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1  I n l e i d i n g  

Rondom gronden met de bestemming "zone voor verblijfsrecreatie" wordt toenemend 

gespeculeerd. In de verwachting dat de woonfunctie binnen de verblijven zal geregulariseerd 

worden (opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen voor woongebieden), worden 

weekendverblijven verkocht als volwaardige woningen. Gronden met als bestemming zone 

voor verblijfsrecreatie worden verkocht tegen prijzen die anders enkel worden gevraagd voor 

bouwgronden. 

 

Het is duidelijk dat deze speculatie zeer nefast is, enerzijds leidt dit tot een verdere 

afname van het werkelijke verblijfstoerisme en anderzijds is het duidelijk dat foutieve 

speculatie in zones waar geen sprake kan zijn van de omvorming tot woonzone aanleiding 

zal geven tot financiële drama's en gerechtelijke vervolging wegens permanente bewoning 

zonder woonrecht.  

 

De problematiek rondom de weekendverblijven is in hoofdzaak een erfenis van de 

jaren '60 en '70. Het verwerven van een tweede verblijf in bos- of natuurgebied raakte op dat 

moment ingeburgerd en de plaatselijke overheden lieten het oprichten van dergelijke 

constructies oogluikend toe. Bovendien was het wettelijk mogelijk om, zonder 

verkavelingsvergunning, gronden te verdelen en werden potentiële kopers van een weiland 

of bosperceel vaak verkeerdelijk ingelicht over de bouwmogelijkheden op dergelijke 

percelen. De problematiek van illegale weekendverblijven nam met een enorme snelheid toe.  

 

In 1974 werd een eerste inventaris opgezet die deels in rekening werd gebracht bij 

het aanduiden van de recreatiegebieden op de gewestplannen. Binnen deze afgebakende 

zones voor verblijfsrecreatie was een regularisatie mogelijk op basis van de omzendbrief nr. 

18-10 van 20 januari 1978. 

 

Vanaf de jaren 80 stak de problematiek van de permanente bewoning de kop op, in 

eerste instantie door het verouderen van de bestaande bewonersgroep, maar ook door 

economische crisis. Het permanent bewonen van weekendverblijven is binnen de zones voor 

verblijfsrecreatie een stedenbouwkundige overtreding maar kan door federale wetgeving, die 

gemeenten verplicht mensen in te schrijven als ze hierom verzoeken, niet verhinderd 

worden. Niet alleen individuele bouwers, maar ook projectontwikkelaars spelen op deze 

trend tot permanente bewoning in, door een snelle verkaveling en het oprichten van 

weekendverblijven uitgerust voor permanente bewoning. De vraag naar 'echte' 

weekendverblijven neemt daarentegen af, wat blijkt uit de vaak verregaande verkrotting.  

Het recreatieve karakter van de zones voor verblijfsrecreatie neemt aldus zeer 

snel af. 

Om een antwoord te bieden op de problematiek van de weekendverblijven werd 

enerzijds een gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve 

verblijven uitgevaardigd (besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005) en werd een 

beleidsplan voor de aanpak van de problematiek van de weekendverblijven naar voor 

gebracht (Parlementaire stuk 1266 (2001-2002). Nr 1). 

 

Binnen dit beleidsplan werd een stappenplan bestaande uit 4 stappen voorzien:  
- Inventarisatie 

- Afweging vanuit elementen van Vlaams niveau 

- Uitwerken visie, ruimtelijke afweging en voorstel van ontwikkelingsperspectief 

- Opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 



 

PRUP "reconversie verblijfsrecreatie – Groen Ursel" in Knesselare  
Toelichtingsnota december 2012- dv 

8 

 

In de wijziging van het decreet op de ruimtelijke ordening van 27 maart 2009 (publicatie 

in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2009) werd een luik rondom de weekendverblijven 

opgenomen.  

In de eerste plaats wordt aangegeven dat dient onderzocht te worden of planologische 

oplossingen kunnen geboden worden voor knelpunten op het vlak van de ruimtelijke 

inplanting en de permanente bewoning van weekendverblijven. Deze onderzoeken, dienen 

op 30 april 2012 afgerond te zijn. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die gevolg geven aan het 

oplossingskader worden uiterlijk op 30 april 2015 definitief vastgesteld. 

Belangrijk bij deze planologische omzettingen is dat omzettingen naar gebieden waar 

wonen toegelaten is niet worden aangerekend op de gemeentelijke woonquota. 

 

Woonrecht 

Naast het planologische luik, legt de wijziging van het decreet, ook een woonrecht vast. 

Een tijdelijk woonrecht geldt tot een ruimtelijk uitvoeringsplan in werking is getreden. Is met 

dit ruimtelijk uitvoeringsplan geen planologische oplossing geboden, dan geldt een 

aanvullend woonrecht tot en met 31 december 2029. 

Het woonrecht geldt steeds ten persoonlijke titel en enkel voor die personen die op 31 

augustus 2009 reeds een volledig jaar in een weekendverblijf waren ingeschreven in het 

bevolkingsregister en indien deze persoon geen andere woning in volle eigendom of volledig 

in vruchtgebruik heeft. 

Het woonrecht vervalt bij een aanbod van herhuisvesting aan de permanente bewoners, 

bij het beëindigen van het gebruik van het weekendverblijf als hoofdverblijfplaats, bij het 

verwerven van een andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik, of bij het begaan van 

een stedenbouwkundig misdrijf na 1 september 2009. 

Binnen dit plangebied (plangebied 3) beschikt geen enkele bewoner over een tijdelijk 

woonrecht. 

 

Herhuisvesting 

Bij de opmaak van dit PRUP wordt een planologische oplossing geboden en wordt de 

mogelijkheid geboden tot herhuisvesting aan de permanente bewoners. Het tijdelijk 

woonrecht vervalt daardoor voor iedereen, ook voor diegenen die hiervoor voldeden aan alle 

bovenstaande voorwaarden.  

Binnen deze zone voor verblijfsrecreatie in Ursel (plangebied 3) beschikten geen mensen 

over tijdelijk woonrecht. De meeste permanente bewoners voldoen niet aan de gestelde 

voorwaarden. 

 

Omzetten van de zone voor verblijfsrecreatie in Ursel naar een groene 
bestemming. 

Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een gekoppeld ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Naast het omvormen van een zone voor verblijfsrecreatie naar een groene 

bestemming, wordt ter compensatie hiervan woonuitbreidingsgebied aangesneden.  

Het plangebied van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Groen Ursel" 

betreft drie plangebieden die aan elkaar worden gekoppeld : 

 

- plangebied1: betreft een gedeeltelijke aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 

aansluitend aan de kern van Knesselare 
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- plangebied2: betreft een gedeeltelijke aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 

aansluitend aan de kern van Ursel 

 

- plangebied3: betreft een zone voor verblijfsrecreatie die bestaat uit een 90- tal 

weekendverblijven, waarvan er 62 permanent bewoond zijn. Hiernaast zijn tot op 

heden nog een 70-tal loten onbebouwd gebleven. Voor deze 62 woningen worden 

binnen de gemeente nieuwe herhuisvestingsmogelijkheden voorzien binnen twee 

woonuitbreidingsgebieden (plangebied 1 en plangebied 2). 

 

Binnen deze beide plangebieden zal een gedifferentieerd woonaanbod gerealiseerd 

worden van sociale koop- en huurwoningen en andere kavels. 
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2  S i t u e r i n g  e n  b e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  

p l a n g e b i e d  

Ligging van de plangebieden 

 

 
kaart 1 : liggingsplan 

 

 

Geografische situering, begrenzing en beschrijving van het plangebied  

 

Het plangebied van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

”Reconversie  

verblijfsrecreatie – Groen Ursel te Knesselare” omvat 3 plangebieden waarvan de 

ontwikkelingen gekoppeld aan elkaar voorkomen. 

 

-plangebied 1 :het woonuitbreidingsgebied ten noordwesten van de kern van 

Knesselare;  

-plangebied 2 :het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de kern van Ursel -

gehucht Onderdale;  

-plangebied 3 :de zone voor verblijfsrecreatie ten noordwesten van de kern van Ursel 

binnen het Drongengoed.  
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Plangebied 1 – 

Het woonuitbreidingsgebied te Knesselare is gelegen ten noordwesten van 

de kern van Knesselare, het wordt omgeven langs de oost-, zuid- en westzijde door 

woningen. Het is gelegen tussen de Kluizestraat in het oosten, de Kloosterstraat in 

het zuiden, de Slabbaartsbeek (2e categorie) in het noorden en de verkaveling 

Prinsengoed in het westen.  

Het volledige gebied is gelegen binnen een woonuitbreidingsgebied volgens 

het gewestplan.  

Slechts een beperkt deel van het woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld 

worden vertrekkend van aan de kern. Bij de opmaak van het PRUP wordt binnen 

deze zone woonmogelijkheden gezocht voor 42 woongelegenheden, rekening 

houdende met de bepalingen van het grond-en pandenbeleid en het GRS 

Knesselare.  

Het terrein is momenteel volledig onbebouwd en wordt ingenomen door wei-

en akkerlanden. Het plangebied is vlot bereikbaar via de Sportstraat. Er is vanaf het 

plangebied een vlotte verbinding naar de kern van Knesselare mogelijk.  

 

 

kaart 2 : situering van plangebied 1 op de topografische kaart 
 
Plangebied 2 –  

Het woonuitbreidingsgebied te Ursel is gelegen binnen het gehucht 

Onderdale, ten noorden van de kern van Ursel, palend aan de school en het rusthuis. 

Het volledige gebied is gelegen binnen een woonuitbreidingsgebied volgens het 

gewestplan. Dit plangebied omvat een deel van het woonuitbreidingsgebied, gelegen 

naast het BPA Onderdale ten zuiden van de weg Onderdale. Bij de opmaak van het 

PRUP wordt binnen deze zone woonmogelijkheden gezocht voor 20 gezinnen, 

rekening houdende met de bepalingen van het grond -en pandenbeleid en het GRS 

Knesselare. Het terrein is momenteel volledig onbebouwd en wordt hoofdzakelijk 

ingenomen door wei-en akkerlanden. Het plangebied is vlot bereikbaar via De Briel-

Urselseweg. Het plangebied sluit aan en zal ontsluiten langs de nieuw geplande 
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verkaveling (BPA Onderdale). Er is vanaf het plangebied een vlotte verbinding naar 

de kern van Ursel mogelijk.  

 

 
kaart 3 : situering van plangebied 2 op de topografische kaart 

 

De oppervlakte (plangebied 1 en plangebied 2) die aangesneden zal worden 

ter compensatie om te bebouwen zal maximaal 2,5 ha bedragen. (dichtheid min. 25 

woningen/ha), waarvan 8000m² in Ursel en 16800m² in Knesselare. Binnen beide 

zones kunnen ook groenstructuren worden voorzien.  
 
Plangebied 3 –  

zone voor verblijfsrecreatie  

De zone voor verblijfsrecreatie strekt zich uit van oost naar west en is te 

situeren ten noordwesten van de kern van Ursel binnen het Drongengoed, ten 

noorden van het gehucht Onderdale. De betreffende cluster situeert zich (op één 

verblijf na, welk niet wordt meegenomen in dit plan) volledig in een zone voor 

verblijfsrecreatie. In het noorden sluit de zone voor verblijfsrecreatie aan op het 

militair domein (vliegveld van Ursel). Aansluitend op de zone voor verblijfsrecreatie 

ligt een landingsbaan, beboste gehelen en natuurlijk graslanden die in het beheer zijn 

van het Agentschap natuur en Bos. 

Het betreft één cluster weekendverblijven (5 of meer weekendverblijven op 

een afstand van minder dan 100 meter van elkaar verwijderd), bestaande uit een 90-

tal weekendverblijven. Binnen 62 van deze verblijven is er sprake van een permanent 

verblijf. Hiernaast komen ook nog een 70-tal onbebouwde loten voor. 

Op het terrein is een sterke dynamiek aanwezig en wordt een groot aantal van 

de verblijven herbouwd, verbouwd of uitgebreid, naar alle waarschijnlijkheid in de 

meeste van de gevallen met het oog op permanent verblijf. Nagenoeg de volledige 

zone voor verblijfsrecreatie werd verkaveld. Hierdoor bestaat een grote druk tot het 

verder bebouwen van de momenteel nog 70-tal aanwezige onbebouwde percelen. 

 Een groot aantal van de verblijven werd niet overeenkomstig de 

verkavelingsvoorschriften opgetrokken, het aantal bouwmisdrijven binnen de cluster 

is zeer hoog. 
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Binnen deze zone zijn 62 weekendverblijven permanent bewoond, welke dus 

gecompenseerd worden door hen bouwmogelijkheden te bieden binnen de 

bovengenoemde woonuitbreidingsgebieden (plangebied1 en plangebied2) die 

hiervoor aangesneden worden.  

 

kaart 4 : situering van plangebied 3 op de topografische kaart 

 
kaart 5 : situering van plangebied 1 op het orthofotoplan 
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kaart 6 : situering van plangebied 2 op het orthofotoplan 

 

 
kaart 7 : situering van plangebied 3 op het orthofotoplan 
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Gewestplan: 

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan Eeklo- Aalter (KB 24/03/1978). 

Binnen het RUP komen volgende gewestplanbestemmingen voor:  

Plangebied 1 : woonuitbreidingsgebied Knesselare 

Plangebied 2 : woonuitbreidingsgebied Ursel 

Plangebied 3 : zone voor verblijfsrecreatie. 

 
kaart 8 : situering van plangebied 1 op het gewestplan 

 
kaart 9 : situering van plangebied 2 op het gewestplan 
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kaart 10 : situering van plangebied 3 op het gewestplan 

 

De grenslijn van plangebied 3 komt overeen met de gewestplanzone. 
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Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die 

betrokken is bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, 

e.d.  

Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en 

wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie 

betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. 

 
kaart 11 : biologische waarderingskaart plangebied 1 

 

 
kaart 12 : biologische waarderingskaart plangebied 2 
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kaart 13 : biologische waarderingskaart plangebied 3 

 

 
biologische waarderingskaart legende 

 
Plangebied 1 en plangebied 2 worden gekenmerkt door akkerland en weiland.  

Uit de biologische waarderingskaart blijkt dat binnen plangebied 1 en plangebied 2 geen 

biologisch zeer waardevolle gebieden gelegen zijn. 

Binnen Plangebied 1 (Knesselare) wordt de aanwezigheid aangegeven van "een complex 

van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen met soortenarm permanent 

cultuurgrasland, bermen, perceelsranden, stroken,..met elementen van moerasspirearuigte 

en een bomenrij met dominantie van wilg". 

 

Binnen het plangebied 2 wordt de aanwezigheid aangegeven van een complex van 

biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen met soortenarm permanent 

cultuurgrasland en een bomenrij met dominantie van wilg en populier". 

Langs de weg Onderdale wordt ter hoogte van de gebouwen een hoogstamboomgaard 

aangegeven. Deze hoogstamboomgaard bestaat momenteel niet meer. 
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Plangebied 3 wordt gekenmerkt door een aantal bosstructuren en zeer beperkt 

grondgebonden landbouw. Alle weekendverblijven zijn gelegen binnen een beboste 

omgeving. Uit de biologische waarderingskaart blijkt dat het plangebied bestaat uit een 

biologisch waardevol gebied, met aansluitend aan het vliegterrein naaldhoutaanplanten (niet 

Grove den) met laag struikgewas (braam, bes, heide) en Lork (zone ten westen van het 

plangebied), loofhoutaanplant en zomereik, zuur eikenbos, struweelopslag van allerlei aard, 

vaak op verstoorde gronden, natte ruigte met moerasspirea (zone ten zuidoosten van het 

plangebied). 

De zone ten noorden van het plangebied wordt eveneens aanzien als biologisch zeer 

waardevol, zijnde een zuur eikenbos met Amerikaanse eik. 
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Relictzone 

 

kaart 14 relictzone "Westelijk deel van cuesta van Zomergem en Maldegemveld" met 
aanduiding van plangebied 2 en plangebied 3 
 

 
kaart 15 : relictzone "Westelijk deel van cuesta van Zomergem en Maldegemveld" met 

aanduiding van plangebied 1 
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De drie plangebieden zijn gelegen binnen de relictzone "Westelijk deel van cuesta 
van Zomergem en Maldegemveld". 

De relictzone is gelegen binnen de fusiegemeenten: Beernem, Maldegem en Knesselare. 

Wetenschappelijke waarde: 

Langgerekte en zwak golvende asymmetrische heuvelrug met enkele toppen tot bijna 
30m. Behoort tot de Vlaamse Zandstreek, heeft echter een mozaïek van bodems : zuiver 
zand, lemig zand en zandleem, klei. Ondiepe tertiaire klei geeft stuwwatergronden.De 
kwartaire mantel ontbreekt en de bodem is weinig geschikt voor landbouw. 

Historische waarde: 

Zone komt overeen met laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden. 
Relicten van oude heidegebieden die gemeenschappelijke graasgronden vormden en in de 
18de-19de eeuw herbebost werden. Dambordvormig perceleringspatroon is het resultaat van 
het aanplanten van dreven tijdens deze systematische verkaveling en bebossing. 

Verstoring: 

Gedeelte ingenomen door vliegveld van Ursel. De relictzone valt gedeeltelijk in het 
ruilverkavelingsgebied Adegem. 

Esthetische waarde: 

Golvende topografie met uitgesproken steilrandbegrenzing. Een gecompartimenteerd 
landschap met een patroon van bossen en open landbouwgebied, gevormd door 
kwadratische akkers en weiden. Dreven met afwijkende beplanting. Beperkt aantal weidse 
maar gerichte vergezichten langs de steilranden op de omliggende gebieden. Lineair groen 
is sterk ruimtebepalend en soms ruimtebegrenzend, met begrensde ruimten van kleine tot 
middelgrote omvang.. Kallekensbos en Burkel : omliggende percelen zijn groot en blokkig, 
bossen onderling verbonden met lanen. Drongengoedbos : groot boscomplex, 
weilandpercelen aan de rand van het bos weinig perceelsranden. 

Beleidswenselijkheden: 

Behoud landelijk karakter door afremmen van nieuwe lintbebouwing. Vrijwaren 
zichten van en naar het cuestafront. Verbeteren verbindingen tussen boscomplexen. 
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Ankerplaats Drongengoedbos (landschapsatlas) 

 

 

kaart 16 : Ankerplaats Drongengoedbos volgens de landschapsatlas met aanduiding 
van de 3 plangebieden 

 

 

Wetenschappelijke waarde: 

Dit gebied maakt deel uit van de cuesta van Oedelem - Zomergem. Vijf beken 
stromen door het gebied, in de winter zijn er stuwwatertafels, door de Bartoonklei 
veroorzaakt. Een Kwartaire mantel ontbreekt. Dit gebied is weinig voor landbouw geschikt. 

Historische waarde: 

Deze zone is gelegen binnen het historische Maldegemveldt, een uitgestrekte heide. 
Het werd laat en op een systematische wijze ontgonnen. Tussen 1200 en 1250, tijdens de 
grote middeleeuwse ontginningen, werd vooral vanuit een aantal grote hoeves die eigendom 
waren van de abdijen ontgonnen. Vanaf 1242 was Drongengoed eigendom van de abdij van 
Drongen. In de 16de eeuw was er een open landschap veroorzaakt door bosbranden, 
turfsteken, het beweiden van bos en de kapping ervan. Nadien was er overwegend eikenbos 
met bijmenging (1745). In de 19de eeuw werden nog nieuwe stukken heide aan het bos 
toegevoegd. Het dambordvormig perceleringspatroon is het resultaat van het aanplanten van 
dreven tijdens de systematische verkaveling en bebossing tijdens de 18e en 19e eeuw. 

Esthetische waarde: 

Het Drongengoed is het grootste aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen. De 
dreven en sloten zijn gave overblijfselen van de ontginning van het Maldegemveldt, het 
dambordpatroon is aanwezig. 
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Sociaal-culturele waarde: 

Het Maldegemveld is lang onontgonnen gebleven, in 1736 werd daar de laatste wolf 
van beide Vlaanderen gedood. 

Ruimtelijk structurerende waarde: 

Het betreft hier een gesloten, bebost gebied. Het wegen- en verkavelingspatroon 
heeft nog dezelfde structuur als de 18e eeuwse dambordvormige ontginningen. De dreven 
doorsnijden het bos. De enige grote open ruimte wordt door het vliegveld van Ursel 
veroorzaakt, dat een brede strook uit het bos snijdt. 

Omschrijving: 

Het Drongengoedbos situeert zich op de cuesta van Oedelem-Zomergem. Hier 
dagzoomt het Tertiair, meerbepaald de klei van Asse deeluitmakend van het Bartoon. De 
asymmetrische reliëfvorm vertoont een steilrand naar het zuiden (cuestafront) en een zacht 
afhellend gedeelte in noordelijke richting. Op de topzone (tot 28m) loopt de oude Gentweg 
van Oedelem tot Zomergem over de korpskernen van Knesselare en Ursel. Ten zuiden van 
het cuestafront te Zomergem bevindt zich een westelijke uitloper van de Vlaamse Vallei die 
samenvalt met de depressie van de vroegere Hoogkale-Durme en waarin in de 17de eeuw 
de Brugse Vaart werd aangelegd. Dit gebied wordt gekenmerkt door oude ontginningen met 
een percelering bestaande uit ofwel een geordende mozaïek van blokken en stroken ofwel 
uit een dominantie van gelijkgerichte stroken. Daarnaast komen er jong ontgonnen gedeelten 
voor met een planmatige verkaveling in dambordvorm en waarvan de hoofdassen 
samenvallen met wegen en bosdreven, dit is het geval in het Drongengoed. Tijdens de 
vroege middeleeuwen was het ontgonnen areaal beperkt. Er deed zich een geleidelijke 
Germaanse kolonisatie voor van de streek met stichting van een aantal nederzettingen (-
gem toponiemen) doch tot ca. 1000 bleef het natuurlandschap, uit bossen en wastina 
bestaande, overheersen. De 'terra inculta' of 'wastina' was opvallend in het landschap 
aanwezig, naast heide trof met er ook nog struikgewas aan, vooral berkenopslag. De bodem 
was er drassig omwille van de grote dichtheid van de klei en het ontbreken van 
afwateringsgrachten. De grote ontginningen namen vanaf de 11e eeuw een aanvang en 
kenden hun hoogtepunt in de 12e en 13e eeuw. Onder meer door usurpatie van gronden van 
de Franse koning vanaf de 9e eeuw waren de graven van Vlaanderen de belangrijkste 
grootgrondbezitters geworden. In dit gebied hadden ze een belangrijk domein, dat in 
oorsprong vermoedelijk teruggaat op een Frankische nederzetting, het "Prinsengoed" dat als 
'foncier' diende. De oprichting van deze zogenaamde "Einzelhöfe" of "site met walgracht" 
met stedelijk kapitaal resulteerde hier in het gebied in een eerder gesloten landschap met 
verspreide bebouwing. Vooral tussen 1215 en 1250 is de demografische druk er groot en dit 
zet aan tot het verder ontginnen van de wastines. De graaf verkocht zijn gronden en liet 
anderen het werk opknappen. De uitgestrekte wastines en een groot deel van de boskernen 
worden onder handen genomen. In bepaalde gevallen ontstonden kolonistendorpen, maar in 
de meeste gevallen waren ze kleiner van opzet (gehuchten). Ook lekenheren en abdijen 
waren actief, deze laatste vooral in het Maldegemveld. Vooral boeren op grote hoeves in de 
heidevelden werden hiervoor ingeschakeld (Papinglo, Burkel en Drongengoed). Deze 
ontginningsgolf komt in het midden van de 13e eeuw tot stilstand. Dit had meerdere 
oorzaken; het marginale karakter van deze gronden, de hoge investeringskosten, het 
afnemen van de bevolkingsdruk en het protest van de plaatselijke bewoners omdat het in 
oorsprong gemeenschappelijke gronden waren die voor begrazing gebruikt werden. Centraal 
in het Drongengoedbos ligt de voormalige abdijhoeve van de Norbertijnen van Drongen het 
"Drongengoed". De geschiedenis ervan gaat tot 1242 terug met de aankoop van 97 ha 
heidegrond van het "Maldegemveld". Het oudste pachtcontract dateert van 1401 en maakt al 
van ontginningen gewag. De eerste ontginningshoeve ,z.g. "d' Oude hofstede" bestond reeds 
voor 1400 en de namen van de verschillende pachters zijn gekend. De ontginning bleef 
echter beperkt o.m. door het marginale karakter van de gronden. In 1563 werd een nieuw 
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maar klein huis, vermoedelijk van leem en stro, gebouwd. Uit de pachtcontracten blijken de 
ontginningen achteruit te gaan en begin XVIII wordt de hoeve als "geruïneerde hofstede" 
beschreven. Een twee en bloeiende ontginningsfase start in 1740 onder abt De Stoop 
waarbij het landschap grondig gewijzigd werd en het gebied zijn planmatige aanleg en 
huidige vorm met een dambordvormig drevenpatroon kreeg. Hij richtte een nieuwe hoeve op, 
voltooid in 1746, met de meest rendabele gronden binnen de bedrijfsoppervlakte terwijl de 
overige gronden werden tot loofbos (eik en beuk). Op het eind van de 18e eeuw werden 
deze stukken naar naaldbos omgezet. In 1746 werd door de abdij een deel van het 
Maldegemveld ten westen van de hoeve aangekocht waardoor het Drongengoed een 
centrum van bosbouw werd. Vandaag is het Drongengoed een uitgestrekt domein bestaande 
uit bossen en dreven met een centrale hoeve. Ongeveer 180 ha is sinds 1952 ingenomen 
deer een militair vliegveld met ernstige ontbossing als gevolg. Ook Papinglo blijkt een van de 
belangrijkste ontginningskernen geweest te zijn, door de Sint- Baafsabdij bestuurd. In 1636, 
tijdens de godsdienstoorlogen, werd deze abdijhoeve geplunderd en totaal verwoest door 
brand, net als grote delen van het bos. Het duurt tot in de 18e eeuw vooraleer er weer min of 
meer sprake is van succesrijke ontginningen, voornamelijk vanuit de Drongengoedhoeve 
dan. Op de heidevelden graasde het vee waarvan de mest verzameld werd om als mest op 
de akkers te gebruiken. Het steken van plaggen of zoden op de heide was een algemeen 
gebruik; deze werden gedroogd en als brandstof gebruikt. De as ervan diende als meststof. 
In Maldegem werd in de 18e eeuw zowel in Burkel als te Papinglo nog plaggen verkocht. Het 
hout dat gekapt werd, werd door de pachter of eigenaar zelf gebruikt ofwel openbaar 
verkocht tijdens de 'passeringhe'. Vanaf de 18e eeuw werd dit aangekondigd via affichering. 
Te Maldegem-Kleit is deze gebeurtenis uitgegroeid tot een feest ter gelegenheid van de 
hakhoutverkoop in het Papinglobos. Tegen het eind van de 18e eeuw werden de velden 
massaal in akkers omgezet. Zo werd in 1780 het Papinglodeel van het Maldegemveld, in 
1785 het Waarschootveldeken te Burkel en in 1791 een groot stuk van het Maldegemveld te 
Oedelem ontgonnen. Er werden houtkanten en/of bomenrijen rond deze landbouwgronden 
aangeplant, andere grote stukken werden dan weer bebost maar dit keer met naaldhout. De 
ontginningen gebeurden in een dambordpatroon, dit is nog steeds in het landschap te 
herkennen. 

Opmerkingen en knelpunten: 

Militair domein ligt midden in het Drongengoedbos, de aanleg ervan ging met 
ontbossing gepaard. Het opstijgen en landen van vliegtuigen zorgt voor lawaaihinder.Een 
recreatiezone ligt juist aan de zuidoostelijk grens van de ankerplaats. Langs de weg 
Knesselare- Ursel liggen enkele zonevreemde bedrijven. 
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Ankerplaats (MB 18 juli 2011) 

Op 18 juli 2011 wordt bij MB "Maldegemveld" te Maldegem, Knesselare, Zomergem 

en Beernem definitief aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van het 

decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg met zijn wijzigingen. (zie bijlage 1) 

 

 

 
kaart 17 : ankerplaats "Maldegemveld" met aanduiding van plangebied 1,2 en 3 

 
 

Plangebied 3 ligt volledig binnen de Ankerplaats Maldegemveld.  
Plangebied 1 en 2 liggen niet binnen een ankerplaats. 
 

Indien aan RUP opgemaakt wordt voor een deel van de ankerplaats, dan vormen 
ankerplaatsen mede de basis voor de aanduiding van erfgoedlandschappen in het plan 
waarbij de landschapselementen en – kenmerken afgewogen worden in het kader van het 
RUP. Voor administratieve overheden geldt er een zorgplicht volgens artikel 26 uit 
landschapsdecreet. 
 

De vergunningsverlener is gebonden aan de zorgplicht binnen erfgoedlandschap 
conform art. 29 van het landschapsdecreet en kan geen werken of handelingen toelaten die 
schade berokkenen aan het landschap. 
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AGNAS- Gewestelijk RUP "Maldegemveld" 

In uitvoering van het afbakeningsproces met betrekking tot de natuurlijke en 

agrarische structuur is een gewestelijk RUP "Maldegemveld" in opmaak. 

 

De procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van 

landbouw, natuur- en bosgebieden rond Maldegemveld wordt in bijlage 2 bijgevoegd. 

 

kaart 18 : gewestelijk RUP in opmaak "Maldegemveld"  
 

Plangebied 2en 3 zijn gelegen binnen de grenzen van het studiegebied. 
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VEN-gebied 

 

 
kaart 19 : VEN gebied met aanduiding van plangebied 1,2 en 3 

 

 
 

Plangebied 3, de zone voor verblijfsrecreatie is gelegen binnen een gebied belangrijk 

binnen de natuurlijke structuur en de bosstructuur op Vlaams niveau. De omgeving is 

grotendeels opgenomen in het VEN (Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem).  



 

PRUP "reconversie verblijfsrecreatie – Groen Ursel" in Knesselare  
Toelichtingsnota december 2012- dv 

28 

 

Habitatrichtlijngebied 

 

 
kaart 20 : habitatrichtlijngebied met aanduiding van plangebied 1,2 en 3 

 

 
 

Een noordelijk gedeelte van plangebied 3 is aangeduid als habitatrichtlijngebied 

(Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel) en bezit aldus een statuut op 

Europees niveau. 

Het bebouwde gedeelte van plangebied 3 ligt buiten het habitatrichtlijngebied. 

 
Het plangebied is niet gelegen binnen en wordt niet omgeven door 

vogelrichtlijngebied of Ramsargebied. Deze gebieden komen niet voor binnen de gemeente 
Knesselare. 
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Beschermd landschap 

 

 
kaart 21 : beschermd landschap "Het drongengoed" met aanduiding van plangebied 3 

 
 

Geen van plangebieden is gelegen binnen een beschermd landschap. 
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3  V e r g u n n i n g s t o e s t a n d  

 

Plangebied 1 (Knesselare) 

 

 

 

 

Plangebied 2 (Ursel) 

 

 
 
 
 
 

Type  In het gebied en grensstellend 

Gewestplannen of gewestelijke RUP‟s Gewestplan  Eeklo- Aalter (KB 24/03/1978).  

Woonuitbreidingsgebied 

Provinciale RUP‟s geen  

Gemeentelijke BPA‟s of RUP‟s Geen  

Beschermd landschappen en monumenten  geen 

Habitatrichtlijngebieden, VEN, Ramsar geen 

Ankerplaatsen en relictzone Relictzone “Westelijk deel van cuesta van 

Zomergem en Maldegemveld” 

Geen Ankerplaats 

Verkavelingsvergunningen Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen 
gekend. 

Type  In het gebied en grensstellend 

Gewestplannen of gewestelijke RUP‟s -Gewestplan  Eeklo- Aalter (KB 24/03/1978).  

Woonuitbreidingsgebied 

 

-Het plangebied is gelegen binnen het 

gewestelijk RUP Maldegemveld  (in opmaak) 

Provinciale RUP‟s geen  

Gemeentelijke BPA‟s of RUP‟s geen  

Palend aan plangebied 2 is het BPA Onderdale 

gelegen in Ursel 

Beschermd landschappen en monumenten  geen 

Habitatrichtlijngebieden, VEN, Ramsar geen 

Ankerplaatsen en relictzone Relictzone “Westelijk deel van cuesta van 

Zomergem en Maldegemveld” 

Geen Ankerplaats 

Verkavelingsvergunningen Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen 
gekend. 
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Plangebied 3 (zone voor verblijfsrecreatie) 

 

 

Juridische aspecten verkaveling 1. 

"Deze verkavelingsvergunning legt lasten op aan de verkavelaar, ondermeer het aanleggen 
van wegenis in de verkaveling (punt H). Deze last is een onmiddellijk uit te voeren last, zeker 
nu in de verkavelingsvergunning bijkomend wordt bepaald dat slechts bouwvergunningen 
kunnen worden afgeleverd nadat de lasten zijn uitgevoerd (punt I). 

Op het plan nr. 2 van de verkaveling, met aanduiding van de wegenis, blijkt dat enkel de 
meest westelijk wegenis nog niet was aangelegd op het ogenblik dat de 
verkavelingsvergunning werd verleend. Nazicht ter plaatse leert dat ook op vandaag deze 
wegenis niet is aangelegd.  

Type  In het gebied en grensstellend 

Gewestplannen of gewestelijke RUP‟s Gewestplan  Eeklo- Aalter (KB 24/03/1978).  

Zone voor verblijfsrecreatie 

 

Het plangebied is gelegen binnen het 

gewestelijk RUP Maldegemveld  (in opmaak) 

Provinciale RUP‟s geen  

Gemeentelijke BPA‟s of RUP‟s geen 

Beschermd landschappen en monumenten  Binnen het plangebied zijn geen 

beschermingen aanwezig, ten noorden van het 

plangebied ligt de Drongengoedhoeve 

Habitatrichtlijngebieden, VEN, Ramsar Het plangebied 3 omvat ten noorden een klein 

stukje habitatrichtlijngebied.  

Het gebied wordt volledig omgeven door VEN 

gebied 1e fase. 

Binnen het plangebied en in de omgeving 

(Knesselare) ervan zijn geen Ramsar en 

vogelrichtlijngebieden gelegen. 

Ankerplaatsen en relictzone -Het plangebied wordt omgeven door de 

Ankerplaats 'Drongengoedbos' 

(landschapsatlas) 

-Het plangebied is gelegen binnen de bij MB 

vastgestelde ankerplaats "Maldegemveld" 

-Het plangebied is gelegen binnen de 

Relictzone “Westelijk deel van cuesta van 

Zomergem en Maldegemveld” 

Verkavelingsvergunningen Er is een verkaveling toegekend op 17 januari 
1983 (1) aan de feitelijke vereniging „Groen-
Ursel‟. Deze verkaveling is vervallen. (zie 
hieronder juridische aspecten verkaveling 1). 

 

Binnen het plangebied 3 zijn volgende 
verkavelingen nog geldig : 10/86 en 9/84 
 

waterloop Waterloop 3e categorie, nr 343, de Driesbeek 
(4.47 Wagemaekerstroom) 
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Artikel 4.6.4. §2 VCRO bepaalt:  

“Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij 
het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, 
vervalt van rechtswege wanneer:  

1°  binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste 
administratieve aanleg niet is overgegaan tot de oplevering van de 
onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen 
betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 
4.2.20, §1;” 

Artikel 7.5.6. VCRO maakt de regeling van artikel 4.6.4. toepasselijk op de voorliggende 
verkaveling: 

“De artikelen 4.6.4 tot en met 4.6.8 zijn van toepassing op de 
verkavelingsvergunningen die verleend zijn [vanaf 22 december 1970 en] vóór 1 mei 
2000.” 

De verkavelingsvergunning voorziet geen fasering, of opdeling van de verkaveling in 
verschillende deelgebied. 

Het is gelet op bovenstaande duidelijk dat de verkavelingsvergunning van 17 januari 1983 is 
vervallen, zowel voor het bebouwde als het onbebouwde deel. De uitzonderingsbepaling van 
artikel 4.6.4. §5 VCRO geldt niet ten opzichte van een verval wegens het niet uitvoeren van 
de lasten. 

Deze vervallen verkavelingsvergunning kan niet langer als grondslag voor het verlenen van 
een stedenbouwkundige vergunning dienen. 

kaart 22 verkaveling VK 10/1982 binnen plangebied 3 
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kaart 23 op te heffen verkavelingen binnen plangebied 3 
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4  P l a n n i n g s c o n t e x t  

Ruimtelijke structuurplan Vlaanderen 

 

Knesselare is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gelegen in het 

buitengebied (groot aaneengesloten gebied van het buitengebied).  

Met betrekking tot de problematiek van de weekendverblijven zijn vooral de principes 

'Het tegengaan van versnippering van het buitengebied', 'Het bundelen van de ontwikkeling 

in de kernen van het buitengebied', 'Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 

gestructureerde gehelen' en 'Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied' van groot belang.  

 

De beschouwde cluster (plangebied 3) is gelegen binnen een gebied belangrijk 

binnen de natuurlijke structuur en de bosstructuur op Vlaams niveau. De omgeving is 

grotendeels opgenomen in het VEN (Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem). 

Een gedeelte is aangeduid als habitatrichtlijngebied (Bossen en heiden van zandig 

Vlaanderen: oostelijk deel) en bezit aldus een statuut op Europees niveau. 

 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid 

in 2006 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Veldgebied 

Brugge-Meetjesland. Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering de beleidsmatige 

herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 55800 ha agrarisch gebied goed 

en op 29 juni 2007 nam ze kennis van de ruimtelijke visie en keurde ze een operationeel 

uitvoeringsprogramma goed waarin de opmaak van een gewestelijk RUP voor 

Maldegemveld wordt vooropgesteld. Volgens de visie maakt de cluster van 

weekendverblijven deel uit van samenhangende boscomplexen die behouden en versterkt 

moeten worden.  

 

De uitgangspunten van voorliggend RUP zijn in overeenstemming met de 

beleidsopties inzake behoud en versterken van de bosstructuur, bundelen van de 

ontwikkelingen in de kernen van het buitengebied en passen binnen de principes van het 

RSV en de algemene beleidsopties voor het buitengebied. 
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Provinciaal ruimtelijk structuurplan 

 

Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is de gemeente Knesselare gelegen in 

het Westelijk Openruimtegebied. Als belangrijke principes binnen deze deelruimte kunnen 

onder meer de volgende ruimtelijke principes worden aangegeven: 
- Gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op basis van 

de landschappelijke differentiatie. 

- Bundeling van wonen en woonondersteunende functies in een beperkt aantal kernen 

Knesselare werd binnen dit westelijk Openruimtegebied als hoofddorp geselecteerd, 

Ursel is aangeduid als woonkern. Beide kernen staan in voor de lokale groei inzake wonen 

en voorzieningen voortkomend uit de eigen groei van de kern en de bijkomende 

woonbehoeften die onstaan in de verspreide bebouwing in de gemeente. In het buitengebied 

dient een verdere groei van verspreide bebouwing te worden tegengegaan. 

Specifiek met betrekking tot de gewenste openruimtestructuur stelt het PRS dat het 

gedifferentieerd openruimtelandschap dient gevrijwaard te worden van verdere 

verstedelijking. Voor de landschapsregio cuesta van Oedelem wordt gesteld dat de 

landschapswaarden in deze gebieden behouden en geaccentueerd dienen te worden, dat de 

natuurverbindingen dienen uitgebreid te worden in relatie tot de typische 

landschapskenmerken en dat de mogelijkheden voor recreatief medegebruik moeten worden 

vergroot door bosuitbreiding.  

De cuesta van Oedelem-Zomergem en het boscomplex van Burkel-Drongengoed tot 

Zomergem zijn binnen het PRS geselecteerd als structuurbepalende landschappelijke 

elementen, een behoud en versterking van de landschappelijke waarde is noodzakelijk. 

De beschouwde cluster is gelegen binnen de grenzen van de relictzone 'westelijk deel 

van cuesta van Zomergem en Maldegemveld' en is omgeven door de ankerplaats 

'Drongengoedbos'. De recreatiezone wordt, samen met het vliegveld als knelpunt voor deze 

ankerplaats aanzien. 

Tenslotte zijn voor de cuesta van Oedelem de volgende valorisatieperspectieven 

opgenomen in het PRS:  

Behoud landelijk karakter door afremmen van nieuwe lintbebouwing; vrijwaren zichten 

van en naar het cuestafront en verbeteren van de verbindingen tussen boscomplexen. De 

cuesta werd geselecteerd als prioritair aandachtsgebied voor de landschapsbouw. 

 

Binnen de natuurlijke structuur werd het Drongengoed en Maldegemveld geselecteerd 

als natuuraandachtszone. Binnen het grondgebied van de gemeente Knesselare zijn 

natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang 

gesitueerd. (Verbindingsgebied Knesselare, Verbindingsgebied Ursel, Slabbaartsbeek, 

Wagemakersbeek, en de Driesbeek). De omgeving van het Drongengoedbos werd 

geselecteerd als prioritair bosuitbreidingsgebied. Drongengoed is geselecteerd als 

natuur- en landschapselement, als structuurbepalend boscomplex, als 

natuuraandachtszone. 
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kaart 24 :natuuraandachtszone met aanduiding van plangebied 3 

 

 
kaart 25 : structuurbepalende landschapselementen met aanduiding van plangebied3 
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kaart 26 : natuurverbindingen en bovenlokale ecologische infrastructuur met 

aanduiding van plangebied3 

 

 
kaart 27 :natuurverbindingen en bovenlokale ecologische infrastructuur met 

aanduiding van plangebied1 
 

Het verbindingsgebied Knesselare situeert zich ten westen van het plangebied 1. Deze 

wordt gekenmerkt door bomenrijen, houtkanten en veldbosjes. 

De Slabbaartbeek wordt geselecteerd als ecologische infrastructuur van bovenlokaal 

belang, geschraagd door een aangepast beekprofiel en bomenrijen. Deze beek loopt ten 

noorden boven plangebied1. 
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Knesselare maakt deel uit van het toeristisch-recreatief aandachtsgebied Vlaams Kreken- en 

Poldergebied. De omgeving wordt als uitstekend gezien voor extensieve recreatie (fietsen en 

wandelen), Kleinschalige toeristisch-recreatieve initiatieven kunnen worden uitgebouwd 

indien de draagkracht niet wordt overschreden. Binnen dit toeristisch recreatief netwerk werd 

het Drongengoed geselecteerd als natuur- en landschapsknooppunt. Binnen deze 

knooppunten kunnen geen hoogdynamische toeristisch recreatieve infrastructuren worden 

ontwikkeld, enkel kleinschalige, ondersteunende accommodatie kan voorzien worden. 

De Driesbeek werd geselecteerd binnen het PRS als ecologische infrastructuur van 

bovenlokaal belang. 
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Knesselare werd goedgekeurd door de 

deputatie 16 maart 2006.  

 

Met betrekking tot de weekendverblijven (plangebied3) wordt in het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan Knesselare gesteld dat deze problematiek ruimtelijk sterk verbonden 

is met de Drongengoedbossen en dan ook dient behandeld te worden in een gewestelijk of 

provinciaal uitvoeringsplan. Een verdere uitbreiding van de recreatiezone is gezien de ligging 

aan de rand van een ecologisch waardevol gebied niet wenselijk. Er kunnen enkel 

maatregelen worden genomen om de bestaande toestand te verbeteren en de 

landschappelijke integratie te bevorderen. De zone voor verblijfsrecreatie wordt omschreven 

als integraal deel uitmakend van het natuur- en landschapsknooppunt met regionale 

uitstraling. Er worden een aantal suggesties gedaan naar de toekomstige bestemming, 

inrichting en beheer van dit gebied toe: 
- De huidige problematiek inzake het permanent wonen in een zone voor 

verblijfsrecreatie dient gewestelijk aangepakt te worden. 

- De nog niet bebouwde loten kunnen verder worden bebouwd, rekening houdend met 

de vooropgestelde voorschriften inzake groenaanleg, maximaal toegelaten 

bouwvolume, enz. 

- Gezien de ligging aan de rand van een ecologisch waardevol gebied is een verdere 

uitbreiding van de huidige verblijfsrecreatiezone niet wenselijk. Knesselare werd 

overigens in het provinciaal ruimtelijk structuurplan niet geselecteerd als 

verblijfsrecreatief knooppunt. 

- Het gebied dient voldoende landschappelijk 'ingekleed' te worden. 

- Voor de bestaande woningen binnen deze zone dient een oplossing gezocht inzake 

de afvalwaterproblematiek. 

 

Met betrekking tot de elementen van de gewenste nederzettingsstructuur 

(plangebied1 en2) is het belangrijk te weten dat alle prognoses berekend werden tot eind 

2007 en dat bijgevolg de beleidsintenties die gebaseerd zijn op deze prognoses gelden tot 

2007. 

 

Als één van de ruimtelijke concepten in het GRS wordt voorgesteld "een gebundelde 

ontwikkeling van de kernen Knesselare en Ursel". 

Nieuwe ontwikkelingen inzake wonen,…worden zoveel mogelijk opgevangen in de 

kerngebieden Knesselare en Ursel. Prioriteit gaat daarbij uit naar Knesselare; om deze taak 

op zich te kunnen nemen, wordt gestreefd naar een ruimtelijk kwaliteitsvol ensemble. 

Ursel vervult op vlak van wonen een eerder aanvullende rol. Een grootschalige uitbouw van 

de kern dient vermeden te worden. Nieuwe ontwikkelingen inzake wonen worden 

georiënteerd op het historisch kerngebied (driehoek Uselseweg-Eekloseweg). Deze driehoek 

fungeert als scharnierpunt van de kern, met een herinrichting die hierop is afgestemd.  

Het streven naar een ruimtelijk samenhangend ensemble versterkt de identiteit van 

beide kernen, een identiteit die steeds gelinkt wordt aan de ligging op de cuestarug. Bij de 

kwalitatieve uitbouw van de kernen dient dan ook de nodige aandacht te worden besteed 

aan het dorpssilhouet van beide kernen in relatie tot de cuestarug. Beide kernen zijn 

momenteel zeer goed herkenbaar van op de cuestaheuvel. Er is een duidelijk visueel-

ruimtelijke relatie tussen beide kernen en het cuestagebied. Het traditioneel dorpssilhouet 

dient dan ook zoveel mogelijk behouden te blijven. Het zal vooral van belang zijn voor het 

bepalen van de hoogte van de gebouwen aan de rand van de kern. 
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De gemeente is de bevoegde overheid met betrekking tot het aanduiden van 

bijkomende woongebieden (binnen de bepalingen van de structuurplannen). Het 

compenserend woongebied werd dan ook bepaald en zal verder ingericht worden in 

samenspraak met de gemeente.  

 

 In het GRS werden de twee betreffende woonuitbreidingsgebieden bevroren tot na de 

planperiode, zijnde 1/1/2007.  

 

Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met het binnen de gemeente 

Knesselare te realiseren bindend sociaal objectief. 
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5  W a t e r t o e t s  

 

 
Kaart 28 : watertoets overstromingsgevoelige gebieden plangebied 1 

 
 
 
 

 
kaart 29 : watertoets overstromingsgevoelige gebieden plangebied 2 en plangebied 3 
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kaart 30 : watertoets grondwaterstromingsgevoeligheid plangebied 1,2 en 3 

 

 

 
kaart 31 : watertoets infiltratiegevoeligheidskaart plangebied 1,2 en 3 
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kaart 32 : watertoets recent overstroomde gebieden plangebied 1,2 en 3 

 

 
kaart 33 : watertoets natuurlijk overstroomde gebieden plangebied 1,2 en 3 

 

Bovenaan het woonuitbreidingsgebied 1, ten noorden, loopt van oost naar west de 

Slabbaartsbeek, een waterloop van 2e categorie. De betreffende te ontwikkelen zone binnen 

dit woonuitbreidingsgebied beperkt zich nabij de kern, waardoor er geen impact zal zijn op 

deze waterloop. 

 

Binnen zone 2 te Ursel zijn geen waterlopen gelegen. 

 

Op de zuidelijk plangebiedgrens van plangebied 3 (zone voor verblijfsrecreatie) 

stroomt een waterloop van 3e categorie (nr. 342, de Driesbeek). 

 

De percelen zijn volgens de watertoetskaarten gedeeltelijk mogelijk 

overstromingsgevoelig, grotendeels infiltratiegevoelig en matig tot zeer gevoelig voor 

grondwaterstroming.  



 

PRUP "reconversie verblijfsrecreatie – Groen Ursel" in Knesselare  
Toelichtingsnota december 2012- dv 

45 

 

Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen 

in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in 

grondwaterstroming. 

 

Oppervlaktewater : 

Binnen plangebied 1 en 2 breidt de verharde oppervlakte uit. Het plan voorziet in het 

maximaal gebruik van waterdoorlatende materialen. Dit zorgt voor vermindering van de 

draagkracht van het gebied op het vlak van waterberging.  

De geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater is van toepassing in het plangebied. (1 oktober 2004) 

Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2§4 van Vlarem II met betrekking tot de 

afvoer van hemelwater, doelstelling 6a. opgenomen in art. 5 van het decreet integraal 

waterbeleid en het concept „vashouden-bergen-afvoeren‟ dat opgenomen is in de 

waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. 

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat prioriteit moet uitgaan naar hergebruik 

van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. 

In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden 

geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd 

wordt afgevoerd. Er dient voorzien te worden in maximaal hergebruik en in maximale 

infiltratie. Indien alnog gekozen zou worden voor buffering met vertraagde afvoer, moet deze 

collectief voorzien worden. Het is belangrijk om het water zoveel mogelijk ter plaatse te 

houden om bijkomend wateroverlast stroomafwaarts te vermijden. 

 

Binnen plangebied 3 zal de verharde oppervlakte op lange termijn afnemen tot 

verdwijnen. Bij herbouw zal gestimuleerd worden de bestaande verharde oppervlaktes te 

beperken. 

 

Afvalwater: 

Op lange termijn zullen de lozingen op de waterloop verdwijnen. Bij verbouw of 

herbouw worden hiervoor maatregelen voorzien. Het is verboden vervuild water in het 

oppervlaktewater te lozen. Er dient verplicht een systeem van Individuele Behandeling van 

Afvalwater (IBA) op eigen terrein te worden voorzien of een betonnen opvangput van 10m³ 

zonder overloop. 

 

Het woonuitbreidingsgebied te hoogte van Knesselare moet aangesloten worden op 

het centrale gebied, collectieve saneringsinfrastructuur is aangewezen. 

 

Vertuining tot aan de Driesbeek : 

De bijkomende weekendverblijven langs de Driesbeek kunnen bijkomende vertuining 

teweegbrengen, wat een bijkomende druk, bedreiging voor de ecologische infrastructuur 

langs deze waterloop zou kunnen betekenen. 

Tegenover het nulalternatief wordt de verharde oppervlakte van de bijkomende 

weekendverblijven beperkt en worden bepalingen opgelegd voor een beter landschappelijke 

inpassing en oplossing voor afvalwater.  

Op lange termijn zal dit planinitiatief positieve effecten teweeg brengen op het vlak 

van water, zowel oppervlaktewater als afvalwater. 
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Langs de Driesbeek dient een strook van 5 meter bouwvrij gehouden te worden, 

zoals de wetgeving op onbevaarbare waterlopen voorziet. 

Het RUP zal maatregelen opnemen om de impact op de ecologische infrastructuur 

langs de waterloop te milderen/beperken. Langs de waterloop zal een zone gereserveerd 

worden voor de natuurlijke ontwikkeling van de waterloop. 

 

Conclusie : 

Als gevolg van het voorliggend plan zijn geen significant negatieve effecten op de op 

vlak van water te verwachten. 
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6  K r a c h t l i j n e n  R U P  

visie op weekendverblijven 

 

In 2009 werd er een voorlopige ruimtelijke visie opgemaakt voor de verblijfsrecreatie 

op het grondgebied van de gemeente Knesselare. Hierbij werden in Knesselare uitgebreide 

informatiesessies gehouden om de visies te kaderen en opmerkingen te verzamelen. 

Uiteraard vertrekken we hierbij niet van een wit blad. Het gaat hier om een 

problematiek waarvan de basis 40 à 50 jaar geleden werd gelegd. Het gewenste ruimtelijke 

eindresultaat bekomen is dan ook, niet iets dat op zeer korte termijn zal gebeuren maar een 

langlopend proces zal zijn. 

Algemeen kan gesteld worden voor de weekendverblijven dat aanknopingspunten bij 

het evalueren van de ruimtelijke mogelijkheden voor weekendverblijven ondermeer de 

aansluiting zijn bij bestaande bebouwing, de interne en externe ontsluiting van de clusters, 

de aanwezigheid van permanente bewoning en de woonkwaliteit. Uit de structuurplannen en 

het afbakeningsproces van de natuurlijke en de agrarische structuur blijkt echter dat deze 

aandachtspunten binnen dit RUP van secundair belang zijn, tegenover het belang van de 

natuurlijke en open-ruimtestructuren, zowel op gemeentelijk, provinciaal als op gewestelijk 

vlak.  

 

evaluatie problematiek op weekendverblijven in Knesselare 

 

De grote natuurlijke en landschappelijke waarde had een enorme aantrekkingskracht 

op het bouwen van weekendverblijven. De aanduiding van de grootschalige zone voor 

verblijfsrecreatie binnen de gemeente Knesselare is dan ook rechtstreeks te linken met de 

aanwezigheid van het boscomplex Burkel - Drongengoed.  

De draagkracht van de natuurlijke en landschappelijke structuren is echter beperkt en 

bepaald op die manier prioritair de mogelijke inplanting van nieuwe of het behoud van 

bestaande weekendverblijven, al dan niet met een permanente bewoning.  

Voor wat betreft de omgeving van de hier beschouwde zone voor verblijfsrecreatie 

(plangebied3) komt uit de planningscontext voornamelijk het belang naar voor als een zone 

voor bosuitbreiding op Vlaams niveau, natuurverbinding, ecologisch waardevol gebied. De 

omgeving is opgenomen in het VEN (bosgebieden van de cuesta Zomergem-Oedelem) en is 

aangeduid als ankerplaats. Met betrekking tot recreatie (waar weekendverblijven deel van 

uitmaken) wordt in principe enkel gestreefd naar een zachte en laagdynamische recreatie. 

De zone voor verblijfsrecreatie werd niet geselecteerd als een verblijfsrecreatief knooppunt. 

De zone voor verblijfsrecreatie (plangebied3) is volledig gelegen binnen de open 

ruimte en heeft geen aansluiting bij bewoning, noch bij de geselecteerde kernen, noch bij 

woonkorrels of clusters van woningen in het buitengebied. De invulling van de zone brengt 

aldus een versnippering van de open ruimte met zich mee, wat in strijd is met het principe 

van de gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  

Het is duidelijk dat de huidige gewestplanbestemming en de ontwikkelingen die 

daarbij horen de invulling als een bosuitbreidingsgebied en gebied voor ecologische 

natuurverbinding te niet doet. Bovendien is een grote impact op het omliggend gebied te 

verwachten zowel op het vlak van landschap als op het vlak van mobiliteit (ontsluiting via 

kleinschalige landbouwwegen) en milieuhinder (bv. op het vlak van waterverontreiniging). Op 

dat vlak is ook de grotere biologische waarde zoals aangegeven in de biologische 

waarderingskaart van belang. Bij een verdere invulling van de zone kan verwacht worden dat 

deze verloren zal gaan. 
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evaluatie woonproblematiek in weekendverblijven in Knesselare 

 

Binnen weekendverblijven kan momenteel gewoond worden als de bewoners een 

woonrecht hebben zoals decretaal bepaald. Een tijdelijk woonrecht geldt tot een ruimtelijk 

uitvoeringsplan in werking is getreden. Binnen de zone voor verblijfsrecreatie in Groen Ursel 

beschikt er momenteel niemand over een woonrecht. 

Om sneller een oplossing te kunnen bieden aan de bestaande permanente bewoning 

zal binnen dit PRUP een compenserend woongebied voorzien worden. In samenspraak met 

de gemeente werd besloten dit compenserend woongebied reeds te voorzien in hetzelfde 

Rup en beide te koppelen aan elkaar. Binnen dit compenserend woongebied zal prioritair 

een woonaanbod voorzien worden voor de bewoners van de weekendverblijven. De 

aansnijding van dit compenserend woongebied dient te gebeuren in aansluiting met een 

hoofddorp of een woonkern. Dit werd bekeken in nauw overleg met de gemeente. De twee 

bovengenoemde zones (plangebied1 en plangebied2) worden hierbij voorgesteld. 

 

In de wijziging van het decreet op de ruimtelijke ordening van 27 maart 2009 

(publicatie in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2009) werd een luik rondom de 

weekendverblijven opgenomen.  

In de eerste plaats wordt aangegeven dat dient onderzocht te worden of planologische 

oplossingen kunnen geboden worden voor knelpunten op het vlak van de ruimtelijke 

inplanting en de permanente bewoning van weekendverblijven. De ruimtelijke 

uitvoeringsplannen die gevolg geven aan het oplossingskader worden uiterlijk op 30 april 

2015 definitief vastgesteld. 

Belangrijk bij deze planologische omzettingen is dat omzettingen naar gebieden waar 

wonen toegelaten is niet worden aangerekend op de gemeentelijke woonquota. 

 

Bestaande vergunde weekendverblijven kunnen blijvend benut worden in het kader 

van verblijfsrecreatie. Het is echter belangrijk om hierbij een strikt handhavingsbeleid te 

voeren om verdere illegale uitbouw te voorkomen en/of te herstellen. Bijkomende 

maatregelen kunnen worden voorzien in het kader van leegstand en verkrotting om bij 

verwaarlozing van het weekendverblijf een realisatie van open-ruimtegebied te bekomen.  

 

 

 

 

De cluster in Knesselare wordt ingevolge bovengestelde selecties aanzien als 

een kwetsbare locatie, een evolutie naar open ruimte wordt dan ook vooropgesteld. 

 

 

Gelet op bovenstaande kan een omzetting naar van de zone voor 

verblijfsrecreatie naar woonzone niet worden toegestaan. De draagkracht van de 

omgeving is hiertoe te beperkt.  
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7  U i t g a n g s p u n t e n  e n  c o n c e p t e l e m e n t e n  

Het uitgangspunt van dit PRUP is om de ruimtelijke impact van de bestaande 

weekendverblijven die in veelal bebost of gaaf openruimte landschap gelegen zijn, zoveel 

mogelijk te beperken, de impact ervan op het milieu te verlagen en op deze wijze het 

permanent bewonen van weekendverblijven minder aantrekkelijk te maken. Hierbij wordt 

aangemoedigd om bij verbouw of herbouw de verblijven op een duurzame wijze op te richten 

en in te passen in de omgeving : voorschriften naar duurzaam materiaalgebruik worden 

opgenomen, watergebruik wordt geregeld, bijkomende ontbossing wordt ingeperkt en 

isolatienormen worden opgelegd. 

 

 De Provincie Oost-Vlaanderen maakt een ruimtelijke uitvoeringsplan op met een 

aanpak voor de lange termijn, een evolutie naar open ruimte wordt vooropgesteld 

 

De eerder opgestelde visie gaf aan dat in de kwetsbare locaties het verder bouwen, 

verbouwen en uitbreiden van weekendverblijven onmiddellijk wordt gestopt door middel van 

een herbestemming naar een open ruimte bestemming. Dit is echter onhaalbaar gelet op de 

vele consequenties die dat met zich mee zou brengen. 

Binnen dit planproces is de visie om de verdere ontwikkelingen en mogelijkheden 

binnen deze gebieden geleidelijk aan af te remmen en vervolgens te laten stilvallen. Er wordt 

hiervoor gebruik gemaakt van een gefaseerd ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

 Bestaande vergunde verblijven kunnen blijvend benut worden in het kader van 

verblijfsrecreatie 

 

De bestaande vergunde weekendverblijven kunnen hun functie als weekendverblijf 

behouden. Het is echter belangrijk om hierbij een strikt handhavingsbeleid te voeren om 

verdere illegale uitbouw te voorkomen en/of te herstellen. Bijkomende maatregelen worden 

voorzien in het kader van leegstand en verkrotting om bij verwaarlozing van het 

weekendverblijf een realisatie van open-ruimtegebied te bekomen.  

 

 Verdere residentialisering tegengaan door onbebouwde percelen te vrijwaren van 

bijkomende bebouwing 

 

In een eerste fase, wordt het onderscheid gemaakt tussen twee ruimtelijk gehelen 

binnen deze zone voor verblijfsrecreatie.  

Enerzijds zone A, een onbebouwd deel dat nog bebost is. Deze zone heeft een 

belangrijke biologische waarde die behouden moet blijven.  

Anderzijds zone B, het "meer versnipperd deel van de zone voor verblijfsrecreatie" 

waarbinnen de natuurwaarden reeds meer aangetast zijn, zijnde alle percelen die reeds 

bebouwd zijn of waarop bouwwerken worden uitgevoerd (beschikken over een 

goedgekeurde vergunning). 

Het tegengaan van een verdere verhoging van de impact op de cluster, het verder 

aantasten van de ontboste omgeving kan enkel door de onbebouwde percelen van 

bebouwing te vrijwaren. (zone A binnen plangebied 3). Voor deze percelen wordt een 

herbestemming naar een open-ruimte bestemming doorgevoerd (zone voor bos- natuur). 
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Kaart 34 : Onbebouwde percelen 

 

Voor de percelen gelegen in zone B zal aangemoedigd worden de verblijven aan te 

passen en beter in te kleden in hun omgeving met als functie weekendverblijf. 

 

 Fasering, waarbij in een eerste fase nog herbouw- of verbouwingsmogelijkheden 

worden gegeven voor percelen gelegen binnen het "meer versnipperd deel van de 

zone voor verblijfsrecreatie 

 

Op de percelen gelegen binnen de zone B kan over een periode tot 1 januari 2020 

(eerste fase) nog worden herbouwd, uitgebreid en verbouwd volgens de bepalingen 

opgenomen in het RUP voor weekendverblijven. Het doel is hier om de verschillende 

eigenaars te stimuleren om hun weekendverblijf in overeenstemming te brengen met de 

omgeving met de bepalingen van het PRUP tijdens de overgangsperiode.  

 

Gezien de bestaande verkaveling momenteel reeds vervallen is, wordt zoveel als 

mogelijk gebruik gemaakt van uniforme stedenbouwkundige voorschriften (zonering: zone 

voor openluchtrecreatieve verblijven in beboste omgeving met nabestemming bos/natuur). 

De nog bestaande geldende verkavelingen zullen dezelfde voorschriften krijgen. Het doel 

van deze voorschriften zal zijn om de impact van de verdere ontwikkelingen naar de 

toekomst toe zo laag mogelijk te houden dit aan de hand van bepalingen omtrent de grootte 

van de verblijven, hoogte, beplanting, (afval) water, materiaalgebruik, kleur, afsluitingen, 

parkeren, bijgebouwen, voorwaarden voor nieuwe verkavelingen,…  

 

In de tweede fase (na 1 januari 2020) worden de mogelijkheden tot verbouwen of 

herbouwen afgesloten. Voor de percelen die op dat ogenblik beschikten over een 

goedgekeurde vergunning, maar deze nog niet uitvoerden, of hun bestaand weekendverblijf 

sloopten en niet heropbouwden treedt op dat moment de nabestemming bos/natuur in. Bij de 
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bebouwde percelen kunnen enkel nog instandhoudingswerken toegestaan worden voor de 

vergunde constructies. Deze instandhoudingswerken worden vrijgesteld van 

vergunningsplicht zolang ze gebeuren aan vergunde constructies (codex). 

Weekendverblijven met bouwovertredingen welke niet geregulariseerd zijn of hersteld 

volgens de vergunde toestand voor 1 januari 2020 kunnen dan ook geen 

instandhoudingswerken meer uitvoeren. 

 

De derde fase, de nabestemming treedt in voor deze bebouwde percelen na 

effectieve afbraak van de verblijven of na verwaarlozing en verkrotting. Om de 

nabestemming te realiseren wordt voorzien in een beleid voor verwaarlozing en verkrotting 

(krotbelasting/ambtshalve afbraak van verkrotte gebouwen). 

 

 Problematiek van permanente bewoning oplossen door compenserend woongebied 

te voorzien 

 

Binnen de zone voor verblijfsrecreatie (plangebied 3) is er sprake van een belangrijke 

problematiek van permanente bewoning, er wordt momenteel door 62 gezinnen permanent 

gewoond. Er zijn momenteel geen bewoners die beschikken over een woonrecht (zoals 

decretaal bepaald). Het is niet het doel om de druk op de omgeving door deze bestaande 

weekendverblijven te verhogen door hier een permanente bewoning toe te laten (omvorming 

naar een zone voor recreatief verblijf/ verblijfspark).  

Om sneller een oplossing te kunnen bieden aan de bestaande permanente bewoning 

wordt compenserend woongebied voorzien, waarbij prioritair woningen zullen aangeboden 

worden voor de permanente bewoners van de weekendverblijven. 

Dit compenserend woongebied wordt voorzien in aansluiting bij een hoofddorp of een 

woonkern, in de kern van Knesselare (plangebied 1) en in de kern van Ursel (plangebied2). 

Ze zijn ideaal gelegen voor het verwezenlijken van een woonzone.  

-Zone 1 sluit aan bij het hoofddorp Knesselare die als groeipool aanzien wordt inzake 

wonen en werken in het buitengebied. De ontwikkeling sluit aan bij goedgekeurde 

verkavelingen.  

-Zone 2 sluit aan bij de woonkern van Ursel en ligt dicht bij de te compenseren zone 

voor verblijfsrecreatie, vandaar dat ook gekozen werd om een aantal woningen te voorzien 

bij deze kern. Ook hier zal de ontwikkeling aansluiten bij een goedgekeurde verkaveling. 

In overeenstemming met het GRS zullen meer woningen voorzien worden in 

Knesselare gezien dit geselecteerd werd als hoofddorp en Ursel als woonkern. Een 

procentuele verdeling van 30/70 wordt hier gehanteerd. Aansluitend aan de 

woonontwikkeling opgenomen in het BPA Onderdale (Ursel) wordt voorgesteld om 20 

wooneenheden te realiseren. De overige 42 woningen zullen voorzien worden aansluitend 

op de kern van Knesselare. Uitgaande van het feit dat het om een compensatie gaat van 

permanent bewoonde weekendverblijven worden hier de dichtheidsnormen gehanteerd voor 

bescheiden wonen.  

 

 Bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid worden toegepast 

 

Voor het woongebied dat gecreëerd wordt zijn de bepalingen van het decreet grond- 

en pandenbeleid van toepassing. 

- art. 4.1.12 en art.4.1.13 voor wat betreft het sociale woonaanbod 

- art. 4.2.4 voor wat betreft het bescheiden woonaanbod 

 

Gelet op het feit dat Knesselare het bindend sociaal objectief nog niet gehaald heeft, 

betekent dit dat in voorliggend RUP een percentage aan sociale woningen moet opgelegd 

worden van : 
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- 40 à 50% voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of semipublieke 

rechtspersonen 

- 20 à 25% voor gronden die private eigendom zijn 

 

Deze percentages zijn steeds aan te vullen volgens het decreet grond- en 

pandenbeleid met bescheiden woningen tot 40%. Uitgaande van het feit dat het om een 

compensatie gaat van permanent bewoonde weekendverblijven worden hier voor alle 

resterende percelen de normen gehanteerd voor bescheiden wonen.  

 

Het decreet grond- en pandenbeleid stelt voor bescheiden en sociale woningen dat 

bij toetsing aan de goede ruimtelijke ordening uitgegaan dient te worden van dichtheden van 

ten minste 25 en ten hoogste 35 woningen per hectare in het buitengebied. 

 

Deze dichtheden brengen ons tot een maximale ontwikkeling van 2,5ha, zijnde ong. 

8000m² in Ursel en een ontwikkeling van ong. 16800m² (1,6ha) in Knesselare.  

 

 Handhaving zal optreden waar mogelijk 

 

 Er dient aandacht besteed te worden aan een mix van woontypologiën en de groene 

inpassing ervan  

 

 Bij het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied is een mix van verschillende 

woontypologieën wenselijk: 

-gezinswoningen (doelgroep 20 tot 60 jaar); 

-kleinere woningen voor ouderen (doelgroep 60 tot 75 jaar en t.g.v. gezinsverdunning) 

-sociale huur- en koopwoningen 

Een mix van verschillende woontypologieën en het aansnijden van 2 zones binnen het 

woonuitbreidingsgebied zorgen ervoor dat iedereen de kans moet krijgen om zich te 

herhuisvesten van de zone voor verblijfsrecreatie binnen deze 2 woonuitbreidingsgebieden. 

De verkoop- en verhuurreglementen moeten toelaten dat deze 62 gezinnen de eerste 

kans krijgen om zich te herhuisvesten binnen deze zones. 

 

Binnen deze zones zal de groenaanleg een belangrijk aspect vormen om een 

aangenaam woonklimaat te realiseren. Daarbij zal rekening worden gehouden met 

afwisseling van laag- en hoogstammig groen, streekeigen beplantingen, groene 

straatinkleding, duidelijke groenstructuur. Het is wenselijk groenzones te koppelen aan fiets- 

en wandelpaden zodat deze optimaal toegankelijk zijn en de beleving ervan maximaal is. 

 

Gezien beide zones grenzen aan een open ruimte gebied dient speciaal aandacht 

besteedt te worden aan de kwalitatieve afwerking van de zijde naar de open ruimte toe. Dit 

kan men door bv. de voorgevels naar deze zijde te richten en de straat te voorzien van 

bomen en groenaanleg of in de achtertuin een bouwvrije strook op te leggen die met bomen 

en struiken op een uniforme manier dient ingevuld te worden. 

 

Beide zones grenzen aan een aanpalende woonzone. Het is wenselijk rekening te 

houden met de aangrenzende bouwhoogtes en het bestaande wegenpatroon. Het is 

noodzakelijk dat er een vlotte verbinding met de omgeving kan gemaakt worden. 

 

Binnen het als erfgoedlandschap aangeduide gebied moet het specifieke karakter van 

het landschap behouden blijven 

 

Het gebied is een erfgoedlandschap in de zin van het landschapsdecreet. De 

vergunningverlener is conform art. 29 van het landschapsdecreet gebonden aan de 
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zorgplicht en kan dus geen werken of handelingen toelaten die schade berokkenen aan het 

landschap. 

Handelingen zijn toegelaten voor zover ze de waarden of de typische 

landschapskenmerken van het erfgoedlandschap niet in het gedrang brengen. Dit betekent 

voor dit PRUP concreet dat ingrepen die wijzigingen aan deze typische 

landschapskenmerken veroorzaken, slechts toelaatbaar zijn indien uitdrukkelijk gemotiveerd 

wordt waarom de wijziging te verantwoorden is binnen de globale context van het 

erfgoedlandschap of indien de wijziging noodzakelijk is voor de menselijke gezondheid, de 

openbare veiligheid of wezenlijke gunstige effecten voor het milieu heeft.  
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8  R e g i s t e r  v a n  p e r c e l e n  w a a r o p  d e  r e g e l i n g  v a n  
p l a n s c h a d e ,  p l a n b a t e n ,  k a p i t a a l s c h a d e  o f  
g e b r u i k e r s s c h a d e  v a n  t o e p a s s i n g  k a n  z i j n .   

 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de 

waarde van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn 

financiële regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg 

van een planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op 

de meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging. 

 

In uitvoering van art. 2.2.2, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient een 

RUP een register van percelen te bevatten waarop een bestemmingswijziging wordt 

doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoedering, een 

planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie betreffende het grond- en pandendecreet 

of een gebruikerscompensatie uit het decreet van 27 maart 2009 houdende de vaststelling 

van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 

erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 

 

In het kader van deze planopmaak moet er geen onderzoek verricht worden naar de 

eigendomsstructuur van de betreffende percelen, noch naar de aanwezigheid van mogelijke 

vrijstellingen of uitzonderingsgronden inzake de bovengenoemde vergoedingsregelingen. 

Dit register moet enkel de kadastrale percelen aanwijzen waarvan de 

bestemmingswijzigingen mogelijks aanleiding kunnen geven tot een bepaalde 

vergoedingsregeling. 

 

Planbaten ontstaan wanneer een in werking getreden RUP op een perceel één of 

meer van de bestemmingswijzigingen doorvoert. 

 

Planschade ontstaat wanneer, op basis van een in werking getreden RUP, een 

perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, 

terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in 

aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen.  

Bovendien moet aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van het definitieve plan: 

1e het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg; 

2e het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking 

komen; 

3e het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone, zoals bepaald in een plan 

van aanleg of een RUP; 

4e enkel de eerste 50m vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade. 

 

Visie provincie over de planschade 

Ter informatieve titel wordt hieronder het standpunt van de provincie over de mogelijke 

planschadevergoeding meegegeven. Deze beoordeling is gemaakt door de provincie als 

zorgvuldige overheid bij de opmaak van het plan om alle mogelijke gevolgen van het plan in 

te kunnen schatten: 

 

De provincie is van mening dat een elektriciteitsnet aan een wegenis dienstig/voldoende 

uitgerust moet zijn, om van een voldoende uitgeruste weg te kunnen spreken. De vereiste 

van een voldoende uitgeruste weg werd destijds immers in de regelgeving ingeschreven om 

te voorkomen dat een overheid tot kosten van uitrusting zou worden gedwongen. In casu valt 
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niet te betwisten dat het aanwezige elektriciteitsnet onvoldoende is voor verdere 

aansluitingen, zodat er wel degelijk kosten gemaakt zouden moeten worden voor verdere 

aansluitingen. Naar mening van de provincie is er dan ook geen sprake van voldoende 

uitgeruste weg.  

Een gevolg hiervan is dat niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een 

planschadevergoeding wordt voldaan. Dit is een gevolg van zowel de definitie van een 

voldoende uitgeruste weg in de VCRO als de planschaderegeling die in de VCRO is 

uitgewerkt, en wordt als dusdanig niet door het PRUP veroorzaakt. De provincie is van 

mening dat het plan hierdoor geen aanleiding geeft tot planschade.  

 

 

Binnen dit PRUP worden geen bestemmingswijzigingen doorgevoerd die aanleiding 

geven tot planbaten conform de codex ruimtelijke ordening. 

 

Binnen plangebied 1 en 2 wordt een bestemmingswijziging doorgevoerd van 

woonuitbreidingsgebied naar woongebied.  

 

Binnen plangebied 3 wordt een bestemmingswijziging doorgevoerd van zone voor 

verblijfsrecreatie naar zone voor bos (gebiedscategorie natuur) en zone voor 

openluchtrecreatieve verblijven in beboste omgeving, met nabestemming natuur/bos 

(gebiedscategorie recreatie).  

Deze bestemmingswijzigingen geven geen aanleiding tot planbaten. 

 

Kapitaalschadecompensatie ontstaat wanneer een RUP een zone die onder de 

categorie van de gebiedsaanduiding “landbouw” valt, omzet naar een zone die onder de 

categorie van de gebiedsaanduiding “reservaat en natuur”, “bos”, of “overig groen” valt. 

 

Gebruikerscompensatie ontstaat ontstaat door een bestemmingswijziging of overdruk 

ingevolge de inwerkingtreding van een RUP. Deze bestemmingswijziging betreft een 

omzetting van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt naar 

een zone die onder de categorie van de gebiedsaanduiding “natuur”, “bos” of “overig groen” 

valt.  

 

Het RUP geeft mogelijks geen aanleiding tot kapitaalschadecompensatie of 

gebruikerscompensatie.  
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9  R u i m t e b a l a n s  

Totale oppervlakte van het RUP: 22,45 ha 

 Deelgebied 1 : Knesselare  :   2,02 ha 

 Deelgebied 2 : Ursel  :   0,92 ha 

 Deelgebied 3 : Groen Ursel : 19,51 ha 

 

Bestemmingswijzingingen: 

  

   Huidige bestemming (gewestplan) Bestemming in het RUP 

Deelgebied 1 Woonuitbreidingsgebied:          2,02 ha art. 1 zone voor wonen: 2,02 ha 

Deelgebied 2 Woonuitbreidingsgebied:          0,92 ha art. 1 zone voor wonen: 0,92 ha 

Deelgebied 3 gebied voor verblijfsrecreatie: 19,51 ha art. 2 zone A:                 8,38 ha 

art. 3 zone B:               11,13 ha 
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1 0  V o o r s c h r i f t e n  d i e  s t r i j d i g  z i j n  m e t  h e t  

p r o v i n c i a a l  R U P  

Volgende voorschriften van het gewestplan worden opgeheven: 

 

 Zone voor verblijfsrecreatie (plangebied3) 

 Woonuitbreidingsgebied (plangebied 1 en plangebied 2) 

Op te heffen verkavelingen : 

-44029-743/1 (zoals aangegeven op plan) 

-44029-732V (zoals aangegeven op plan) 
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1 1  B i j l a g e n  

 

Bijlage1 : Ministerieel besluit van 18 juli 2011 betreffende de definitieve 
aanduiding van de ankerplaats "Maldegemveld", overeenkomstig het 
decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. 

 

http://onroerenderfgoed.ruimte-

erfgoed.be/Portals/116/Ankerplaatsen/def%20Maldegemveld.pdf 

 

Bijlage 2 : Procesnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden rond Maldegemveld. 

 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/buitengebied/rup/381/212_000381_00001_procesnota1

_20111108.pdf 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/Portals/116/Ankerplaatsen/def%20Maldegemveld.pdf
http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/Portals/116/Ankerplaatsen/def%20Maldegemveld.pdf

