige 
logies (B&B, ...) geïntegreerd in het woonweefsel en het uitzetten van 
evenementen en culturele beleving. Het huidige karakter van Overmere 
als een dorpskern moet echter bewaard worden en grootschalige 
intensieve recreatie moet vermeden worden.

• Kleinschalige logies: B&B, kamperen bij de particulier, ...
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool (link met Nieuwdonk)
• Uitbreiden reca mogelijk
• Ontwikkeling themaroute met lokale stakeholders: heemkundigen, 

scholen, verenigingen die huishouden in het oud-gemeentehuis, 
landbouwers…

• Erfgoed (Boerenkrijg) valoriseren: verbinding maken met andere 
strategische Boerenkrijglocaties langs de Schelde door bvb. de  
ontwikkeling van een thematische boerenkrijgfietsroute met oud-
gemeentehuis van Overmere als uitvalsbasis 

Overmere Dorp ligt als kern op één van de 
links (verbinding met Nieuwdonk). Het vormt 
ook een belangrijke onthaalpoort tot het 
gebied.

• Gewestplan: woongebied, 
woonuitbreidingsgebied, 
gemeenschapsvoorzieningen

• RUP lokaal bedrijventerrein Overmere

• Valoriseren groene vingers/pockets en 
(visuele) link met het landbouwgebied

• Garanderen vlotte en veilige 
fietsinfrastructuur aan de zuidelijke rand 
van het gebied

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Fietsroutes door landbouwgebied + Kamperen bij de particulier
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Landbouwgebied Overmere
Deze zone bestaat voornamelijk uit landbouwpercelen, die omringd 
worden door (lint)bebouwing langs de steenweg en de Broekstraat.

Huidig recreatief landschap

Langs de Dendermondsesteenweg zijn enkele recreatieve functies te 
vinden. De zone langs de Broekstraat is voornamelijk woongebied.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes
• Beperkt aantal cafés en eetgelegenheden
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Ook deze zone heeft voornamelijk een residentiële functie, naast een 
landbouwfunctie. Aansluitend bij Overmere Dorp kan er ingezet worden 
op kleinschalige logies en voornamelijk veilige en aantrekkelijke fiets- 
en wandelverbindingen tot aan de verschillende bestemmingen van de 
Recreatiepool. De Broekstraat is hiervoor van belang. Grootschalige 
intensieve recreatie moet hier vermeden worden.

• Kleinschalige logies: B&B, kamperen op de boerderij, ...
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool (link met Nieuwdonk)
• /
• Ontwikkeling themaroute met lokale stakeholders: heemkundigen, 

scholen, verenigingen die huishouden in het oud-gemeentehuis, 
landbouwers…

• Erfgoed (Boerenkrijg) valoriseren: verbinding maken met andere 
strategische Boerenkrijglocaties langs de Schelde door bvb. de  
ontwikkeling van een thematische boerenkrijgfietsroute met oud-
gemeentehuis van Overmere als uitvalsbasis 

Dit gebied ligt aan de rand van de 
recreatiepool en vormt een overgangszone 
met het woongebied.

• Gewestplan: rand van woongebied aan 
de wegen, rest landbouwzone

• Aandacht voor relatie met natuurzones 
in het zuiden (Broekmeers)

• NIP (Natuurinrichtingsplan): 
natuurleerpad en weren van negatieve 
invloeden voor Donkmeer.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden (zie structuurschets)

+ Huidig recreatief landschap

+ Camperplekken in het groen + Safaritenten+ Stacaravans in het groen + Collectieve beeldkwaliteit camping
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Omgeving Kouter
Deze zone tussen de Dendermondsesteenweg en de oever van het 
Donkmeer omvat de cluster verblijfparken Kouter en een woonzone 
langs de Meerstraat en de steenweg. Centraal in de cluster 
verblijfparken is ook een zone voorbestemd voor recreatief wonen. Een 
deel in het zuidwesten is nog landbouwgebied, maar vormt tegelijk een 
bestemde uitbreidingszone voor de verblijfparken. De overloopparking 
voor recreatiedomein Nieuwdonk ligt aan de rand van deze zone.

Huidig recreatief landschap

Hier wordt voornamelijk ingezet op verblijfsrecreatie.
• VP Kouter, Montana, Zonneschijn, Donkmeer, Noordzee
• /
• Fiets- en wandelroutes; opstijgplaats ballonvaart
• Café gelinkt aan verblijfpark
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone heeft veel potentieel om uit te groeien tot een volwaardige en 
aantrekkelijke cluster voor verblijfsrecreatie en toeristisch kamperen. 
De huidige beeldkwaliteit moet omhoog en ook een diversificatie van 
het aanbod is noodzakelijk. Een sterkere link wordt beoogd tussen 
de verblijfparken en het Donkmeer en dit door in te zetten op een 
volwaardige groene oever waar plaats is voor gescheiden fiets- en 
wandelpaden en kleinere activiteiten. De doorwaadbaarheid is tevens 
een belangrijk onderwerp voor de toekomst van de cluster. Deze groen-
blauwe doorsteken kunnen tegelijk ruimte bieden aan kleinschalige 
recreatie-activiteiten. Een onthaalpunt aan de site van de Donkere 
Wolk kan een belangrijk sleutelpunt zijn voor de volledige recreatiepool 
en in relatie met de verschillende recreatieve lussen en bestemmingen. 
Zowel de Lus van de Meren als de Lus van de Vergeten Meanders loopt 
door deze zone en zorgt voor aanknopingspunten.

• Omvormen naar familievriendelijke toeristische verblijven aan 
de rand met Donkmeer; opwaarderen kwaliteit verblijfparken; 
verduurzamen logies. Stacaravans i/h groen, tiny houses, 
campers, tentkamperen

• Kleine sportvelden in groene zones; speelbos
• Groen-blauwe doorsteken; wandel- en fietsverbinding; Lussen 

langs de oever. Groene tuinen aan de rand met Donkmeer.
• Uitzichten vanuit reca op water; aanlegsteiger en bootjes 

vanuit reca. Reca aan de Brielstraat (Donkere Wolk) en in de 
groene doorsteken; onthaalpunt met toiletten, infoborden en 
fietsenstalling.

• Evenementen mogelijk in publieke ruimte georganiseerd door 
verblijfpark; jaarlijks evenement voor cluster

• Landmark verwijzend naar palingtraditie aan oever Donkmeer

Cluster Kouter wordt bestendigd als 
belangrijke locatie voor verblijfsrecreatie. 
Daarnaast wordt de relatie met het Donkmeer 
versterkt en liggen de verschillende lussen in 
het zuiden van de zone.

• Gewestplan: recreatiegebied, 
woongebied, bufferzone, zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen

• PRUP Berlare Kouter (Reconversie 
verblijfsrecreatie Berlare fase 2): zone 

voor openluchtreacreatieve terreinen, 
recreatief woongebied, bufferzones

• BPA Nieuwdonk: parking

Referenties / Droombeelden
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+ Verbeteren beeldkwaliteit en doorwaadbaarheid + Diversificatie van het aanbod aan logies

+ Kampeervlot + Ontmoetingsplekken + Speelzones in het groen + Rustplekken aan de oever
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Structuurschets

De ruimtelijke visie voor deze zone vertrekt van een versterkte 
beeldkwaliteit door het toevoegen van strategische groen-blauwe 
verbindingen. Tussen de Dendermondsesteenweg en de oever 
van het Donkmeer wordt een centrale doorsteek voorzien, met een 
collectieve groene ruimte. Verder wordt ingezet op diverse wandel- en 
fietsverbindingen die de doorwaadbaarheid van het gebied verbeteren.  
Een buurtweg langs de Donkere Wolk en Noordzee verbindt de 
Brielstraat met de F. Broeckaertlaan.

De oever van het Donkmeer wordt uitgebouwd als een brede groene 
oever, waar plaats is voor extensieve recreatie en voor een rand van 
toeristisch verblijven en kamperen. Tegelijk worden ook de voetgangers- 
en fietsersstromen van elkaar gescheiden. De picknickweide vormt de 
ideale locatie voor een bootsteiger en een landmark met referentie 
naar de palingcultuur.

Verder wordt de strook in het westen ingevuld met de parking voor het 
recreatiedomein Nieuwdonk en een hondenloopweide.

Tenslotte krijgt de zone 3 duidelijke onthaalplekken: één aan 
de Dendermondsesteenweg als een collectieve inkom voor de 
verblijfparken; één aan de dijk richting Nieuwdonk en één aan de site 
Donkere Wolk. 

Visie verblijfparken

Er wordt ingezet op een verduurzaming en verbetering van de 
beeldkwaliteit van de verblijfparken zelf. Dit gebeurt zowel door het 
vergroenen van de parken, het inzetten op wandel- en fietsverbindingen 
als op het inrichten van groene collectieve ruimtes binnen de parken. 
Verder wordt ook een vernieuwing en diversificatie van het aanbod 
aan type logies herdacht. Zo kan ook ingezet worden op een breder 
doelpubliek.

Dendermondsesteenweg

Dendermondsesteenweg
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Groene buurtweg in de wijk + Ontmoetingsplekken buurt + Water als groene publieke ruimte
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Woonwijk F. Broeckaertlaan
Deze woonwijk, die aan de cluster Kouter grenst, bestaat voornamelijk 
uit open bebouwing (eensgezinswoningen met een tuin). 

Huidig recreatief landschap

Het residentiële karakter van de wijk zorgt ervoor dat er vandaag geen 
specifieke recreatieve functies aanwezig zijn.
• /
• /
• Fiets- en wandelroute tot aan het Donkmeer
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Gezien de residentiële functie van deze wijk, wordt er voornamelijk 
ingezet op extensieve recreatie onder de vorm van veilige en 
aantrekkelijke fiets- en wandelroutes naar het Donkmeer en de 
recreatieve lussen. Intensieve recreatie, grote evenementen en reca 
worden uit deze zone geweerd.

• /
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het Donkmeer
• /
• Wijkgerichte evenementen
• /

Dit gebied ligt aan de rand van de cluster 
Kouter en vormt zo een overgang tussen 
verblijfsrecreatie en het centrum van de Donk.

• Gewestplan: woongebied • Verbinding traag verkeer garanderen
• Invloed van de natuurlijke Donkoever 

voelbaar maken in de wijk
• Ruimte geven aan de waterloop, incl. 

natuurlijke oevers

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Publieke ruimte aan het water + Masterplan Donkfront (Donklaan) + Foodmarket + Speeltuin
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Kerngebied Donk
Deze zone omvat het grootste deel van het bewoond gebied in de kern 
van Donk. Er is een ruime horeca-concentratie, voornamelijk aan het 
Donkfront. Verder gelegen wijken bestaan veelal uit open bebouwing 
in het groen. Er zijn ook enkele sportieve recreatiemogelijkheden 
aanwezig, een casino, speelhal en meerdere fiets- of wandeltrajecten.

Huidig recreatief landschap

Vandaag is het centrum grotendeels een mix van horeca en intensieve 
recreatie. Enkele vakantiewoningen zijn hier ook gesitueerd.
• 3 vakantiewoningen: Meerzicht, Neptunus, 't Sutterhuisje
• Snooker, casino/ speelhal
• Fiets- en wandelroutes (beperkt)
• Concentratie restaurants en cafés, voornamelijk aan het 

Donkfront en aan de oevers van het meer
• Waterfeesten: jaarlijks evenement aan het Donkfront
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Het kerngebied van de Donk heeft reeds veel verschillende activiteiten 
voorhanden vandaag. De grootste uitdaging blijft hier de vernieuwing, 
opwaardering en toekomstgerichtheid. Het behoud van het huidige 
reca-aanbod wordt aangemoedigd. De kwaliteit kan echter verbeteren. 
Deze zone is ook meteen het gebied waar eerder ingezet kan worden op 
intensievere recreatievormen, van zodra deze goed ingebed worden in 
hun context en geen gesloten dozen opleveren in het weefsel. Er moet 
maximaal ingezet worden op een open relatie tussen de bebouwing 
en de omliggende natuur, zoals het Donkmeer. De recreatieve lussen 
vormen ook belangrijke aders doorheen deze zone, waardoor aandacht 
voor fiets- en wandelverbindingen ook toeneemt.

• Opwaarderen familievriendelijke logies. Mogelijkheid voor B&B's, 
vakantiehuizen, ...

• Sportclubs, sporthallen en andere indoor sport- en spelactiviteiten 
mogelijk mits inpassing in het landschap: specifieke aandacht 
voor inpassing bij locaties aan de oevers van het Donkmeer 
en woongebieden in het groen (afstemming met RUP Donk 
noodzakelijk); buitenspeelactiviteiten

• Wandel- en fietsverbindingen; Lussen doorheen gebied; fijnmazig 
netwerk voor inwoners

• Inzetten op grotere variëteit aan reca; fietsvriendelijke reca; 
winkelgebied; lokale markt/verkooppunt van streekproducten

• Jaarlijks fiets- en wandelevenement met stops aan lokale reca
• /

De kern van het Donkgebied wordt binnen 
het raamwerk bestendigd als centrum. De 
recreatieve lussen komen hier ook samen.

• Gemeentelijk RUP Donk: centrumgebied, 
kernbebouwing, open en halfopen 
bebouwing (in het groen), parkplein

• BPA Olmendreef: natuurgebied, 
bufferzone

• Het Masterplan Donkfront als richtlijn
• Inzetten op maximale inbedding in het 

landschap
• Het NIP plant hier een natuurleerpad en 

zet in op oeverherstel van het Donkmeer

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Hoevetoerisme + Interessante fietsroutes
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Landbouwgebied Molenstraat
Deze zone bestaat voornamelijk uit landbouwpercelen en wordt 
begrensd door residentiële lintbebouwing en enkele grotere 
landbouwbedrijven.

Huidig recreatief landschap

Het agrarisch karakter van dit gebied zorgt ervoor dat er vandaag geen 
specifieke recreatieve functies aanwezig zijn.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes doorheen landbouwgebied
• 1 café aan de rand
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Gezien de landelijke context van deze zone, wordt voornamelijk ingezet 
op extensieve vormen van recreatie en themaroutes. De Lus van de 
Vergeten Meanders zorgt voor mogelijke aanknopingspunten voor 
extensieve recreatievormen in relatie tot fiets- en wandeltoerisme.

• Verblijven op de boerderij; B&B
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het Donkmeer
• Inzetten op fietsvriendelijke reca
• Ontwikkeling themaroute met lokale stakeholders: heemkundigen, 

scholen, verenigingen die huishouden in het oud-gemeentehuis, 
landbouwers…

• Erfgoed (Boerenkrijg) valoriseren: verbinding maken met andere 
strategische Boerenkrijglocaties langs de Schelde door bvb. de  
ontwikkeling van een thematische boerenkrijgfietsroute met oud-
gemeentehuis van Overmere als uitvalsbasis

Dit gebied ligt aan de rand van de 
recreatiepool en is zo meer voorbestemd 
als woon- en landbouwgebied in de 
toekomstvisie. De Lus van de Vergeten 
Meanders kruist het gebied.

• Gewestplan: landbouwgebied; een klein 
deel op de grens met Broekmeers (zone 
7) ligt in natuurgebied.

• Ligging op de rand met het natuurgebied 
vraagt aandacht voor inbedding

• NIP: doorgang natuurleerpad en een 
algemene verbetering van de toegankelijkheid 
van de recreatieve paden.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Pauzeplek + Ontdekkingspad door wetland + Padenstructuur aan de oever + Observatieplatform
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Broekmeers
De Broekmeersen vormen een waterlandschap gelinkt aan de 
historische Scheldemeander. Ze hebben een sterke natuurwaarde, 
hoewel vandaag de waterkwaliteit niet steeds optimaal is. De zuidelijke 
meersen zijn moeilijk bereikbaar en zichtbaar voor de bezoeker: een 
verborgen parel. De noordelijke meersen vormen een open landschap 
van natte natuur, vlakbij de recreatieve bestemming Nieuwdonk.

Huidig recreatief landschap

Vandaag is de zone quasi volledig vrijgesteld van recreatieve 
activiteiten. Er wordt aan natuurbeleving gedaan via beperkte wandel- 
en fietsroutes rond het gebied.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes (rondom)
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Het natuurgebied van de Broekmeersen wordt ingezet als een 
natuurbelevingszone met beperkte toegang. Fiets- en wandeltrajecten, 
gecombineerd met informatie over de uitzonderlijke natuur en het 
landschappelijk erfgoed worden aan de randen of op strategische 
doorsteken voorzien. Doorzichten naar de natte natuur vanop de 
bezoekersroutes zullen deze meer deel laten uitmaken van de 
recreatieve beleving van de bezoekers. 

• /
• /
• Wandel- en fietsverbindingen; Lussen langs het gebied; 

kleinschalige selectieve paden in de meersen; picknickplek en 
informatieborden.

• /
• Natuurleerdag (themawandelingen)
• Landschapserfgoed valoriseren via natuur-wandelroutes

Broekmeers Zuid wordt binnen het raamwerk 
als natuurgebied behouden. De lus van de 
Vergeten Meanders zorgt voor extensieve 
recreatie (wandelen/fietsen) aan de rand.

• Gewestplan: reservaatzone voor natuur
• BPA Nieuwdonk: Natuurgebied met 

reservaatfunctie

• Gebied met hoge natuurwaarden (VEN, 
Natura2000, SBZ, ...). 

• NIP: Natuurleerpad, opmaak 
toegankelijkheidsreglement natuurzones, 
behoud hooilanden en slootvegetaties.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Kleinschalige padeninfrastructuur + Vlonderpaden over de natuur + Kleinschalige uitkijktoren+ Kleinschalige speelinfrastructuur
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Eendenkooi
Deze zone bevat de historische eendenkooi aan het Donkmeer, die 
tot 1930 in gebruik was. Dankzij het cultureel erfgoed dat in zijn 
oorspronkelijke vorm werd hersteld, is het een echt natuurmuseum. 
Het is gelinkt aan speelnatuur voor kinderen.

Huidig recreatief landschap

Vandaag is de Eendenkooi een bestemming voor extensieve recreatie 
en cultureel erfgoed. 
• /
• /
• Wandelroutes, natuurobservatie en speelnatuur
• /
• /
• Eendenkooi

Visie - toekomstbeeld recreatie

De vernieuwde Eendenkooi biedt reeds een rijke waaier aan 
ontdekkingen, wandelpaden en speelnatuur. De Lus van de Meren 
kruist door dit gebied en zorgt dat de bezoeker mee deze uitzonderlijke 
plek kan beleven en bewonderen. 
Er zijn geen mogelijkheden voor intensieve recreatie in dit gebied. 
Extensieve recreatie, gelinkt aan de lus of aan de site voor cultureel 
erfgoed zijn mogelijk.

• /
• /
• Wandelverbindingen; Lussen van de Meren; kleinschalige 

selectieve paden; informatieborden; uitkijkpunten.
• /
• Themawandelingen
• Erfgoed valoriseren aan de Eendenkooi

De Eendenkooi blijft een belangrijke 
recreatieve bestemming in het raamwerk en 
wordt door de Lus van de Meren ontsloten. 
Een nauwe link met Nieuwdonk wordt ook 
voorzien.

• Gewestplan: reservaatzone voor natuur
• BPA Nieuwdonk: Natuurgebied met 

reservaatfunctie

• Gebied met hoge natuurwaarden (Natura2000, 
SBZ, Vogelrichtlijngebied, reservaat). 

• NIP: Natuurleerpad, opmaak 
toegankelijkheidsreglement natuurzones, 
behoud hooilanden en slootvegetaties.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Ontdekkingsroutes door de natuur + Platform aan de waternatuur + Thematische informatieborden + Natuurobservatie-infrastructuur
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Reservaatzone Donkmeer
De reservaatzone van het Donkmeer bestaat uit zeer waardevolle 
natuur. Het beslaat de oevers en de meersen van het Donkmeer, 
maar ook de zone rondom de Eendenkooi en "de dijk" (doorsteek naar 
Nieuwdonk). 

Huidig recreatief landschap

Vandaag wordt er voornamelijk gewandeld door de reservaatzone en 
dit op specifiek vastgelegde trajecten. Enkele plekken nodigen uit tot 
natuurbeleving (vogelwand, platformen aan het water). 
• /
• /
• Wandelroutes en natuurobservatie
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

De reservaatzone blijft een belangrijke schakel voor natuurrecreatie 
in het gebied. Zo is de strategische locatie tussen Donkmeer en 
Nieuwdonk van groot belang. De educatieve functie van deze zone 
wordt sterk uitgespeeld. Zo kunnen scholen/organisaties/families er 
niet enkel kennismaken met het erfgoed van de Eendenkooi (zone 8), 
maar ook specifieke aspecten van het natuurlandschap ontdekken 
via lichte infrastructuren. Alle intensieve recreatie wordt uit dit gebied 
geweerd.

• /
• /
• Wandelverbindingen; Lussen van de Meren; kleinschalige 

selectieve paden in de meersen; informatieborden; uitkijkpunten 
en steigers.

• /
• /
• Landschapserfgoed valoriseren via natuur-wandelroutes

De reservaatzone Donkmeer blijft binnen 
het raamwerk een belangrijke natuurzone. 
De Lussen van de Meren doorkruisen 
deze zone en maken gebruik van de 
natuurbelevingsinfrastructuur reeds aanwezig.

• Gewestplan: reservaatzone en 
natuurgebied

• Gebied met zeer hoge natuurwaarden
• NIP: Natuurleerpad en natuurherstel. 
• Toetsingskader ANB: wandelingen/-

tochten toegelaten; andere infrastructuur 
via afwegingskader

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Beleving van de waternatuur + Scheiding van stromen traag verkeer+ Collectieve kanotocht
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Donkmeer Noord

Dit grootste en open gedeelte van het Donkmeer wordt gebruikt 
voor diverse vormen van recreatie. Het is een bevaarbaar meer met 
oevers die gaan van een meer stedelijke context tot natuurtuinen. Het 
Donkmeer wordt niet ingezet als locatie voor zwemactiviteiten.

Huidig recreatief landschap

Het recreatief aanbod langs de oevers van het Donkmeer is reeds 
divers. Hier kan op voortgebouwd worden in de toekomst.
• /
• Plezierbootjes
• Fiets- en wandelroutes langs het meer; thematische tuinen langs 

de oever
• 't Weyken als seizoenscafé langs de oever
• Waterfeesten; podium Festivalhal
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

De recreatievormen aan het Donkmeer moeten vooral verduurzamen 
en ingebed worden in de natuuromgeving. Zo is er plaats voor extra 
landschapstuinen (zoals de vlindertuin) langs de oever, maar kunnen 
ook extra collectieve faciliteiten (platformen voor terrassen horeca) 
ingericht worden in de actieve zone rond het Donkfront. Ten slotte 
wordt er ook ingezet op exclusief kamperen op het water in relatie 
tot de picknickweide, de Donkere Wolk en een mogelijk onthaalpunt. 
Deze verblijfsrecreatie ligt in de lijn van de ontwikkeling van meer 
toeristische logies in de omgeving van cluster Kouter (zone 3). Er 
wordt, vanuit de complementaire visie met Nieuwdonk, niet ingezet op 
zwemactiviteiten aan het Donkmeer.

• Vlotkamperen, kwalitatief groenkamperen
• Bootverhuur en steigers aan picknickweide en/of Donkoeverpark 

(gelinkt aan onthaalpunten). Algemene vaaractiviteiten (kano, 
pedalo, plezierboot, ...); schaatsen; evenementen op beperkte 
basis; vlottenbouw

• Maximaal gescheiden fiets- en wandelverkeer langs de oevers; 
Lussen van de Meren & Lus van de Vergeten Meanders; 
vissersplekken

• Mogelijkheid tot collectieve terrassen aan/op het water in de zone 
rond het Donkmeer (tijdelijk en mits akkoord afwegingskader 
ANB/OE)

• Wandeltochten ism lokale verenigingen
• Landmark "paling" aan picknickweide Donkere Wolk (combinatie 

met steiger)

De recreatieve lussen lopen langs het 
Donkmeer en er wordt ingezet op het 
recreatieve karakter met nadruk op het 
beleven van het waterlandschap vanop de 
rand of vanop de bootjes.

• Gewestplan: natuurgebied • Beschermingszones: Natura2000, SBZ, 
Habitat, vogelrichtlijngebied 

• NIP: oeverherstel 
• Toetsingskader ANB toegestaan: diverse 

vaaractiviteiten, wandeltochten, vlottenbouw, 
schaatsen, evenementen (beperkt) 

Referenties / Droombeelden
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+ Platformen op het water

+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Uitkijkpunt over het water + Wandelpad door de moerasnatuur
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Donkmeer Zuid
Het zuidelijk gedeelte van het Donkmeer is afgesloten door de brug 
richting Eendenkooi (zone 8 en 9). Deze zone heeft veel minder 
publieke oevers en wordt daarom minder ingezet voor recreatie. 
Private bootjes kunnen hier wel uitvaren. Private woningen langs de 
Donklaan vormen een belangrijke oever, aan de andere zijde is er de 
oever tussen Donkmeer en Nieuwdonk.

Huidig recreatief landschap

Vandaag zijn er weinig recreatieve activiteiten in deze zone.
• /
• /
• Wandelwegen en natuurobservatie
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

In dit gebied wordt er niet meteen ingezet op een grote uitbreiding 
van de recreatieve activiteiten. Er zijn nog enkele opportuniteiten 
voor natuurbeleving. Zo kan er ingezet worden op een opwaardering 
van de oostelijke oeverzone door een landschappelijke inpassing of 
aansluiting van de tuinen op het waterlandschap (bvb door middel van 
vlottende natuurleilanden).

• /
• /
• Wandelverbindingen ; uitkijkpunten en ontdekvlonders.
• /
• /
• /

Donkmeer Zuid blijft een redelijk geïsoleerd 
stukje waternatuur, dat zichtbaar en beleefbaar 
wordt op enkele punten via een vlonder of een 
uitkijkpunt op de oever.

• Gewestplan: natuurgebied • Beschermingszones: Natura2000, SBZ, 
Habitat, vogelrichtlijngebied, VEN

• NIP: oeverherstel 
• TK ANB toegestaan: diverse vaaractiviteiten, 

wandeltochten, vlottenbouw, schaatsen, 
evenementen (beperkt) 

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Wandelinfrastructuur met zichtpunt + Natuurobservatiehut + Brugstructuur over meersen + Rustplatform in de natuur
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Broekmeers plas

Dit gebied met natte natuur grenst aan de reservaatzone van 
Donkmeer en bestaat uit zeer waardevolle natuur. Vandaag wordt het 
gebied doormidden gesneden door de toegang naar en parking van 
het recreatiedomein Nieuwdonk. De waterkwaliteit in het gebied is niet 
zeer goed vandaag.

Huidig recreatief landschap

Vandaag zijn in deze zone weinig recreatieve activiteiten of structuren 
mogelijk. Er wordt voornamelijk ingezet op fiets- en wandelroutes aan 
de rand.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes aan de rand
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Hier wordt voornamelijk ingezet op natuurbeleving en -observatie. 
Om dit te versterken, kunnen ontdekkingsvlonders en visplekken 
een meerwaarde bieden, samen met informatieve stops langs het 
meersengebied. Er is ook een mogelijkheid om aan te takken op de 
erfgoedverhalen.
De landschappelijke aaneensluiting van beide gebiedsdelen door 
gehele of gedeeltelijke opheffing van de parkeerinfrastructuur en 
opwaardering van de toegangsinfrastructuur, kan een interessantere 
beleving van deze zone stimuleren.

• /
• /
• Lus van de Vergeten Meanders; ontdek- en visvlonders op het 

water; natuurleerpad
• /
• Natuurleerdag (themawandelingen)
• Landschapserfgoed valoriseren

De Lus van de Vergeten Meanders loopt langs 
het zuidelijke deel van de meersen en zorgt 
voor ontdekkingsmogelijkheden door de 
wandelaar en fietser van het gebied.

• BPA Nieuwdonk: natuurgebied met 
reservaatfunctie

• Beschermingszones: Natura2000, SBZ, 
Habitat, vogelrichtlijngebied

• NIP: natuurleerpad, toegankelijkheid 
natuurzones, ontwikkeling hooilanden, 
slootvegetaties en moerasvegetaties

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Picknick shelter+ Buitenklas in de natuur + Picknick banken in het landschap + Platformen aan de oever
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Nieuwdonk: extensieve en 
semi-intensieve  zone
Nieuwdonk is gelegen langs een oude zandwinningsput en vormt 
vandaag een recreatiedomein. Het water is omgeven door grasoevers, 
rietzomen, moerasbossen en bomenclusters. De zone voor extensieve 
recreatie bevindt zich aan de zuidelijke zijde van het domein, 
aangrenzend aan de Donkbossen. Hieraan grenst een semi-intensieve 
zone (op het wateroppervlak).

Huidig recreatief landschap
Naast een wandelroute, zijn er vandaag enkele loodsen (opslag, 
clubhuis zeilclub, ...) en infrastructuren voor watersporters gesitueerd. 
Voorts bevindt er zich een avonturenparcours.
• /
• Loodsen, Watersportvereniging - clublokaal, avonturenparcours, 

(infrastructuur voor) zeilen en duiken
• Wandelroute rond het water
• Cafetaria zeilclub
• Veldloop, beachrugby, cross, triatlon, ...
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie
De focus binnen dit deel van het domein ligt op natuurherstel in 
functie van natuurrecreatie en landschapsbeleving. Door de loodsen 
weg te halen op hun huidige locatie en naar een poortgebouw te 
verplaatsen, komt er meer ruimte voor natuur vrij in de zone langs de 
Maaidonkbossen en wordt het achterliggende natuurgebied gebufferd. 
Daarnaast vormt een natuurlijke en landschappelijk geïntegreerde 
speeltuin een strategische overgang tussen de natuurbelevingszone 
en de meer intensieve strandzone. Enkele spelprikkels kunnen zorgen 
voor een aangepaste recreatie in een natuurlijke omgeving. Het is 
zonder meer de bedoeling om intensieve vormen van recreatie te 
weren op de oevers. Op het water zijn watersporten mogelijk, mits 
die voldoen aan het afwegingskader ANB/OE en passen binnen het 
vastgelegde tijdskader.

• /
• Waterrecreatie met voorwaarden en tijdskader
• Wandelverbindingen ; fietspad; uitkijkpunten; picknickweide met 

shelter; spelelementen; natuurspeeltuin
• /
• Passage van laagdynamische sportieve evenementen (cross, 

oriëntatieloop, ...) met randvoorwaarden
• Zandwinningserfgoed: informatieborden en geschiedenis van 

Nieuwdonk voelbaar maken op de site.

Dit deel van Nieuwdonk blijft voornamelijk 
voorbestemd voor extensieve en semi-
intensieve activiteiten in relatie tot 
natuurbeleving en -recreatie, met een gedeelte 
voor extensieve speelruimte

• BPA Nieuwdonk: zone voor 
extensieve recreatie op de oevers 
en semi-intensieve recreatie op het 
wateroppervlak

• Beschermingszones: Natura2000, SBZ-,  
Habitat-, vogelrichtlijngebied. 

• NIP: optimaliseren toegankelijkheid 
domein, ontsluiting pad rond 
Nieuwdonkplas

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Actieve strandzone + Natuurlijke zwemomgeving + Poortgebouw clustert functies + Uitzonderlijke vergaderlocatie

Nieuwdonk: intensieve zone
Nieuwdonk is gelegen op een oude zandwinningsput en vormt 
vandaag een recreatiedomein. Het water is omgeven door grasoevers 
en bomenclusters die verderop aansluiten op natuurgebied. De zone 
voor intensieve recreatie bevindt zich aan de noordelijke zijde van het 
domein en bevat de strand- en zwemzone.

Huidig recreatief landschap

Deze zone wordt vandaag erg actief benut, dankzij de strand- en 
zwemzone. Enkele meer informele sportvelden en de aaidierenweide 
zorgen voor actieve randen aan het strand.
• /
• Strandactiviteiten, zwemmen, sporten, speeltuin
• Wandelroute rond het water, ligweide, aaidierenweide
• Horeca en feestzaal (Zonnevallei)
• Sportieve evenementen: triatlon, beachrugby, veldloop, ...
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

De zone voor intensieve recreatie blijft deze functies herbergen, 
maar met een hernieuwde organisatie. Zo wordt er ingezet op 
een cluster van infrastructuur die centraal gelegen is. Daarbinnen 
worden alle belangrijke functies geïntegreerd. Verder wordt een 
maximale vernatuurlijking en natuur- en milieubuffering tegenover 
mogelijke invloeden van de intensieve recreatie nagestreefd. Binnen 
deze zone kan ook een bijzondere en belevingsvolle vergaderlocatie 
ingericht worden, in relatie tot mogelijke teambuilding activiteiten op 
het domein. Dit moet een laagdynamisch karakter hebben met een 
maximale capaciteit van 50 personen.

• /
• Poortgebouw (cluster van diverse infrastructuur en 

mogelijke ontvangst-, ontmoetings- en vergaderlocatie); 
strandactiviteiten met strandpaviljoen; sport en spel aan de 
ligweiden; natuureducatieve voorziening aan de aaidierenweide; 
watersporten (zwemmen, zeilen, Stand Up Paddling - SUP, duiken)

• Wandelroute langsheen het gebied en aansluiting met het fiets- 
en wandelnetwerk van de recreatiepool

• Horeca gelinkt aan/ ondersteunend voor de activiteiten binnen 
het domein (feestzaal onmogelijk).

• Sportieve evenementen; schoolsportdagen; ijsberen; strand-
sporten; andere evenementen (binnen regelgevend kader)...

• Zandwinningserfgoed: informatieborden en geschiedenis van 
Nieuwdonk voelbaar maken op de site.

Dit deel van Nieuwdonk is cruciaal als 
recreatieve bestemming binnen het 
raamwerk. Het wordt verbonden met de rest 
van de recreatiepool via de Lus van de Meren 
en via de link Berlare-dorp - Overmere.

• BPA Nieuwdonk: zone voor intensieve 
recreatie

• Beschermingszones: Natura2000, SBZ-, 
Habitat- en vogelrichtlijngebied 

• NIP: optimaliseren toegankelijkheid, 
ontsluiting pad rond Nieuwdonkplas, 
landschappelijke opwaardering

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Wandelpaden over het water + Platformen aan de natuuroevers + Natuurlijke belevingskunst + Signalisatie types natuur

Nieuwdonk: natuurbouwzone
Nieuwdonk is gelegen op een oude zandwinningsput en vormt 
vandaag een recreatiedomein. Het water is omgeven door grasoevers, 
rietzomen, moerasbossen en bomenclusters. De natuurbouwzone 
bevindt zich in het zuidoosten van het domein, gelinkt aan Donkmeer 
Zuid.

Huidig recreatief landschap

In deze zone is vandaag enkel een wandelpad gesitueerd, met 
daarnaast een vogelkijkhut en een oeverzwaluwwand in het zuiden.
• /
• /
• Wandelroute rond het water; oeverzwaluwwand; vogelkijkhut
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

De focus binnen dit deel van het domein blijft de natuurontwikkeling 
en -beleving en dit in wisselwerking met het natuurgebied Overmere 
Donk. Door middel van een grootschalig en structuurrijk water- en 
oeverherstel en het inzetten op de landschappelijke ontwikkeling van 
deze zone wordt gestreefd naar het herstel van de landschappelijke 
eenheid van het gebied. Dit gebeurt o.m. door de integratie en 
herpositionering van de wandelinfrastructuur en natuurontwikkeling 
in het tussenliggend gebied. Daarnaast doen er zich ook heel 
wat mogelijkheden voor tot natuurbeleving, natuurobservatie en 
natuurrecreatie, zowel voor kinderen als volwassenen. Via infoborden, 
en kleine ontdekkingselementen kan de bezoeker meer leren en zich 
onderdompelen in de uitzonderlijke natuur van Nieuwdonk (mits 
voldoening aan het afwegingskader ANB/OE). 

• /
• /
• Wandelroute met gediversifieerde en belevingsvolle 

natuurkijkplekken (concepten zijn verder te onderzoeken)
• /
• Natuurleerdagen
• Landschapserfgoed: moeraslandschapsherstel en natuur-

verbinding en -verweving.

Deze zuidoostelijke tip van Nieuwdonk wordt 
voornamelijk gezien als een natuurlijke tegenpool 
van de zone voor intensieve recreatie. Er wordt 
voornamelijk ingezet op natuurbeleving en routes 
(wandel/fiets) doorheen het landschap.

• BPA Nieuwdonk: zone voor natuurbouw • Beschermingszones: Natura2000, SBZ- 
Habitat- en vogelrichtlijngebied

• NIP: optimaliseren toegankelijkheid domein, 
ontsluiting pad rond Nieuwdonkplas, 
landschappelijke opwaardering, oeverherstel

Referenties / Droombeelden
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Algemene structuurschets

Het recreatiedomein Nieuwdonk wordt ingericht in relatie tot de 
verschillende zones en de activiteiten hierboven beschreven (13-14-15). 
Door de intensieve activiteiten te clusteren aan de strand- en zwemzone 
en daar ook de gebouwen en andere infrastructuren  (poortgebouw, 
strandpaviljoen, shelter aaidierenweide, fietsvoorzieningen, sanitair, 
spelelementen) te situeren, kan de rest van het domein gevrijwaard 
blijven van bebouwing en harde infrastructuur.

Er wordt ingezet op een duidelijke wandelroute rond de waterplas, 
met een voldoende afstand tot de oever. Aan de zuidelijke oever en 
de aansluitende noordelijk lopende zijoevers wordt ingezet op een 
natuurlijke uitbouw van de oever. De zuidelijke oever zorgt meteen voor 
een natuurlijke overgang naar het Donkmeer en de Maaidonkbossen, 
zones met hoge natuurwaarden. De aaidierenweide en een extensieve 
speelzone vormen de overgang tussen de intensieve strandzone en 
de natuurzones van het domein. Specifieke aandacht gaat bij alle 
activiteiten naar de draagkracht van natuur en landschap.

Een fietsverbinding tussen de Schelde en het domein wordt heringericht 
en verbeterd, om zo een vlotte bereikbaarheid en doorstroming voor 
traag verkeer te garanderen.

De toegang tot het domein wordt voornamelijk georganiseerd via 
de grote parking met een capaciteit van 450 pp. Een comfortabele 
wandelverbinding wordt gegarandeerd tot aan de toegang van het 
domein. Een verdere detailstudie rond het parkeren en toekomen aan 
het domein zal dit aspect verder uitklaren.

Door een landschapsstructurele versterking en buffering van de 
zuidelijke vijverzone worden mogelijke milieu-invloeden die uitgaan van 
de (semi-)intensieve, recreatief benutte delen grotendeels ondervangen 
en/of gemilderd, waardoor een veelheid aan gebruiksfuncties mogelijk 
blijft.

Activiteiten

Watergerelateerde activiteiten:
• Zwemmen (breed publiek): in afgebakende bewaakte zwemzone
• Lange afstand zwemmen; reddend zwemmen; ijsberen: in zone 

13, doch uitbreidbaar tot het aansluitende deel van de semi-
actieve waterzone mits afspraak en periodiek beperkt; enkel in 
groep georganiseerd

• Duiken: enkel in zone 13-14 en binnen de opgelegde beperkingen 
in de tijd

• Watersporten: infrastructuur geclusterd in het poortgebouw; 
onderling vermijden van conflicten in het water; beperkingen in 
tijd en ruimte; onderlinge wisselwerking van de verschillende 
activiteiten structureren (niet allemaal gelijktijdig); minimaliseren 
impact rondbrengen materiaal op andere bezoekers domein

 - zeilen: max. 50 boten (zone 14-15); enkel in clubverband    
    en op inschrijving (beperkte tijdsloten en aantal boten)
 - surfen: in zone 13-14; enkel in clubverband
 - SUP'en: in zone 13-14; enkel in clubverband

Sporten:
• Beach-sporten: enkel in clubverband en buiten de uren van het 

bewaakt zwemmen; in zone 14
• Joggen, lopen, (recreatief) fietsen: gehele jaar door op de 

daarvoor voorziene infrastructuur; voorrang aan wandelaars op 
gedeelde infrastructuur

Spel & avontuur:
• Speeltuin (breed publiek): altijd toegankelijk en in zichtsveld 

horeca en terrassen; in zone 14
• Avontuurlijke speeltoestellen - multimovepad: altijd toegankelijk 

en nabij het wandelpad aan de waterplas; in zone 13
• Vlottenbouw: enkel onder begeleiding; beperkt aantal deelnemers; 

specifieke aandacht voor natuur; in zone 14  

Groepsactiviteiten algemeen:
• Teambuilding: gebruik makend van volledig domein (zone 13-14-

15) voor diverse activiteiten; beperkingen in tijd en ruimte
• Vergaderingen/seminaries: locatie in poortgebouw (zone 14) met 

mogelijkheid tot gebruik buitenruimtes in het domein (zone 13-
14-15) met beperkingen in tijd en ruimte

Groepsactiviteiten jeugd:
• Sportdagen scholen: max. 25 deelnemers per dag; in zone 13-14
• Avonturensportkampen: max. 25 deelnemers per dag; 

overnachtingen niet mogelijk; in zone 13-14
• Natuureducatiekampen: max. 25 deelnemers per dag; 

overnachtingen niet mogelijk; in zone 13-14-15
• Natuurleerdagen scholen: max. 25 deelnemers per dag; focus op 

zone 15 (gebruik maken infrastructuur zone 14); beperkt in tijd 
en ruimte

Evenementen:
• Enkel niet-gemotoriseerde evenementen en beperkt in tijd en 

ruimte 
• Sportevenementen: concentratie in zone 14
 - beachrugbytornooi: in zone 14 mits goede afbakening voor 
   andere recreanten
 - veldloop: in zones 13-14-15 mits goede afbakening; start  
   en aankomst in zone 14
 - zwemwedstrijden: in zone 13 en aansluitend deel zone 14   
                     mits goede afbakening en duidelijke bewaking; start en         
                     aankomst in zone 14
 - oriëntatieloop: in zones 13-14-15 mits goede afbakening;  
   start en aankomst in zone 14
 - triatlon: zwemmen (in zone 13-14), lopen & fietsen (ruimere   
                    omgeving)
• Culturele evenementen: kleinschalig; concentratie in zone 14 

van eventuele (harde) infrastructuur; enkel onder voorwaarden 
(o.a. qua gebruik van licht- en geluidsinstallaties en verwachte 
bezoekersaantallen); duidelijke afbakening van de evenementzone 
en herstel- en opruimverplichting

DonkmeerDonkmeer

DonkbossenDonkbossen

NieuwdonkNieuwdonk

Donklaan
Donklaan
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Fietscafé + Monument in het landschap

Uitbergen dorp
De dorpskern van Uitbergen bestaat voornamelijk uit halfopen en 
open bebouwing, geclusterd in verkavelingen. De verbindingsweg naar 
Overmere enerzijds en de Schelde anderzijds vormen een structurele 
as aan de rand van deze zone.

Huidig recreatief landschap

Vandaag zijn er enkele horeca-zaken en een cultureel centrum 
aanwezig in de kern van Uitbergen.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes doorheen gebied
• Café de Zwaan
• Socio-cultureel Centrum De Venne
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone heeft voornamelijk een residentiële functie en enkele 
kerngebonden voorzieningen. Daarentegen zijn er mogelijkheden 
om de functie als onthaalpoort binnen het raamwerk verder uit te 
bouwen met een beperkte landschapsparking en een versterking van 
de link met het hart van de recreatiepool enerzijds en de Kalkense 
Meren anderzijds. Hierbij moet vooral gekeken worden naar een 
veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbinding. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden voor kleinschalige logies (B&B, ...) geïntegreerd in het 
woonweefsel en het uitzetten van evenementen en culturele beleving. 
Het huidige karakter van Uitbergen als een dorpskern moet echter 
bewaard worden en grootschalige intensieve recreatie moet vermeden 
worden. De link met de Schelde kan nog versterkt worden.

• Kleinschalige logies: B&B, vakantiewoning, ...
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool (link met Schelde en Nieuwdonk) + link met de 
Kalkense Meersen + Lus van de Vergeten Meanders

• Uitbreiden reca mogelijk, voornamelijk inzetten op fietsvriendelijke 
faciliteiten en streekproducten

• /
• /

Uitbergen Dorp ligt als kern op één van 
de links (verbinding met Donkbossen en 
Nieuwdonk). Het vormt tevens een belangrijke 
onthaalpoort tot het gebied.

• Gewestplan: woongebied, 
woonuitbreidingsgebied, 
landbouwgebied

• De natuurlijke context doortrekken in het 
dorpsweefsel (groene vingers)

• Een duidelijke fietsverbinding richting 
Kalkense Meersen waarborgen

• NIP: Natuurleerpad

Referenties / Droombeelden

16



59

To
e

ts
in

g
sk

a
d

e
r 

R
e

c
re

a
ti

e
p

o
o

l D
o

n
k

+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Reca op historische site + Publieke ruimte op historische site + Dijklichaam als setting voor land art

Uitbergen Scheldedijk
Deze smalle zone tussen Uitbergen dorp en de Schelde wordt 
gekenmerkt door een landbouwlandschap en bossen, die een sterke 
waterbufferende capaciteit hebben. Het noordelijk deel bestaat uit een 
historisch kasteel met bijhorende tuinen.

Huidig recreatief landschap

Vandaag wordt hier voornamelijk ingezet op fiets- en 
wandelverbindingen. Het cultureel erfgoed rond het kasteel van 
Uitbergen vormt tevens een belangrijke troef.
• /
• /
• Wandel- en fietsroute langs de Schelde en langs Uitbergen dorp
• /
• /
• Kasteel van Uitbergen en Sint-Rochuskapel als aaneensluitend 

cultureel erfgoed

Visie - toekomstbeeld recreatie

De focus in deze zone blijft een interessante en veilige fiets- en 
wandelinfrastructuur voor de diverse types gebruikers. De verbinding 
tussen de Lus van de Vergeten Meanders en de Scheldedijk bevindt zich 
ook in deze zone. Om deze link met de Scheldevallei te benadrukken, 
kan een klein onthaalpunt ingericht worden om de bezoekers te 
gidsen, eventueel gekoppeld aan beperkte reca bij de ingang van het 
kasteeldomein.

• /
• /
• Lus van de Vergeten Meanders en veilige fiets- en wandelroutes 

langs de Scheldedijk
• /
• Link met Hoogtij (Scheldevallei)
• /

Deze zone ligt mee als knoop tussen de Schelde, 
de recreatiepool en de Kalkense Meersen. Er 
wordt dan ook volop ingezet op strategische 
en waardevolle verbindingen voor fietsers en 
voetgangers.

• Gewestplan: parkzone, natuurgebied, 
kleine delen woongebied 

• Belangrijke verbindingen met de Schelde 
en de Kalkense Meersen

• Beschermingszones: Natura2000, SBZ
• NIP: Natuurleerpad, mitigeren 

vismigratieknelpunt.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Fietsroute gelinkt aan erfgoed + Belevingselementen op fietsroute + Stop- en informatiepunt langs route

Donkbossen
De Donkbossen vormen een grote zone van waardevolle natuur ten 
zuiden van Nieuwdonk. Het gedeelte dichtst bij de Schelde wordt 
gekenmerkt door open landbouwgebied en enkele boerderijen. Het 
gebied wordt tevens gebruikt als jachtgebied.

Huidig recreatief landschap

Vandaag zijn er quasi geen recreatieve voorzieningen in deze zone. 
Enkele wandel- en fietsroutes en een verkoop bij de boer zijn aanwezig.
• /
• /
• Fiets- en wandelroutes doorheen gebied; natuurbeleving
• Ijsverkoop aan de boerderij
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

De landschappelijke en ecologische waarde van deze zone is dermate 
belangrijk dat het niet aangewezen is om intensieve recreatie-
activiteiten en/of uitgebreide wandel- en fietsnetwerken te voorzien. 
De Donkbossen worden dan ook maximaal aan fauna en flora 
overgelaten. Enkel het huidige Nieuwdonk-baantje wordt behouden als 
fiets- en wandelroute en zorgt voor een strategische trage verbinding 
tussen de Schelde en Nieuwdonk, vanwaar ook aan natuurbeleving en 
-observatie gedaan kan worden.

• Mogelijkheden voor hoevetoerisme op bestaand landbouwbedrijf
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool (link met Schelde en Nieuwdonk). De rest van 
het natuurgebied wordt gevrijwaard van fietsers en wandelaars.

• Vernieuwen bestaande reca mogelijk, gelinkt aan de huidige 
woningen langs de Scheldedijk, zonder in te zetten op nieuwbouw.

• Link met Hoogtij (Scheldevallei)
• /

De landweg tussen Nieuwdonk en de Schelde, 
die door de Donkbossen loop, vormt een 
structurele link voor fietsers en voetgangers 
binnen het raamwerk.

• Gewestplan: natuurgebied en 
landbouwgebied

• Alle wandel- en fietsverbindingen op huidige 
weg Nieuwdonk concentreren

• Beschermingsperimeters: VEN, Natura2000, 
SBZ, Habitat, Vogelrichtlijngebied, 
Natuurreservaat

• NIP: Natuurleerpad, verbeteren 
toegankelijkheid + reglementering, ...Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Passage over gevoelige natuur+ Kleinschalige padenstructuur + Bivak in open ruimte + Kijkwand voor natuurobservatie

Hemelse Rij & Scheve Villa
De Hemelse Rij is gelegen in een reservaatzone en bestaat dus uit 
zeer waardevolle natuur. Het historische gebouw "De Scheve Villa" 
(erfgoed) is ook gelegen binnen deze zone en doet vandaag dienst als 
jeugdverblijf. 

Huidig recreatief landschap

Naast een kleinschalige wandelverbinding en het jeugdverblijf zijn er 
geen andere recreatieve functies aanwezig in de zone.
• Jeugdverblijf De Scheve Villa
• /
• Wandel- en fietsroute langs de Schelde en langs Uitbergen dorp
• /
• /
• De Scheve Villa als erfgoed voor het Donkgebied

Visie - toekomstbeeld recreatie

De waardevolle natuur blijft de sturende factor in deze zone. De 
draagkracht voor recreatieve activiteiten van deze natuur is erg beperkt. 
Er wordt een opportuniteit meegegeven voor een fietsverbinding 
tussen Nieuwdonk en de Donklaan (verder te onderzoeken qua positie, 
mogelijke conflicten met beschermingszones, etc). De Scheve Villa 
wordt bestendigd in zijn huidig gebruik en maximaal ingepast in de 
natuurlijke omgeving.

• Jeugdverblijf, bivak van tijdelijke aard (op site Scheve Villa en 
nabijgelegen landbouwpercelen)

• /
• Fietsverbinding naar Nieuwdonk (te onderzoeken)
• /
• /
• /

Deze zone vormt een belangrijke natuurschakel 
in het raamwerk. De Scheve Villa en een 
mogelijke fietsverbinding (te onderzoeken) 
vormen de enige elementen van recreatie binnen 
dit gebied.

• Gewestplan: Reservaatzone • Beschermingszones: VEN, Natura2000, 
SBZ, Habitat, Vogelrichtlijngebied, 
Natuurreservaat.  

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Rust- en ontmoetingsplekken + Routes met verre zichten + Uitzichtplatform in het landschap + Rust- en uitkijkpunt in het landbouwgebied

Landbouwgebied meander
In het landschap van de meander en de kronkelwaardruggen ligt 
vandaag een open landbouwlandschap doorsneden door enkele 
bosstructuren. Het vormt de verbinding tussen de meander zelf met 
zijn moerasbossen en de bebouwde omgeving van de Donk.

Huidig recreatief landschap

Naast enkele wandel- en fietsinfrastructuren zijn hier vandaag weinig 
recreatieve functies aanwezig.
• /
• Tennisclub Pavinom
• Fiets- en wandelroutes doorheen gebied; landschapsbeleving
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Dit gebied zal zijn karakteristieken van open landschap in de 
toekomst blijven bewaren. Lokale extensieve recreatievormen, 
gelinkt aan de  wandel- en fietsinfrastructuur zijn hier mogelijk. De 
Lus van de Meanders loopt tweemaal door de zone en ook enkele 
belangrijke doorsteken/dreefstructuren karakteriseren de netwerken 
voor recreatief gebruik. Aan de Olmendreef (huidige tennisclub) 
wordt ingezet op het ontwikkelen van de natuurzone en wordt enige 
toekomstige extra vorm van intensieve recreatie afgeraden.

• Mogelijkheden voor hoevetoerisme; B&B
• Behoud tennisclub, mits behoud aard en intensiteit van de 

activiteiten en mits maximale inbedding in de landschappelijke 
omgeving

• De dreven als links voor fietsers en voetgangers naar de 
omliggende kernen; de lus van de Vergeten Meanders als 
landschapsbelevingsroute; geïntegreerde picknickplekken, 
natuurobservatieplatformen, stilteplatformen, ...

• /
• /
• Landschapserfgoed in de kijker: kronkelwaardruggen als basis 

voor de wandel- en fietsroutes in het gebied

Dit open landschapserfgoed wordt maximaal 
leesbaar en beleefbaar gemaakt via 
strategische doorsteken en kleine plekken 
voor extensieve recreatie.

• BPA Olmendreef: Natuurgebied, 
agrarisch landschappelijk/ecologisch 
waardevol

• PRUP Zandstraat: herbestemd 
recreatiegebied in bos/ groen/ natuur

• Beschermingsperimeters: 
gedeeltelijk Vogelrichtlijngebied en 
Habitatrichtlijngebied

• NIP: Natuurleerpad

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Campers in het groen + Tiny house in de natuur + Exclusief kamperen in het groen + Kamperen in/tussen de bomen

Omgeving Kloosterputten
Deze zone beslaat zowel de verblijfparken Rodeo, Kloosterputten 
en Groenpark met de tussenliggende percelen die actueel als 
landbouwpercelen worden gebruikt. Planologisch vormt het een 
recreatiegebied grotendeels gelegen tussen de Steenweg, het 
Donkfront en de Kloosterputten.  

Huidig recreatief landschap

De recreatieve activiteiten bestaan voornamelijk uit verblijfrecreatie 
(verblijfparken en camping). Verder zijn de recreatieve activiteiten 
beperkt.
• Verblijfparken Rodeo en Kloosterputten; Camping Groenpark
• Casino Napoleon
• Wandelroutes rondom gebied (vandaag gedeeltelijk afgesloten)
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone heeft, mede dankzij de strategische ligging aan de 
oevers van de Kloosterputten, veel potentieel voor een zone voor 
exclusief kamperen in het groen. Er wordt dan ook ingezet op een 
(gedeeltelijke) transformatie van de huidige verblijfparken. Deze zone 
van VP Kloosterputten kan hierin een voortrekkersrol spelen. Door van 
toeristisch kamperen de norm te maken, samen met een optimale 
inpassing en inbedding in het groen, kan zich een cluster vormen 
langs het water, die het toeristisch verblijven mee op de kaart zet. 
Verder liggen er ook mogelijkheden voor horeca en voor een nieuwe 
recreatieve beleving van deze waternatuur via wandelroutes en een 
publiek park aan zijn rand. De Lus van de Vergeten Meanders vormt 
een belangrijke verbinding door de zone.

• Omvormen naar familievriendelijke toeristische verblijven aan de 
rand van Kloosterputten; opwaarderen kwaliteit verblijfparken; 
verduurzamen logies. Stacaravans i/h groen, tiny houses, 
campers, tentkamperen; kamperen op het water.

• Kleine sportvelden in groene zones nabij de steenweg; speelbos
• Wandel- en fietsverbindingen; Lus van de Vergeten Meanders en 

parkzone langs de oever.
• Uitzichten vanuit reca op water; steigers en platformen voor 

terrassen; pop-up bars mogelijk; richten van bestaande reca van 
VP naar publieke ruimte.

• Evenementen mogelijk in publieke ruimte georganiseerd door VP; 
jaarlijks evenement voor cluster (e.g. zomer/nieuwjaarsreceptie).

• /

Kloosterputten vormen een strategische plek 
als publieke ruimte langs het water, nabij het 
Donkfront, maar evenzeer als sleutellocatie voor 
toeristisch kamperen in een groen kader.

• Gewestplan: Recreatiegebied
• GRUP Kloosterputten A: voorschriften 

voor groene buffer en zone voor 
openluchtrecreatieve verblijven

• GRUP Groenpark

• Aandacht voor relatie met de natuurlijke 
oevers van Kloosterputten

• Garanderen verbindingen traag verkeer
• Beschermingszones: gedeeltelijk 

Natura2000 en Vogelrichtlijngebied 

Referenties / Droombeelden
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+ Platform aan het water + Slow cabin in de natuur + Boomhut + Series geïntegreerd in omgeving

+ Verbeteren beeldkwaliteit en doorwaadbaarheid + Diversificatie van het aanbod aan logies

Structuurschets

De basis van deze ruimtelijke visie is het centraal stellen van het 
waardevol waterlandschap van de Kloosterputten en de algemene 
nabijheid van Berlare Broek. Een versterkte landschappelijke inbedding 
van de verblijfparken is dan ook een vertrekpunt. De oevers van de 
Kloosterputten worden vrijgehouden voor een publieke wandellus rond 
het water, met af en toe een mogelijkheid voor het inrichten van een 
platform op het water. Een wandelverbinding wordt gemaakt met de 
Lus van de Vergeten Meanders ten noorden van de Turfput.

Verblijfpark Kloosterputten wordt, mede dankzij zijn centrale ligging, 
gezien als locatie voor exclusief kamperen in het groen (campers, 
tiny houses, tentkamperen). Een open relatie naar het water en een 
vergroening van het terrein worden nagestreefd.

Voor Verblijfpark Rodeo en Camping Groenpark wordt de mogelijkheid 
gezien om (beperkt) uit te breiden, mits kwalitatieve landschappelijke 
inbedding.

Voor Verblijfpark Gamma wordt een specifieke strategie toegelicht in 
fiche 26.

Tenslotte is ook de relatie met het Donkfront (zone 5) van groot belang, 
om een coherente publieke ruimte en verbinding met het Donkmeer te 
verzekeren.

Visie verblijfparken

Ook hier zijn twee strategieën van belang voor de sites van de huidige 
verblijfparken. Allereerst wordt er ingezet op het verbeteren van de 
beeldkwaliteit en het vergroenen van de sites. Daarnaast wordt deze 
zone specifiek ook gezien als kansenlocatie voor exclusief kamperen 
in een natuurlijke omgeving. Hiervoor is een belangrijke diversificatie 
van het aanbod aan logies noodzakelijk. Naast stacaravans, worden 
dus ook campers, tiny houses, boomhutten, tenten, ... als nieuwe 
verblijfsvormen aangeraden, om zo het toeristisch verblijven te 
stimuleren.

Turfput
Turfput

DonkmeerDonkmeer
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Kleinschalige padenstructuur + Rustpunten + Observatieplatformen met informatie + Uitkijkpunten over het water

Turfput
De Turfput heeft als natuurgebied een uitzonderlijke waarde, het is 
echte topnatuur. Het is ook meteen het verste punt van de historische 
Scheldemeander en heeft dus ook een belangrijke erfgoedwaarde. 
Vandaag is het gebied reeds ontoegankelijk.  

Huidig recreatief landschap

Naast enkele wandelpaden aan de rand, die uitnodigen tot 
natuurbeleving, wordt er vandaag niet echt ingezet op recreatie in deze 
zone.
• /
• /
• Wandelroutes rondom het gebied en een doorsteek over het 

water
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Voor de visie rond recreatie wordt in dit gebied een onderscheid 
gemaakt tussen de zone rond Kloosterputten, waar ingezet wordt op 
een (natuur)park, en de zone rond Turfput, waar de natuurontwikkeling 
centraal staat. De Lus van de Vergeten Meanders wordt rondom 
de meander gelegd (weghouden uit de meest fragiele delen van de 
natuur) en steekt door naar de binnenzijde van de meander op een 
bestaand pad. Er wordt hier voornamelijk ingezet op natuurbeleving 
en -observatie. Kleinere ingrepen, zoals een kijkwand, enkele 
rustplatformen of picknickplekken met zicht op de meander, kunnen 
hierbinnen uitgewerkt worden.

• /
• /
• Wandelpaden; Lus van de Vergeten Meanders; parkzone langs 

de oever van Kloosterputten; natuurobservatieplatformen; 
picknickplekken; informatieborden

• /
• /
• Landschapserfgoed valoriseren via educatieve panelen over de 

geschiedenis van de turfput en de meander

Turfput vormt een belangrijke natuurknoop in het 
raamwerk. De Lus van de Vergeten Meanders 
verbindt deze Turfput met de Schelde enerzijds 
en het Donkmeer anderzijds.

• Gewestplan: Waardevol natuurgebied en 
Bosgebied

• Beschermde landschappen en 
dorpsgezichten

• Beschermingszones: VEN, Natura2000, SBZ, 
Habitat, Vogelrichtlijngebied

• NIP: optimaliseren aquatisch systeem, 
verbeteren en reglementeren toegankelijkheid, 
weren negatieve invloeden van buitenaf. 

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Padenstructuur (fiets/wandel) + Ontdekkingstrajecten + Speelhaltes + Spelnatuur

Gratiebossen
De Gratiebossen zijn historische bossen gelegen op een zandrug 
aan de buitenzijde van de meander. Ze zijn uitermate geschikt voor 
extensieve recreatie, met respect voor de natuurwaarden. Naast de 
bossen liggen ook enkele landbouwpercelen in het gebied.  

Huidig recreatief landschap

De Gratiebossen worden vandaag reeds gebruikt als fiets- en 
wandelbestemming. Er situeert zich ook een mountainbike parcours.
• /
• Mountainbikepad
• Fiets- en wandelpaden, natuurbeleving
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone kan in de toekomst nog sterker uitgebouwd worden 
als zone voor avontuurlijk fietsen en mountainbiken, in respect 
met de natuurwaarden. De fiets- en wandelverbinding tussen de 
recreatiepool en Zele zal ook door deze zone komen. Er zijn nog 
diverse mogelijkheden tot extensieve recreatie als ontdekkingsnatuur, 
spelnatuur en landschapsbeleving.

• /
• Uitbouwen parcours voor avontuurlijk fietsen
• Lus van de Vergeten Meanders; ontdekkingsparcours, spelnatuur, 

speelbos, bosklassen, natuurobservatie, stilteplatformen, ...
• /
• Mogelijkheid tot organiseren van sportieve loop- en 

fietsevenementen in de bossen (beperkt aantal per jaar)
• /

De Gratiebossen vormen een stukje natuur 
aan de rand van de meander, die voornamelijk 
ingezet wordt als wandel- en fietsgebied. De 
Lus van de Vergeten Meanders ligt op de rand 
van dit gebied.

• Gewestplan: landbouwgebied en 
natuurgebied

• Beschermingsperimeters: Habitat 
(gedeeltelijk)

• NIP: natuurleerpad

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Kamperen op de boerderij + Picnnickplek op fiets- en wandelroute

Landbouwgebied Kamershoek
De zone met landbouwpercelen tussen de Gratiebossen en de 
Kamershoek wordt gekenmerkt door een erg open landschap. De 
landbouwbedrijven en woningen zijn gesitueerd langs de Kamershoek 
met een concentratie bij Berlare Broek, bij de toegang naar de 
Gratiebossen en bij de steenweg.   

Huidig recreatief landschap

Vandaag is hier een heel beperkt recreatief aanbod.
• /
• /
• Wandel- en fietsroutes
• Café de Oude Bareel
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone zal ook in de toekomst voornamelijk een residentiële en 
agrarische functie hebben. Er kan ingezet worden op kleinschalige logies 
en voornamelijk veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen 
tot aan de verschillende bestemmingen van de Recreatiepool. Het 
bestendigen van fietsvriendelijke reca, gecombineerd met een aanbod 
aan streekproducten kan hier mogelijkheden bieden. Grootschalige 
intensieve recreatie moet hier vermeden worden.

• Kleinschalige logies: B&B, kamperen op de boerderij, ...
• /
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool; Lus van de Vergeten Meanders; picknickplekken; 
informatieborden

• Fietsvriendelijke reca
• /
• Landschapserfgoed valoriseren via educatieve panelen over het 

gebied

Dit landbouwgebied vormt de link met Zele en 
dient dus een comfortabele fietsverbinding 
te bieden om de bereikbaarheid van de 
recreatiepool vanuit de buurgemeente te 
garanderen.

• Gewestplan: bufferzone, 
landbouwgebied, zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen

• NIP: natuurleerpad 

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Jeugdverblijf in het bos + Jeugdverblijf in de natuur

Gamma
Het verblijfpark Gamma ligt in recreatiegebied aan de rand van de 
natuurzone de Turfput. Vandaag is het verblijfpark dan ook omgeven 
door (broek)bossen en landbouwpercelen. 

Huidig recreatief landschap

Vandaag bestaat het aanbod voor verblijfsrecreatie voornamelijk uit 
chalets en stacaravans en enkele kampeerplekken.
• Stacaravans, chalets, kamperen
• /
• Fiets- en wandelpaden rondom
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Gamma heeft, mede dankzij de strategische ligging aan de rand van 
de meander, veel potentieel om een zone voor verblijfsrecreatie in het 
groen. Er wordt dan ook ingezet op een transformatie van het huidige 
verblijfpark. Een kwalitatieve herontwikkeling, met optimale inpassing 
van een jeugdverblijf met hoge architecturale kwaliteit in de groene 
omgeving wordt voorgeschreven. Er wordt ook ingezet op een groene 
rand van het verblijfpark.

• Omvormen naar groepsaccomodatie gericht op jeugdverblijf (bv. 
kampen) aan de rand van de Turfput; opwaarderen beeldkwaliteit 
site; verduurzamen logies; bivak mogelijk als combinatie met 
jeugdverblijf

• Speelbos
• Wandel- en fietsverbindingen; picknickplekken; infoborden
• Kleinschalige reca mogelijk in relatie tot en ondersteunend aan 

het jeugdverblijf
• Beperkte evenementen mogelijk gelinkt aan jeugdverblijf
• /

Het verblijfpark Gamma past binnen het 
raamwerk in een strategie voor vernieuwing 
van de verblijfsrecreatie in het Donkgebied. Er 
wordt ingezet op toeristisch kamperen in de 
uitzonderlijke natuuromgeving.

• Recreatiegebied voor dag- en 
verblijfsrecreatie

• Maximale aandacht voor en inbedding in 
de natuurlijke omgeving

• Gradiënt voor inrichting van harde 
infrastructuur op de site

• NIP: natuurleerpad

Referenties / Droombeelden
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+ Tipitent/ bivak in de natuur + Spelnatuur + Speelbos naast tipiverblijf

+ Structuurschets en inrichtingsprincipes voor Gamma

Structuurschets

De inrichting van de site moet een natuurlijke overgang met het 
natuurgebied garanderen. Daartoe worden de hardere functies 
maximaal aan het woongebied van de Strijdamstraat gelinkt. 
Een kwalitatieve herontwikkeling, met optimale inpasing van een 
jeugdverblijf met hoge architecturale kwaliteit in de groene omgeving 
wordt voorgeschreven. De polyvalente zaal en zijn gebruik als 
café worden ook aan de straatzijde gelinkt. De horeca-zaak mag 
geen hoofdfunctie worden en dient ondersteunend te zijn aan 
de hoofdbestemming als jeugdverblijf. Een andere optie kan een 
bivaklocatie zijn op deze plek.

In het verdere, meer natuurlijke, deel van de site, wordt maximaal 
ingezet op een vernatuurlijking van het terrein. De bosrijke omgeving 
moet doorgetrokken worden op de site zelf. Zo wordt tegelijk ook de 
ideale context gecreëerd voor een jeugdverblijf met speelzones in de 
natuur. Het jeugdverblijf zelf moet gebouwd worden met duurzame 
materialen, met aandacht voor de natuur en in de nabijheid van de 

polyvalente zaal. De ruimte tussen de polyvalente zaal en de straat 
wordt gevrijwaard van bebouwing en wordt maximaal landschappelijk 
en groen ingericht zodat een landschappelijke overgang wordt 
gevormd naar de aanpalende open ruimte.

De open ruimte zal gedeeld kunnen worden door de verschillende 
gebruikers. Ook bivak op de site, in de nabijheid van het jeugdverblijf, 
is een mogelijkheid.

Ten slotte wordt het gedeelte van verblijfpark Gamma dat gelegen 
is binnen woongebied volgens RUP Donk als woongebied ingevuld. 
Deze nieuwe woningen moeten aansluiten bij de huidige naastgelegen 
woningen, maar ook voldoende in een groene context ingebed zijn.
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Natuurlijke speeltuin + Skatepark + Pop-up zomerbar + Klimmuur

Donkoeverpark
Het Donkoeverpark is een publiek park aan de oevers van het 
Donkmeer. Naast een onthaalcentrum, zijn hier ook verschillende 
recreatieve activiteiten voorzien. Het vormt een centrale plek voor de 
activiteiten en het toerisme langs het Donkmeer.   

Huidig recreatief landschap

Vandaag is hier reeds een uitgebreid recreatief aanbod.
• /
• Festivalhal; onthaalcentrum; minigolf; sport- en spelzones; 

parkings
• Wandel- en fietsroutes; parkruimte langs het water; vlonders; 

visplekken
• Enkele restaurants en cafés aan de rand van de zone (Pur Boeuf, 

't Nieuw Paviljoen, ....)
• Evenementen: Donkerse Donderdagen, Waterfeesten, ...
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Het Donkoeverpark kan in de toekomst nog versterkt worden als 
sleutelplek voor recreatie langs het Donkmeer en onthaalpoort voor 
het gebied. Intensieve recreatie kan hier plaatsvinden, zoals festivals, 
evenementen, sport- en spel. De beeldkwaliteit en het inbedden in het 
landschap zijn hierbij cruciaal. Nieuwe grootschalige infrastructuren 
of gebouwen kan voor overdruk zorgen, dus in de toekomst wordt 
vooral ingezet op kleinschaligere intensieve initiatieven en een verdere 
aanvullende ontwikkeling van de extensieve recreatie. De contactzone 
met het water vormt hierin een belangrijke troef. De aanwezigheid 
van het onthaalpunt zorgt voor mogelijkheden van fietsverhuur, 
informatieverdeling en culturele valorisatie van het gebied. De Lus van 
de Meren passeert door het Donkoeverpark en vormt een belangrijke 
wandel- en fietsverbinding met de andere recreatiebestemmingen in 
het Donkgebied.

• /
• Sport- en spelinfrastructuur (ingebed in het landschap)
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes; Lus van de Meren; 

picknickplekken; vlonders aan de oever; parkfuncties
• Fietsvriendelijke reca; reca met uitzicht over Donkmeer; voorzien 

in plek voor familie- en buurtfeesten (evt. in link met het 
Onthaalpunt)

• Versterken van de evenementen op de site: muziek, sport, spel, 
scholen, verenigingen, ...

• Landschapserfgoed in de kijker via het onthaalpunt, maar ook via 
informatieborden, de Lus van de Meren en seizoensgebonden 
buitententoonstellingen

De rol van het Donkoeverpark als centrale locatie 
voor recreatie en informatie wordt bevestigd in 
het raamwerk. De Lus van de Meren komt ook 
door dit gebied en vormt de verbinding met de 
andere recreatieve bestemmingen.

• Gemeentelijk RUP Donk: zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen in het 
groen

• Belangrijke groene inbedding aan de 
oever van het Donkmeer

• Meer intensieve activiteiten concentreren 
aan de kant van de Donklaan 

Referenties / Droombeelden
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Structuurschets

De ruimtelijke visie voor het Donkoeverpark bevestigt de functie als 
onthaalpoort voor het gebied en heeft dus aandacht voor de parkeer- 
en overstapmogelijkheden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed 
aan het uitzonderlijke landschap langs de oever van het Donkmeer. 
Een groene inbedding van de recreatieve structuren is daar prioritair. 
De link tussen oever, water, evenementenpodium en eventueel 
vlonderpad richting Donkfront, moeten naadloos in 1 groene structuur 
op elkaar aansluiten. Extensieve recreatie, zoals een natuurlijke 
speeltuin, wandel- en fietsinfrastructuur of enkele platformen kunnen 
hier ingericht worden. Het eiland zelf kan, naast de bestemming voor 
podiumkunsten op bepaalde momenten in het jaar, ook tijdelijk voor 
andere recreatieve activiteiten gebruikt worden, mits respect voor het 
materiaal en de infrastructuur.

De onthaalpoort en de Festivalhal staan op de grens met deze 
groene parkrand. Tussen deze gebouwen en de parking wordt er 
meer ingezet op intensievere functies: ook een skatepark, klimmuur, 
sportveld, ... kunnen hier een plaats krijgen. Belangrijk daarbij blijft de 
landschappelijke inbedding van deze functies en de coherentie van de 
volledige site. De parkeerinfrastructuur vormt dan een infrastructurele 
buffer tussen de recreatieve activiteiten en de Donklaan. 

Structurele fiets- en voetgangersverbindingen zijn grotendeels in de 
groene rand gelegen, met doorsteken naar de Donklaan. Er wordt ook 
ingezet op een vlotte wandelverbinding op termijn langs de oever tot 
aan het Donkfront. Een aanmeerplaats voor het veer laat toe om de 
verschillende bestemmingen langs de oevers van het Donkmeer ook 
per boot te verbinden.

+ Info- en oriëntatiepunt + Groene oever + Podium op het water
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Vakantiewoning voor groepen in het bos + Groene collectieve ruimte + Speeltuin en picknickplek

Omgeving Schriekenstraat
De cluster van verblijfparken aan de Schriekenstraat bestaat uit drie 
verblijfparken, die gelegen zijn naast een residentiële zone. De rustige 
ligging en de nabijheid van de natuur en bos zijn karakteristiek voor 
deze verblijfparken, die vandaag enkel uit stacaravans bestaan.

Huidig recreatief landschap

Het aanbod voor verblijfsrecreatie op de drie verblijfparken bestaat uit 
stacaravans. Verder is er weinig ander aanbod aan recreatie.
• Stacaravans
• /
• /
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Voor deze cluster aan verblijfparken wordt een scenario van 
transformatie voorgesteld op de lange termijn. Algemeen wordt 
er ingezet op een landschappelijke inbedding in de aanwezige 
bosstructuren. Deze bosstructuren spelen een belangrijke rol in de 
groene verbinding van de zuidelijke Donkbossen naar het noordelijk 
gedeelte van Berlare Broek. Door in te zetten op recreatieve 
mogelijkheden in deze natuurlijke omgeving, kunnen deze percelen 
in de toekomst een sleutelrol spelen voor verblijfrecreatie in het 
groen zoals enkele vakantiewoningen voor grotere groepen met 
bijvoorbeeld een speelbos. De groene inbedding kan ook dienst doen 
als ontmoetingsplekken voor de bewoners en bezoekers. De dynamiek 
van de activiteiten in deze zone mogen niet verhogen en focusen 
voornamelijk op de lokale schaal.

• Opwaarderen beeldkwaliteit; verduurzamen logies. 
Vakantiewoningen voor grotere groepen (10 à 25 personen)

• Kleine sportvelden in groene zones met onverharde ondergrond 
(geen padel, basket of tennis); speelbos/speeltuin; spel & 
avontuur

• Wandel- en fietsverbindingen; picknickplekken; ontmoetingsplek; 
petanque.

• /
• /
• /

De verblijfparken liggen in de nabijheid van de 
dreef die de link vormt richting Zele vanuit de 
recreatiepool.

• Gewestplan: zone voor dag- en 
verblijfsrecreatie

• BPA Olmendreef: recreatiegebied 

• Maximale continuïteit en inbedding in de 
bosrijke omgeving

• Bufferzones op terrein voorzien naar 
omliggende bossen

Referenties / Droombeelden
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+ Vakantiewoning in de natuur + Ontspanning in het bos+ Spel & avontuur in het bos+ Vakantiewoning in het bos

+ Structuurschets en evolutiemogelijkheden voor de Verblijfparken Schriekenstraat

Structuurschets

De sites van de verschillende verblijfparken aan de Schriekenstraat 
worden geleidelijk getransformeerd naar bosrijke omgevingen. Dit 
laat niet enkel toe om op schaal van het Donkgebied een waardevolle 
bosstructuur te versterken, maar ook om een kwalitatieve en 
natuurlijke omgeving te creëren voor verblijvers en recreanten. Deze 
transformatie kan geleidelijk gebeuren en start met het vergroenen en 
planten van extra bomen. De groene bosranden en het inbedden van 
de collectieve ruimtes zijn hier een ideale start. Groene speelzones en 
een speelbos kan in deze omgeving geïntegreerd worden.

Aangezien deze zone minder aansluit op het concept van de 2 lussen, 
wordt de dynamiek van toerisme en recreatie hier eerder beperkt. De 
huidige verblijfparken kunnen behouden worden mits een vergroening 
wordt ingezet. Een mogelijkheid voor deze zone is ook om in te zetten 
op enkele duurzame vakantiewoningen in een bosrijke omgeving voor 
grotere groepen (10-25 personen). Deze vakantiewoningen zullen 
een bepaalde recreatieve dynamiek met zich meebrengen maar 
deze wordt beperkt door het maximum aantal vakantiewoningen te 
beperken (max. 6 vakantiewoningen voor de 3 verblijfsparken samen). 
De vakantiewoningen sluiten bovendien ook aan op de kern van Donk 
en het woonweefsel van de aanpalende woonwijken.

Voor deze vakantiewoningen worden volgende randvoorwaarden 
vooropgesteld:
• Maximum 6 vakantiewoningen/bouwvolumes voor de 3 

verblijfsparken samen
• De vakantiewoningen zijn bestemd voor groepsaccomodatie 

voor families, vriendengroepen,… van ca. 10 – 25 personen
• Groene en landschappelijke inbedding van het gebied waarin 

centraal één of meerdere speelzones worden voorzien
• Minimale verharding en ruimte voor wadi’s voor opvang van het 

hemelwater
• Er wordt een robuuste brede landschappelijke overgang voorzien 

naar de achterliggende open ruimte
• Duurzame en kwalitatieve architectuur en materialen die zich 

integreren binnen de vooropgestelde bosrijke omgeving van het 
gebied

• De op te richten woningen/bouwvolumes richten zich maximaal 
naar de Schriekenstraat om zo de landschappelijke overgang 
naar het achterliggende openruimtegebied maximaal vorm te 
geven

• De vakantiewoningen worden geconcipieerd en ontworpen 
als 6 losse bouwvolumes in het groen. Het is niet de bedoeling 
dat dit wordt vormgegeven als een mini-vakantiepark. Strakke 
omheiningen, een overdaad aan verharde wegen,... dienen 
absoluut vermeden te worden.

STAP 2: GELEIDELIJKE EVOLUTIE NAAR DUURZAME VAKANTIEWONINGEN IN HET GROEN

STAP 1: VERGROENEN VERBLIJFPARKEN
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Bosparcours + Ontspanning in het bos + Natuurlijke spelelementen

Bareldonkbossen
Deze zone beslaat een aaneenschakeling van (droge) bossen vanop 
de zandrug van Bareldonk tot in het landbouwgedeelte richting 
Donkbossen. Ze vormen een richtinggevende structuur die een groot 
deel van het gebied doorkruist.

Huidig recreatief landschap

Vandaag is hier een beperkt recreatief aanbod.
• /
• /
• Bareldonkkapel en omliggend grasveld als zone voor extensieve 

recreatie (picknick, speelweide, ...); natuurbeleving; wandel- en 
fietsroutes

• /
• Kleine evementen aan de Bareldonkkapel
• Bareldonkkapel en bee-weg: historisch erfgoed

Visie - toekomstbeeld recreatie

De structurele bossen kunnen in de toekomst versterkt worden 
en bijdragen tot de landschapsrecreatie in het gebied en de groene 
verbinding langs de kern van Donk heen (tussen de zuidelijke 
Donkbossen naar het noordelijke deel van Berlare Broek). Het 
toegankelijk maken van bepaalde delen voor wandelaars kan de 
complementariteit met de meren in de verf zetten. Een "bosparcours" 
kan zo de verschillende wijken, maar ook de recreatieve plekken 
zoals de Bareldonkkapel en de Scheve Villa met elkaar verbinden. 
In de zone tegenover de Scheve Villa wordt hier ook voorzien om de 
bivakmogelijkheden voor de jeugd uit te breiden. In de nabijgelegen 
bossen kan de mogelijkheid voor paalkamperen onderzocht worden. 

• Bivak
• /
• Bosparcours; picknick; natuurbeleving
• Pop-up locatie voor reca met streekproducten
• Evenementen aan de Bareldonkkapel; prioriseren evenementen 

ism lokale verenigingen
• Landschapserfgoed in de kijker: informatieborden over de 

zandruggen en de bossen

De bossen vormen een belangrijke 
landschapsstructuur en -verbinding. De 
contactzones met andere zones (Scheve Villa en 
Donkoeverpark) vormen uitgelezen plekken voor 
recreatie en activiteiten.

• De bossen strekken zich uit over 
verschillende bestemmingszones, 
gaande van natuurgebied 
over bufferzone en zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. 

• De continuïteit van deze bosstructuur is 
van structureel belang

• Kleine zones liggen in Natura2000 
habitat gebied.

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Tiny house + Tiny house in de natuur + Kamperen in het groen

Omgeving Sparrendreef
Deze zone wordt gedeeltelijk ingenomen door het verblijfpark 
Ter Kapelle. De rest van het gebied is vandaag ingenomen door 
landbouwactiviteiten.

Huidig recreatief landschap

Het aanbod voor verblijfsrecreatie op verblijfpark Ter Kapelle is 
vandaag beperkt tot stacaravans en chalets. Verder zijn er geen 
recreatieve activiteiten in het gebied.
• Stacaravans, chalets
• /
• /
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone zal in de toekomst beperkt uitgebouwd worden als 
recreatieve zone. Het opwaarderen en inbedden van Ter Kapelle in het 
groen als zone voor toeristisch kamperen kan het noordelijke deel een 
duidelijk statuut geven. Hieraan gekoppeld kunnen speelvoorzieningen 
voor kinderen ingericht worden. De rest van de zone blijft maximaal 
ingezet voor landbouw en natuur. Er wordt geen aanspraak op gemaakt 
voor intensieve recreatie of verdere verblijfsrecreatie. Extensieve 
recreatie onder de vorm van padenstructuren en natuurbeleving 
kunnen bijkomend ingericht worden. 

• Opwaarderen beeldkwaliteit site; verduurzamen logies; inzetten 
op diverse vormen van exclusief kamperen in het groen. 
Concentratie van de verblijven op het perceel aan de Lus van de 
Meren.

• /
• Wandel- en fietsverbindingen; picknickplekken; ontmoetingsplek
• Mogelijkheid voor kleine reca gelinkt aan het verblijfpark en de 

Lus van de Meren
• /
• /

Het deel van verblijfpark Ter Kapelle dat 
aantakt aan de Lus van de Meren kan 
ingericht worden als kampeercluster in het 
groen. De rest van het gebied wordt voor 
natuur en landbouw voorbehouden.

• Gewestplan: zone voor dag- en 
verblijfsrecreatie; bufferzone; 
natuurgebied

• Link van hardere infrastructuren aan de 
Lus van de Meren

• Inbedding rest van de site in de natuur
• Er zijn geen natuurbeschermings-

perimeters in het gebied.

Referenties / Droombeelden
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+ Structuurschets en inrichtingsprincipes voor Ter Kapelle

Structuurschets

De ruimtelijke visie voor deze site vertrekt van een duidelijke link met de 
Lus van de Meren. Deze link moet een uitnodigende toegang vormen, 
maar ook een aanleiding om de hardere infrastructuren aan de zijde 
van deze lus te plaatsen. Zo krijgt de site een gradiënt van een hardere 
zijde met meer infrastructuur, naar een beboste groene rand in het 
oosten. Dit laat toe om de logies optimaal in de omgeving in te passen. 
Zo wordt de site ook meteen een meer exclusieve kampeersite, waar 
tiny houses, boomhutten, glamping, ... ingericht kunnen worden.

De Sparrendreef snijdt de site doormidden, maar zorgt tegelijk ook 
voor een vlotte toegankelijkheid van de verschillende delen. Een 
beperkte landschapsparking aan beide zijden van de Sparrendreef 
kan vermijden dat auto's telkens de volledige site over moeten rijden. 
Zo kan tussen de logies een parcours voor wandelaars en fietsers 
geprioriseerd worden.

Naast de site Ter Kapelle wordt in deze zone enkel ingezet op het 
versterken van de natuurverbindingen binnen het landbouwgebied, 
eventueel gecombineerd met een lichte padenstructuur. Verder 
blijft het gebied dus in de toekomst gevrijwaard van intensieve of 
verblijfsrecreatie en/of harde functies.
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Hengelplatform + Natuurontdekkingshut en -platform + Lichte wandelpaden + Fietsknoop/onthaalpoort

Berlare Broek
Berlare Broek beslaat de volledige meander tussen de Bareldonkdreef 
en de Blauwhofdreef. Het is een waardevol natuurgebied, bestaande 
uit waterplassen en moerasbossen, die zich op de plaats van oude 
turfputten hebben gevormd. De dichte begroeiing en de natte 
bodemomstandigheden maken dat de zone niet erg toegankelijk is.

Huidig recreatief landschap

Berlare Broek is voornamelijk een plek voor extensieve recreatie, met 
wandelroutes voor natuurbeleving.
• /
• /
• Wandel- en fietsroutes in en rond het gebied met focus op 

natuurbeleving; hengelplekken; natuurleerpad
• /
• /
• /

Visie - toekomstbeeld recreatie

Berlare Broek wordt in de toekomst verder versterkt als een gebied 
voor natuurbeleving en -observatie. De Lus van de Vergeten Meanders 
zal als hoofdstructuur voor wandel- en fietsrecreatie instaan. Aan 
deze lus kunnen verschillende extensieve recreatie-elementen getakt 
worden. Picknickplekken, natuurontdekkingspunten, een vogelwand, 
verschillende platformen die de afstand tot het water verkleinen, kleine 
onthaalpunten met beperkte fietsenparking, ... Het specifieke erfgoed 
van de historische meander en de kronkelwaardruggen zal ook via 
infoborden en een specifieke route langs de Lus van de Vergeten 
Meanders kunnen verteld worden.

• /
• /
• Wandel- en fietsverbindingen; picknickplekken; onthaalpunten 

natuurobservatiepunten; platformen; infoborden
• /
• /
• Landschapserfgoed valoriseren door de meander leesbaar 

en beleefbaar te maken, o.a. met een uitgestippelde route en 
infoborden

Berlare Broek wordt in het raamwerk versterkt 
als zone voor natuurbeleving. De Lus van de 
Vergeten Meanders vormt een recreatieve 
padenstructuur doorheen het natuurgebied.

• Gewestplan: bosgebied • Beschermingsperimeters: Natura2000, SBZ, 
Habitatgebied, Vogelrichtlijngebied

• NIP: Natuurleerpad, hengelinfrastructuur, 
toegankelijkheid en doorstroming herzien, 
Oostelijke rand herstellen en bufferen t.o.v. 
woongebied, optimaliseren aquatisch 
systeemReferenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Publieke ruimte aan het water + Natuurlijk amfitheater

't Sluis
De zone rond Sluis vormt een cruciaal sluitstuk in het waterverhaal 
van het Donkmeer en de link met de Schelde. Een regulerende pomp 
verzorgt de waterhuishouding van het gebied. Het Riekend Rustpunt is 
een klein museum en dus een cultuurhistorische plek aan de rand van 
dit waardevolle natuurgebied.

Huidig recreatief landschap

't Sluis is voornamelijk gericht op de natuur. Er is plaats voor extensieve 
recreatie en er is ook een klein museum.
• /
• /
• Wandelroute; natuurbeleving: visvijver
• /
• /
• Riekend Rustpunt: museum over cultuurhistorisch erfgoed

Visie - toekomstbeeld recreatie

't Sluis wordt maximaal bewaard in zijn natuurfunctie. De Lus van de 
Vergeten Meanders zal door het gebied lopen en mogelijkheden bieden 
tot natuurbeleving. Op de kruising met het Riekend Rustpunt zijn er 
tevens mogelijkheden voor informatie over het landschapserfgoed en 
de belevingsroutes in het gebied. 

• /
• /
• Wandel- en fietsverbindingen; picknickplekken; onthaalpunten 

natuurobservatiepunten; platformen; infoborden
• /
• /
• Landschapserfgoed valoriseren door de meander leesbaar 

en beleefbaar te maken, o.a. met een uitgestippelde route en 
infoborden

De Lus van de Vergeten Meanders volgt de 
zone tot aan het Riekend Rustpunt. Verder 
wordt de natuurfunctie behouden en waar 
mogelijk versterkt.

• Gewestplan: landbouwgebied en zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen

• Continuïteit tussen Berlare Broek en het 
Riekend Ruspunt garanderen

• Beschermingsperimeters: Natura2000 
(gedeeltelijk), vogelrichtlijngebied 
(gedeeltelijk)

Referenties / Droombeelden
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+ Deel van het raamwerk + Planningscontext + Randvoorwaarden

+ Huidig recreatief landschap

+ Binnenspeeltuin + Sport & spelinfrastructuur + Onthaalpoort

Berlare Dorp
De dorpskern van Berlare bestaat voornamelijk uit een dorpshart, 
kerngebonden voorzieningen, woonstraten en verkavelingen. Het 
kasteelpark van Berlare vormt een belangrijke recreatief-culturele 
trekpleister. Daarnaast zijn er ook enkele logies en reca gelegenheden.

Huidig recreatief landschap

Berlare Dorp heeft een diversiteit aan recreatieve functies
• B&B's
• Binnenspeeltuin Gaver 15; Sporthal
• Wandel- en fietsroutes door het dorp en het kasteeldomein
• Diverse reca gelegenheden in het centrum
• /
• CC Stroming; Parochiezaal

Visie - toekomstbeeld recreatie

Deze zone heeft naast een kernfunctie met voorzieningen voornamelijk 
een residentiële functie. Daarentegen zijn er mogelijkheden om de 
functie als onthaalpoort binnen het raamwerk verder uit te bouwen met 
een beperkte landschapsparking en een versterking van de link met het 
hart van de recreatiepool.  Hierbij moet vooral gekeken worden naar 
een veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbinding. Daarnaast zijn 
er mogelijkheden voor kleinschalige logies (B&B, ...) geïntegreerd in het 
woonweefsel en het uitzetten van evenementen en culturele beleving. 
De zone bestemd voor recreatie is vandaag voornamelijk ingenomen 
door industrie. Hier zou een integratie van intensieve recreatie mogelijk 
zijn (mits goede inpassing). Het huidige karakter van Berlare als een 
dorpskern moet echter bewaard worden en grootschalige intensieve 
recreatie moet vermeden worden.

• Kleinschalige logies: B&B, kamperen in het kasteelpark, ...
• Sport- en spelinfrastructuur (indoor en outdoor)
• Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute naar het hart van 

de recreatiepool
• Uitbreiden reca mogelijk
• Diverse evenementen mogelijk
• Kasteel als cultuurhistorisch erfgoed

Berlare Dorp ligt als kern op één van de links 
(verbinding met de recreatiepool). Het vormt ook 
een belangrijke onthaalpoort tot het gebied.

• Gewestplan: woongebied, 
woonuitbreidingsgebied, enkele 
parkgebieden, zones voor 
gemeenschapsvoorzieningen, een 
natuurgebied en 1 zone voor dagrecreatie

• Aandacht voor natuurlijke rand met 
Berlare Broek.

• Het kasteeldomein is beschermd. 
• Een klein deel van het park ligt in 

Natura2000 gebied.

Referenties / Droombeelden
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