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1. INLEIDING 

Voorliggend document is de toelichtingsnota in functie van het geïntegreerde planningsproces 
voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Brielmeersen’ te Deinze in de zin van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De toelichtingsnota bouwt verder op de 
scopingnota, welke voortbouwde op de startnota. 
 
Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit 5 fasen, waarbij het resultaat steeds 
geconsolideerd wordt in 1 van de volgende documenten. 
 

1) Startnota 
2) Scopingnota 
3) Voorontwerp van PRUP 
4) Ontwerp van PRUP 
5) Definitief PRUP 

 
In een eerste fase werd op basis van de startnota een eerste participatiemoment en 
adviesronde gehouden. De periode van de raadpleging over de startnota liep van 28 mei 2018 
tot en met 26 juli 2018. In een tweede fase werd een scopingnota opgemaakt die weergeeft 
hoe met de adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan in het verdere planproces. Deze 
scopingnota is pas definitief bij de voorlopige vaststelling van het PRUP en kan bij nieuwe of 
gewijzigde inzichten in de loop van het planproces nog aangepast worden. 
 
De scopingnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een samenvatting van de 
binnengekomen adviezen en inspraakreacties. In dit deel wordt hier ook een reactie op 
gegeven en aangegeven waarom er wel of niet rekening mee wordt gehouden. 
 
In de derde fase werd een voorontwerp opgemaakt dat werd voorgelegd op de plenaire 
vergadering van 1 oktober 2019 met de verschillende betrokken adviserende instanties. 
 
In de vierde fase wordt een ontwerp van PRUP opgemaakt dat voorlopig zal worden 
vastgesteld op de provincieraad van 18 december 2019. Daaruit volgend zal het openbaar 
onderzoek plaatsvinden tussen 3 februari 2020 en 2 april 2020.  
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2. VERSCHILLEN MET DE SCOPINGNOTA                      
(D.D. NOVEMBER 2018) 

De toelichtingsnota van het ontwerp PRUP volgt dezelfde structuur als de startnota en de 
scopingnota (excl. adviezen en reacties). Aanpassingen en toevoegingen zijn ofwel 
onderstreept ofwel doorstreept en aangeduid in een blauwe kleur. De hoofdstukken 5.4, 6.3, 
10, 11, 12, 13, 14.1, 14.3, 14.4, 14.5,15 en 17. vormen in hun geheel nieuwe hoofdstukken 
(enkel de titels worden hier onderstreept en in blauw gezet). Hoofdstukken 8 en 9 zijn 
samengevoegd tot 1 hoofdstuk, met name hoofdstuk 8. 
 
Er is in de toelichtingsnota van het ontwerp PRUP, de stedenbouwkundige voorschriften en 
het grafisch plan rekening gehouden met de adviezen op de toelichtingsnota van het 
voorontwerp PRUP. De adviezen en het verslag van de plenaire vergadering zijn toegevoegd 
als bijlage. Indien nodig wordt er verwezen naar een onderdeel van een advies en/of het 
verslag van de plenaire vergadering. 
 
Het plan-MER en de MOBER, opgemaakt door Antea, zijn als bijlage toegevoegd. In de 
toelichtingsnota wordt enkel verwezen naar de hoofdconclusies en de bestandsnaam van de 
documenten.   
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3. PLANDOELSTELLINGEN 

Het plan heeft drie grote ruimtelijke doelstellingen: 
 
1. Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met 

groen-recreatieve functies op regionale schaal 
 
Het recreatiedomein De Brielmeersen is recent in eigendom en beheer gekomen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie heeft de ambitie om het recreatiedomein te 
ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal. Er 
is bijvoorbeeld nood aan een nieuwe cafetaria en een betere locatie voor het 
evenemententerrein. Door te kiezen voor een vernieuwend recreatieconcept voor het gehele 
park, worden alle uitdagingen in één keer aangepakt.  
 
 
2. Een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze 
 
SK Deinze heeft de ambitie om op korte termijn professioneel voetbal te beoefenen (stijgen 
naar 1ste klasse B). Om deze ambitie waar te maken, dient de club te beschikken over een 
stadion dat voldoet aan de infrastructurele eisen die zijn opgelegd door de Voetbalbond1. 

Concreet houdt dit op vandaag o.a. in dat de club dient te beschikken over een stadion met 
minimaal 8.000 4.000 plaatsen (waarvan 5.000 1.500 zitplaatsen).Het huidige stadion, met 
800 zitplaatsen en 6700 staanplaatsen, voldoet niet aan deze voorwaarden.  
 
 
3. De kern van het projectgebied linken aan het stadscentrum en aan andere functies 

in de omgeving 
 
Doordat het gebied is ingeklemd tussen drukke wegen (met name de Tweebruggenlaan en de 
Stadionlaan) en waterwegen zonder bruggen, ligt het domein vrij geïsoleerd. De toegangen 
tot zowel het provinciaal domein als tot de sportinfrastructuur zijn lastig te vinden en moeilijk 
te bereiken. Nochtans zijn zowel het centrum van Deinze als het open landschap vlak buiten 
de stad zeer nabij. Het gebied heeft daardoor een groot potentieel als schakelgebied tussen 
de stad en het omliggende landschap. Om deze schakel te maken heeft het PRUP als doel 
om enerzijds de stad op te zoeken en het isolement te verbreken, en anderzijds de 
landschappelijke en natuurlijke waarde van het domein te vergroten. 
  

                                                
1 De cijfers komen uit het bondsreglement te vinden via https://www.belgianfootball.be/nl/competities/bondsreglement 

https://www.belgianfootball.be/nl/competities/bondsreglement
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4. GEOGRAFISCHE AFBAKENING 

Het plangebied van het PRUP ‘Brielmeersen’ omvat het gehele provinciale domein en de 
huidige sportfaciliteiten (zie Figuur 1). De precieze afbakening van het plangebied loopt langs 
het Afleidingskanaal van de Leie in het noordwesten, de Stadionlaan in het noordoosten, de 
Tweebruggenlaan (N35) in het oosten en de rivier de Leie in het zuiden. 
 
 

 

Figuur 1: Afbakening van het plangebied van het PRUP ‘Brielmeersen’ (achtergrond: OSM) 

  



PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze – toelichtingsnota – 18 december 2019 9 
 

5. PLANNINGSCONTEXT 

5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2011) 

 
Het plangebied is gelegen in de stad Deinze. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
is Deinze aangeduid als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied (zie Figuur 2). 
Kleinstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake 
bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en economische activiteiten op te 
vangen. Dit houdt in dat een aanbodbeleid moet gevoerd worden om de stedelijke ontwikkeling 
te stimuleren en het buitengebied van stedelijke ontwikkeling te vrijwaren. In het RSV is de 
taakstelling voor het afbakenen van structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden aan de 
Provincies gegeven. Deze afbakening, in de vorm van een PRUP, heeft de Provincie Oost-
Vlaanderen in 2012 vastgesteld (zie verder). 
 
 

 

Figuur 2: Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen 

 
 
5.2. Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
 
Momenteel werkt Vlaanderen aan een opvolger van het RSV: het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV). De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van voorgenomen beleidsopties op lange termijn. Inhoudelijk voorziet het BRV een 
ruimtelijk ontwikkelingsbeleid dat voortbouwt op de grote lijnen van het RSV. De bestaande 
ruimtelijke structuur blijft de basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De werking van het 
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BRV zal wel sterk afwijken van het RSV. Het allesomvattend en sterk regulerend karakter van 
het huidige ruimtelijk beleid wordt verlaten en de Vlaamse overheid wil evolueren naar een 
voorwaardenscheppende partner. 
 
 
5.3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2004, 2009 en 2012) 
 
5.3.1. Globale ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsvisie voor de deelruimte 
 
Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) maakt Deinze deel uit van de 
Leieruimte. Deze deelruimte vervult een bufferfunctie in het spanningsveld tussen de 
(groot)stedelijke netwerken van Gent en Kortrijk. In het spanningsveld tussen deze stedelijke 
netwerken moet de groei naar één aaneengesloten verstedelijkte band voorkomen worden. 
Tegelijkertijd ligt dit gebied op de overgang van twee belangrijke openruimtegebieden, 
namelijk het Westelijk en het Zuidelijk Openruimtegebied. In de globale ontwikkelingsvisie van 
het PRS (Figuur 3) is ook te zien dat Deinze enerzijds op de as Gent – Kortrijk ligt, maar ook 
omringd wordt door openruimtecorridors (de gele pijlen) die de openruimtegebieden ten 
noorden en zuiden met elkaar verbinden. Er wordt gestreefd naar het behoud van de relatie 
tussen het Westelijk en Zuidelijk Openruimtegebied en het creëren van een functionele en 
fysieke overgang tussen de ontwikkelingen in het Westelijk en Zuidelijk Openruimtegebied, en 
het Oost-Vlaams Kerngebied. De ecologische, landschappelijke en toeristische waarde van 
de Leie wordt behouden en versterkt.  
 
 

 

Figuur 3: Globale ontwikkelingsvisie in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

 
 
Het PRS stelt in de deelruimte Leieruimte (zie Figuur 4) als beleid dat bijkomende 
ontwikkelingen geconcentreerd dienen te worden in de bestaande kernen langs de Leie. Het 
provinciaal beleid stelt hier expliciet dat Deinze als enige op kleinstedelijk niveau ontwikkeld 
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kan worden, terwijl de ontwikkelingen in de andere kernen beperkt dienen te blijven tot het 
lokale niveau.  
 
Het PRS kiest voor gedifferentieerde rollen voor de openruimtedelen van de Leieruimte. 
Concreet betekent dit dat de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Leie en de 
omliggende open ruimte versterkt moeten worden. 
 
Daarnaast stelt het PRS dat wonen en ondersteunende functies gekoppeld moeten worden 
aan de Leie. In de directe nabijheid van de rivier noemt het PRS de mogelijkheid recreatieve 
infrastructuren te ontwikkelen die de relatie tussen de rivier en de kernen landschappelijk en 
toeristisch-recreatief versterken. De doortocht van de Leie vormt als het ware een 
aanknopingspunt om de woonomgeving aantrekkelijker te maken. 
 
 

 

Figuur 4: Ruimtelijke visie voor de Leieruimte 
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Deinze is tevens een stedelijke kern in de deelruimte Westelijk Openruimtegebied (zie Figuur 
5). Binnen deze deelruimte ligt de nadruk op maatregelen ter versterking van de open ruimte. 
De Leievallei vormt hierbij een groene as. De verdere groei van wonen, woonondersteunende 
functies en lokale bedrijvigheid dienen gebundeld te worden in een beperkt aantal kernen, 
waaronder Deinze. 
 
 

 

Figuur 5: Ruimtelijke visie voor het Westelijk Openruimtegebied 
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5.3.2. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
 
Een ander onderdeel van het PRS dat relevant is voor het plangebied betreft de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur (zie Figuur 6). Volgens het provinciaal beleid mogen 
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren enkel gesitueerd worden in gebieden 
van primair toeristisch belang. Deinze is in het PRS geselecteerd als een dergelijk gebied van 
primair toeristisch belang. Bovendien maakt de stad deel uit van het toeristisch-recreatieve 
netwerk ‘Gent en Leiestreek’. De Leie, waar alle recreatieve activiteiten op en langs 
plaatsvinden, is het structurerende element in dit netwerk. Samen met De Blaarmeersen in 
Gent, wordt De Brielmeersen door het PRS expliciet genoemd als belangrijkste toeristisch-
recreatieve knooppunt in dit netwerk. De Brielmeersen vormt volgens het PRS zowel een 
knooppunt voor verblijfsrecreatie, als voor dagrecreatie.  
 
Bijkomende hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur mag volgens het PRS 
enkel gesitueerd worden in de stedelijke gebieden. Hierbij moet aandacht geschonken worden 
aan mogelijke conflicten tussen recreatie langs de Leie enerzijds, en wonen en natuur 
anderzijds. Ook moet rekening gehouden worden met de landschappelijke waarde van de 
Leievallei, mede in het belang van recreatie en toerisme in deze streek. 
 
 

 

Figuur 6: Gewenste toeristische en recreatieve structuur 

  



PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze – toelichtingsnota – 18 december 2019 14 
 

5.3.3. Gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren 
 
In het PRS is voor elke deelruimte een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie uitgewerkt. In de 
mobiliteitsvisie voor de Leieruimte nemen Deinze en de E17 een centrale rol op zich. Deinze 
vormt als kleinstedelijk gebied een centrale plaats ten aanzien van de omliggende gebieden. 
Het openbaar vervoer wordt opgehangen aan het station van Deinze dat op regionaal niveau 
zowel een verbindende als verzamelende functie uitoefent. Daarnaast fungeert de E17 met 
bijbehorende aftakkingen specifiek voor het autoverkeer als een hoofdinfrastructuur. De N35, 
die langs het plangebied loopt (Tweebruggenlaan), wordt in het PRS genoemd als secundaire 
weg. Als secundaire weg functioneert de N35 enerzijds als regionale verbinding tussen Tielt 
en Deinze en anderzijds als kleinstedelijke verzamelweg voor bedrijventerrein De Prijkels en 
de E17. 
 
 

 

Figuur 7: Gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren  



PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze – toelichtingsnota – 18 december 2019 15 
 

5.4. Kwantitatieve taakstelling inzake woonbehoefte 
 
De taakstelling inzake woonbehoeften is gewijzigd in de partiële herziening van het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (d.d. 2012).  
 

Het Addendum bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft voor elke provincie een 

raming van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden2 voor de periode 2007-2012. 

Voor Oost-Vlaanderen bedraagt deze raming naargelang een scenario van zwakke of sterke 

gezinsverdunning tussen de 18.804 en de 26.431 bijkomende woningen. De verdeling zoals 

vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar het geheel van de stedelijke 

gebieden enerzijds en het buitengebied anderzijds blijft behouden. Dit betekent dat in Oost-

Vlaanderen minstens 61% van de behoefte aan bijkomende woningen moet opgevangen 

worden in de stedelijke gebieden, en maximaal 39% in de hoofddorpen en woonkernen van 

het buitengebied. 

Op een analoge basis wordt een verdeling gedaan van de wooneenheden voor de periode 

2007-2020. Voor deze verdeling wordt gebruik gemaakt van een gesloten prognose alsook 

van de bevolkings- en huishoudenprognoses 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse 

Regering. Voor deze periode raamt de Studiedienst van de Vlaamse Regering het aantal 

bijkomende huishoudens op 63.220 eenheden voor de provincie Oost-Vlaanderen. Dit 

betekent dat er volgens deze toename 38.564 (61%) bijkomende wooneenheden in de 

stedelijke gebieden zouden moeten gesitueerd worden en 24.656 (39 %) in de kernen van de 

gemeenten van het buitengebied. 

Voor de (delen van) gemeenten in de kleinstedelijke gebieden, is de kwantitatieve optie mee 

richtinggevend voor de afbakening van het betreffende stedelijke gebied. Binnen het stedelijk 

gebied moet immers minstens een juridische voorraad beschikbaar zijn om de vooropgestelde 

kwantitatieve optie voor het stedelijk gebied te kunnen realiseren. De kwantitatieve optie voor 

het stedelijk gebied is een minimum, dat eventueel overschreden kan worden indien tijdens 

het afbakeningsproces van de kleinstedelijke gebieden zou blijken dat de ruimtelijke potenties 

hiervoor aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Kwantitatieve optie inzake woonbehoeften per fusiegemeente voor de periode 2007-2012 
met een doorkijk 2007-2020. Deinze en Nevele dienen samen gerekend te worden gezien de fusie 
sinds 1 januari 2019. 

                                                
2 Onder alle woonmogelijkheden worden zowel bouwmogelijkheden als andere woonmogelijkheden (bv. huur- of koopwoningen of 

appartementen, serviceflats, etc.) verstaan. In deze kwantitatieve optie zitten ook het nog te realiseren sociaal objectief en de sociale 
koopwoningen en –kavels vervat. 
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De afbakening van het kleinstedelijk gebied Deinze is definitief vastgesteld in 2012 (zie 

paragraaf 7.2.1. van voorliggende toelichtingsnota). De partiële herziening van het PRS is pas 

later definitief vastgesteld. Om die reden is tijdens het afbakeningsproces enkel rekening 

gehouden met het PRS zonder herziening (d.d. 2004). De taakstelling wonen voor de 

gemeente Deinze bedroeg op dat moment volgens het ruimtelijk structuurplan Oost-

Vlaanderen 1.605 wooneenheden voor periode 1991-2007. Hiervan is de min. taakstelling voor 

het stedelijk gebied 1.154 woongelegenheden en max. voor het buitengebied 451 

woongelegenheden. Op basis van de toename van het aantal gezinnen in de periode 1992-

2002 en de periode 2003-2007 is een raming gemaakt van de invulling van de taakstelling. Uit 

deze toets kon geconcludeerd worden dat de taakstelling wonen tot 2007 voor het 

structuurondersteunend kleinstedelijk gebied binnen het stedelijk gebied gerealiseerd is. De 

taakstelling voor het buitengebieddeel was op dat moment reeds ruim overschreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Confrontatie van aanbod en vraag 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat kwantitatief beschouwd binnen de juridische voorraad in de 

periode 2007-2017 en afhankelijk van de aanname van stedelijk gebied 743 tot 919 

wooneenheden kunnen gerealiseerd worden, waarvan er 235 tot 323 kunnen gerealiseerd 

worden in de periode tot 2012 en 508 tot 596 in de periode 2012-2017. 

 

 

5.5. Strategische visie conceptnota Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 
(2019) 
 

Het huidige Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dat een langetermijnvisie bevat voor het 
gebruik van de ruimte in de Provincie Oost-Vlaanderen dateert van 2004. Om haar ruimtelijk 
beleid te actualiseren is de Provincie Oost-Vlaanderen gestart met de opmaak van het 
Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. De Provincie kijkt voor haar ruimtelijk beleid richting 2050.  
Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en één of meerdere beleidskaders. 
De opmaak van een beleidsplan volgt een formele procedure waarin de conceptnota een 
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eerste mijlpaal vormt. De conceptnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050” werd door 
de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 
 
In de strategische visie van de conceptnota3 verwoordt de Provincie de waarden en de 
ruimtelijke principes die het provinciaal ruimtelijk beleid op lange termijn nastreeft. Door de 
ruimte slim in te zetten moet de provincie in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve 
leefomgeving zijn. Om deze leefomgeving te realiseren worden ruimtelijke ontwikkelingen 
getoetst aan vier ruimtelijke principes. Deze vier principes zijn: 
 
1. Nabijheid en bereikbaarheid 

• Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen die multimodaal zijn 
ontsloten. 

• De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt de multimodale bereikbaarheid van 
de knooppuntlocaties. 

 
2. Meervoudig en intensief ruimtegebruik 

• De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die het meest efficiënt gebruik maakt 
van de schaarse ruimte. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van slechts één partij 
behartigen, zijn onwenselijk of onafgewerkt. 

• Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen. 
 
3. Ecosysteemdiensten versterken 

• Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te houden met de ecosysteemdiensten 
die de omgeving levert. 

• Ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze ecosysteemdiensten te respecteren en waar 
mogelijk te versterken. 

 
4. Maatschappelijke betaalbaarheid 

• Ontwikkelingen moeten een goed evenwicht hebben tussen de ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarde op korte en lange termijn.  

• Projecten zoeken eveneens een correct sociaal evenwicht tussen de lusten en de 
lasten die ze met zich meebrengen en verdelen deze rechtvaardig. 

 
Naast de strategische visie bevat de conceptnota nog drie beleidskaders. Daarin wordt de visie 
op lange termijn geconcretiseerd in een aantal werkpakketten. Daarnaast wordt per 
beleidskader een concrete doorvertaling gemaakt van de beleidskeuzes naar drie specifieke 
systemen, met name mobiliteit, energie en water. De drie beleidskaders met hun bijhorende 
werkpakketten zijn: 
 
1. Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte 

• Ecosysteemdiensten bepalen de mogelijkheden van onze maatschappelijke 
activiteiten 

• Uitbouwen en versterken van een robuuste en veerkrachtige, fijnmazige dooradering 

• Vrijwaren van voldoende ruimte voor duurzame en klimaatbestendige 
voedselproductie  

 
2. Transitie naar een aangename (be)leefomgeving 

• Inzetten op kernversterking 

• Voorzieningen op de juiste plek verzekeren/garanderen 

• Zorgen voor evenwicht tussen de kernen 
 
 

                                                
3 Voor meer info: http://oost-vlaanderen.be/ruimte2050  

http://oost-vlaanderen.be/ruimte2050
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3. Transitie naar een circulaire samenleving 

• Welzijn en welvaart creëren door ruimte te maken voor circulariteit 

• Een circulaire bebouwde ruimte creëren – aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk 

• Niet-bebouwde ruimte optimaal inzetten om de materialen die we verbruiken te 
produceren 

• Inpassen van een circulair systeem op meerdere schaalniveaus door circulaire 
gebiedsontwikkeling 
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5.6. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Deinze (2008) 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Deinze ziet vier verschillende 
deelruimten: de Stedelijke Ruimte, de Leieruimte en een Noordelijk en Zuidelijk 
Openruimtegebied. Het plangebied ligt volledig in de Stedelijke Ruimte (zie Figuur 8). Het GRS 
stelt voor deze deelruimte een ontwikkelingsperspectief voorop met een sterke stedelijke 
dynamiek. Het gaat om een ruimtelijk zeer verdichte ruimte met de aanwezigheid van lokale 
en bovenlokale functies. De Brielmeersen functioneert hierbinnen als stedelijke 
recreatievoorziening. 
 
 

 

Figuur 8: De vier deelruimtes volgens het GRS Deinze 
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Op de Gewenste Ruimtelijke Structuur (zie Figuur 9) van het GRS staat de Brielmeersen 
aangegeven als stedelijk groengebied. Het park wordt bovendien bestempeld als kerngebied 
voor sport en recreatie (aangegeven met een blauwe ster). Dit duidt erop dat de locatie als 
bijzonder geschikt voor recreatie wordt geacht en dat de stad de ambitie heeft om het domein 
als bijzondere vorm van recreatie te bestemmen. 
 
Daarnaast wordt vooropgesteld om langs de Leie-arm een groene, landschappelijke 
verbinding te maken vanuit de binnenstad tot in het buitengebied (de groene gestippelde pijl). 
De zuidkant van het plangebied vormt onderdeel van de Leie-arm en vormt daarmee onderdeel 
van de ambitie om hier een natuurverbindingszone van te maken. Ten slotte liggen vlak buiten 
het plangebied (ten zuiden en ten oosten) enkele andere knooppunten op vlak van sport en 
recreatie. 
 
 

 

Figuur 9: Gewenste Ruimtelijke Structuur volgens het GRS Deinze 
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De ambities van de stad Deinze komen, meer in detail, ook naar voren in de Gewenste 
Ruimtelijke Structuur voor de kern (zie Figuur 10). Te zien is dat er een opdeling van de 
Brielmeersen wordt voorgesteld. Het noordelijk deel wenst men als recreatiezone te 
ontwikkelen (oranje) en uit te bouwen als recreatief kerngebied (oranje ster). Het zuidelijk deel 
wordt aangegeven als stedelijke groenzone. 
 
Ook is op dit plan te zien dat de zone tussen het plangebied en het centrum van Deinze wordt 
ontwikkeld in het kader van recreatie, openbare voorzieningen en andere stedelijke functies. 
 
 

 

Figuur 10: Gewenste Ruimtelijke Structuur voor de kern volgens het GRS Deinze 
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5.7. Mobiliteitsplan Deinze (2006 en 2017) 
 
Het huidige mobiliteitsplan van de stad Deinze is afkomstig uit 2006. Dit plan heeft een 
duurzame mobiliteit tot doel, maar is, door al gedane ingrepen en de evolutie van 
verkeersbehoeften, inmiddels niet meer actueel. De stad Deinze werkt daarom aan een nieuw 
mobiliteitsplan. Op 29 maart 2018 stelde de gemeenteraad het nieuwe ontwerp mobiliteitsplan 
voorlopig vast.  
 
 

 

Figuur 11: Eindbeeld 2030 volgens het ontwerp Mobiliteitsplan Deinze 

 
 
Het toekomstige mobiliteitsplan zal, nog intensiever dan het huidige plan, inzetten op 
duurzame mobiliteit. Het centrum van de stad zal bestaan uit een autoluwe zone. Deze 
autoluwe zone zal vrijwel aansluiten bij het plangebied. Ook is te zien dat het plangebied goed 
aansluit op het fietsnetwerk in en rond de stad. Tegelijkertijd zal de Tweebruggenlaan een 
belangrijke verkeersas blijven voor het gemotoriseerde verkeer, met name voor de verbinding 
tussen het noorden en het zuiden van de stad. Het plangebied zal dus voor zowel zacht als 
gemotoriseerd verkeer een goed bereikbare locatie blijven. 
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6. FEITELIJK BESTAANDE TOESTAND 

Zie ‘Topografische kaart’ en ‘Orthofoto’ in de bijlagen 1 en 2 
 
6.1. Situering en historiek 
 
Deinze is een stad met circa 31.000 inwoners gelegen aan verschillende waterlopen. De stad 
is ontstaan aan de rivier de Leie. Vanwege de meanderende vorm van de rivier is deze in de 
19e eeuw gekanaliseerd, waardoor de rivier ten westen van de stad een andere loop kreeg. 
Ter verbetering van de vaarroute tussen Deinze en Gent en als route naar de Noordzee, is in 
deze zelfde periode het Afleidingskanaal van de Leie gegraven, die de kern van Deinze aan 
de noordkant passeert. Zodoende is de stad op een kruising van waterwegen komen te liggen. 
Het plangebied is direct gelegen aan deze kruising. 
 
Het plangebied was van oudsher onderdeel van het natte valleilandschap van de Leie. De 
natte gras- en hooilanden langs de rivier, ook wel meersen genoemd, gaven het gebied zijn 
naam. Met de komst van het Afleidingskanaal van de Leie kwamen de Brielmeersen al redelijk 
geïsoleerd te liggen. In de jaren ’70 wordt tussen de Brielmeersen en het centrum van Deinze 
de Tweebruggenlaan aangelegd. Hiermee is het isolement van de Brielmeersen compleet. De 
Brielmeersen zelf worden in deze periode ingericht als sport- en recreatiedomein. Deinze kent 
in deze periode een sterke groei, vooral aan de oostzijde, en de Brielmeersen zijn hierdoor 
meteen een belangrijke aantrekkingspool voor de bewoners van Deinze, maar ook voor 
bezoekers uit de wijde omgeving. 
 
Het plangebied heeft een grootte van ca. 41 ha, gelegen vlak naast het stadscentrum van 
Deinze. Het bestaat uit een recreatief domein in eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen 
(ca. 28 ha) en een sportsite met een reeks van sportvelden in eigendom van de Stad Deinze 
(atletiek en oefenvelden voetbal) en een voetbalstadion in eigendom van SK Deinze. Hoewel 
het gebied enigszins geïsoleerd gelegen is, is zowel het centrum van Deinze, als de open 
ruimte vlak buiten de stad, zeer nabij. Het gebied heeft met andere woorden, samen met het 
gebied van de Brielpoort en het Mudel, een groot potentieel als schakelgebied tussen stad en 
omliggend landschap. 
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6.2. Analyse van de bestaande structuur 
 

 

Figuur 12: Bestaande structuur 

 
 
6.2.1. Structuur van het park 
 
Bij een bezoek aan de Brielmeersen valt vooral de grote versnippering van het domein op. 
Deze versnippering zorgt ervoor dat het voor de bezoeker soms moeilijk is om zich te 
oriënteren. Hierdoor worden sommige delen van het domein weinig gebruikt en andere juist 
zeer veel. Door de vele barrières in het gebied zoals grondlichamen, bosfragmenten en 
verspreide bebouwing, is de openruimtestructuur van het gebied niet eenduidig en slecht 
leesbaar. Daarnaast is er onvoldoende hiërarchie binnen de boselementen te ontdekken. Ook 
het gebrek aan hiërarchie in de padenstructuur versterkt het beeld van versnippering. 
 
Ook op het laagste schaalniveau en op vlak van beeldkwaliteit is er een gebrek aan identiteit 
en samenhang. Er is verschil in de aanleg van paden (materiaal, breedte), straatmeubilair, 
verlichting, vuilnisbakken en ook de hekwerken en terreinafsluitingen verschillen doorheen de 
ganse site. De inzet van eenduidige landschappelijke elementen ontbreekt zowel op de 
sportsite als op het recreatief domein. 
 
 
6.2.2. Natuurlijke structuur 
 
Door de oeverinrichting van zowel de Leie als het Afleidingskanaal van de Leie, lijken beide 
erg veel op elkaar. Hierdoor is de leesbaarheid van de Leie als natuurlijke rivier (waar de stad 
Deinze aan ontstaan is) grotendeels verdwenen. Toch is het water van de Leie redelijk goed 
beleefbaar vanaf het jaagpad. Door de dichte bebossing tussen het jaagpad en de 
Brielmeersen is de relatie tussen het domein en de Leie echter op de meeste plaatsen 
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minimaal. De Leie bezit de potentie om de bezoekers vanaf het centrum van Deinze naar de 
Brielmeersen te begeleiden, maar deze route is gefragmenteerd en niet altijd goed leesbaar 
en herkenbaar. Daarnaast doet de inrichting van de oevers ter hoogte van de jachthaven, met 
siergrassen en harde kades, afbreuk aan de herkenbaarheid van de Leie als natuurlijke rivier. 
 
Binnen het projectgebied is water vooral op een kunstmatige, parkachtige manier toegevoegd. 
Bij de aanleg van het park was het water voor de bezoeker een belangrijke begeleider 
doorheen het park. Doorheen de jaren is deze structuur en logica verdwenen. Doordat het 
watersysteem binnen het domein niet in verbinding staat met de Leie, zijn de 
gebruiksmogelijkheden eenzijdig. 
 
Er liggen nog veel kansen om door middel van omvorming van de bestaande groentypen de 
ecologische waarde binnen het gebied te vergroten. Er zijn momenteel veel inheemse soorten 
met een beperkte ecologische waarde aanwezig. Ook ontbreken er ecologisch interessante 
overgangen in het domein, zoals bosranden. Bovendien wordt de ecologische waarde van het 
park beperkt door het intensieve beheer van het domein, met name van de gazons. 
 
 
6.2.3. Relatie met de stad 
 
Deinze is als centrumstad erg in ontwikkeling. Stedelijke vernieuwingsprojecten zorgen voor 
een ruimtelijke kwalitatieve impuls waar het domein de Brielmeersen op in kan haken. In deze 
stadsvernieuwingsprojecten wordt de positie van de stad aan het water expliciet opgezocht. 
Dit is goed zichtbaar bij de Leiespiegel, maar ook in het project van de Louis Dhontstraat, waar 
van een stedelijke achterkant weer een voorkant gemaakt wordt. In veel van de ontwikkelingen 
wordt gezocht naar relaties tussen de verschillende stedelijke fragmenten. Zo komt er een 
nieuwe brug over de Leie die de Tolpoortstraat verbindt met de Brielpoort. Dit speelt indirect 
een rol voor de Brielmeersen. 
 
Het isolement van het domein van de Brielmeersen hangt sterk samen met de moeilijke 
bereikbaarheid en het haast onzichtbaar zijn van het domein. De Tweebruggenlaan is een 
verkeersader die voor het grootste deel hoger ligt dan het domein. Een groen scherm langs 
de westzijde van deze N-weg, geeft geen enkele vorm van herkenning of zichtbaarheid. De 
verhoogde positie van de weg en de beperkte landschappelijke inpassing versterken het 
gevoel van isolement. 
 
De toegangen naar het domein liggen op moeizame, haast onzichtbare plaatsen.  
De hoofdtoegang tot zowel het provinciaal domein als tot de sportinfrastructuur zit aan de 
‘achterzijde’ van het gebied. Een moeilijke afslag vanaf de Stadionlaan net halverwege de 
bocht, leidt naar een parkeerveld. Langs hier ligt de toegang tot het provinciaal domein, maar 
ook naar de atletiek en het voetbal. 
Onder het viaduct van de Tweebruggenlaan, in het verlengde van de Lucien Matthyslaan, 
bereik je via het parkeerterrein van de jachthaven de andere toegang tot het provinciaal 
domein. Een moeizame onderdoorgang onder de N-weg waar de begeleiding door de Leie 
verloren gaat, een rommelige inrichting en een overmaat aan verharding, een veelheid aan 
hekwerken, zorgen ook hier voor een weinig kwalitatieve toegang tot het domein. 
Tot slot is er een toegang voor voetgangers en fietsers aan de Tweebruggenlaan. Die was tot 
voor kort niet meer dan een kleine poort in het hekwerk, met een paadje naar de sportvelden. 
Recent is er in het verlengde van de Brielstraat echter een breder pad voor voetgangers en 
fietsers aangelegd.  
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6.3. Fotoreportage huidige toestand 
 

 

Afb. 1: grondplan recreatiedomein ‘De Brielmeersen’ 
 

 
Afb. 2: speeltuin voor diverse leeftijdsgroepen 

 
Afb. 3: cafetaria zit vlak naast de speeltuin 
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Afb. 4:  ingang tot het domein t.h.v. jachthaven 
 

 

 
Afb. 5: parking t.h.v. jachthaven, verlengde van Lucien 
Matthyslaan 
 

 
Afb. 6: jachthaven en havenpaviljoen worden gescheiden via 
een lang hekwerk 
 

 
Afb. 7: lineaire opzet van de jachthaven 
 
 

 
Afb. 8: het Brielpaviljoen als 1 van de gemeenschapszalen te 
Deinze 
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Afb. 9: extensief natuurlijk gedeelte van De Brielmeersen 

 
 

 
Afb. 10: looppad bestaande uit schors loopt doorheen het 
domein 

 

 
Afb. 11: beschutting voor de dieren met groendak 
 
 

 
Afb. 12: onderdeel van de kinderboerderij met het looppad 
naast 
 

 
Afb. 13: vervolg van het looppad langsheen de beeldentuin 

 
Afb. 14: fitnesstoestel langsheen het looppad 
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Afb. 15: geen consistentie in het meubilair  

 

 
Afb. 16: geen consistentie in het meubilair  
 

 
Afb. 17: geen consistentie in het meubilair 
 

 
Afb. 18: beperkte fietsenstalling ter hoogte van de cafetaria 

 

 
Afb. 19: geen consistentie in het meubilair 
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Afb. 20: Tweebruggenlaan als harde scheiding met het 
centrum. Groene buffer langsheen de Tweebruggenlaan 

 

 
Afb. 21: de Leie als harde grens. Het jaagpad wordt 
voornamelijk gebruikt door fietsers. 
 

 
Afb. 22: groene buffer tussen de Tweebruggenlaan, de 
Stadionlaan en de Brielmeersen 
 

 
Afb. 23: Stadionlaan als harde grens. Vanaf de Stadionlaan is 
het domein bereikbaar met de auto 

 

 
Afb. 24: samenloop tussen het Afleidingskanaal van de Leie en 
de oude Leiearm. In de toekomst wordt een fietsersbrug 
voorzien t.h.v. dit punt 
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Afb. 25: secundaire ingang tot het domein t.h.v. de 
Tweebruggenlaan. Hier komt je uit bij de sportvelden 

 

 
Afb. 26: verlengde van de secundaire toegang 
 
 

 
Afb. 27: weg langsheen Afleidingskanaal van de Leie om naar 
de parking te gaan. Voetpad ligt enkel langsheen de 
Brielmeersen. Parkeren kan langs beide kanten van de weg. 
 

 
Afb. 28: toegang met wagen tot het stadion 
 
 
 

 
Afb. 29: huidige fietsenparking aan hoofdingang  

 

 
Afb. 30: huidige parking aan hoofdingang. Dient voor elke 
bezoeker aan het domein (stadion, sportvelden, park, 
speeltuin, etc.) 
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Afb. 31: toegang tot het stadion. Parkeerplaatsen en 
busplaatsen zijn hier voorzien 

 

 
Afb. 32: gescheiden toegang tot het stadion 
 
 

 
Afb. 33: diversiteit aan sportterreinen  
 

 
Afb. 34: diversiteit aan sportterreinen 
 

 
Afb. 35: diversiteit aan sportterreinen 

 
Afb. 36: diversiteit aan sportterreinen 
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Afb. 37: jaagpad langsheen Afleidingskanaal van de Leie als 
toegang tot de loods 

 

 
Afb. 38: de loods waar materiaal wordt in opgeslagen 

 
 

 
Afb. 39: huidige gebouwen van het stadion 
 

 
Afb. 40: huidige gebouwen van het stadion 

 

 
Afb. 41: de atletiekpiste met bijhorend gebouw 
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7. JURIDISCH BESTAANDE TOESTAND 

7.1. Gewestplan 
 
Zie ‘Gewestplan’ in bijlage 3 
 
Deinze is gelegen in het gewestplan ‘Oudenaarde’, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 2 juni 
1978.  
 
Op het gewestplan is het plangebied van het PRUP Brielmeersen gelegen in een zone voor 
dagrecreatie.  
 
De zone voor dagrecreatie loopt door ten noorden van het plangebied. Zodoende is ook de 
site waar nu de brandweer- en politiekazernes gelegen zijn, aan de overzijde van de 
Stadionlaan, op het gewestplan bestemd als zone voor dagrecreatie. Ten oosten van het 
plangebied ligt een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
Momenteel is deze zone ingenomen door onder andere: parkeerplaatsen, conferentiecentrum 
de Brielpoort, het streekmuseum Mudel, jeugdcentrum Brieljant en dienstencentrum 
Leiespiegel. De wateren om het plangebied zijn op het gewestplan opgenomen als 
waterwegen. Aan de overzijde van het water liggen volgens het gewestplan zones voor 
milieubelastende industrie (noorden), agrarisch gebied (noorden en zuidwesten), 
natuurgebied (westen) en parkgebied (zuiden). 
 
 

 

Figuur 13: Gewestplan van plangebied en omgeving 
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7.2. BPA’s en RUP’s 
 
Zie kaart ‘BPA’s en RUP’s’ in bijlage 4 
 
7.2.1. Provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze’ (6 april 2012) 
 
In uitvoering van het stedelijk gebied-beleid, van het RSV, kregen de provincies de taakstelling 
om voor de kleinstedelijke gebieden de grens te bepalen. Door middel van het PRUP 
‘Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze’ (06/04/12) is de afbakeningslijn vastgesteld die de 
contouren aangeeft van het kleinstedelijk gebied van Deinze. Binnen deze afbakening zijn 
groei, concentratie en verdichting wenselijk. 
 
Het plangebied en de direct omgeving is gesitueerd binnen het kleinstedelijk gebied van 
Deinze. Ter hoogte van het plangebied volgt de grenslijn van het stedelijk gebied de loop van 
de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. De landelijke gebieden ten westen van het 
plangebied, aan de overzijde van het water, vallen buiten de afbakening. Ook de parkzone ten 
zuiden van het plangebied, aan de andere kant van de Leie, valt niet binnen het stedelijke 
gebied. 
 
Het plangebied werd niet opgenomen in een deelplan van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Deinze’. Er werd in het plangebied dus geen herbestemming doorgevoerd.  
 
 

  

Figuur 14: Afbakening Kleinstedelijk Gebied Deinze ter hoogte van het plangebied 

 
 
7.2.2. BPA’s in de omgeving 
 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn volgende bijzondere plannen van aanleg 
(BPA’s) van toepassing: 

• Ten noorden van het plangebied: het BPA ‘Stadionlaan’ (29/09/06), dat de sites van 
de politie en de brandweer bestemt 

• Ten noordoosten van het plangebied: het BPA ‘Brielmeersen’ (25/20/02), dat de 
ruimte tussen de Tweebruggenlaan en de Markt bestemt 

• Ten zuidoosten van het plangebied: het BPA ‘Zonevreemde recreatie’ (10/01/05), dat 
het zonevreemd jeugdlokaal ’t Brielhof en de omgeving van het Martinuspark bestemt 
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7.3. Verkavelingsvergunningen 
 
In het plangebied zijn geen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingsvergunningen gelegen. 
 
 

7.4. Buurt- en voetwegen 
 
In het plangebied zijn er verschillende buurtwegen gelegen: 

• Chemin nr. 29, die niet meer terug te vinden is op het terrein 

• Chemin nr. 44, in het verlengde van chemin nr. 29, die niet meer terug te vinden is op 
het terrein 

• Sentier nr. 65, die chemin nr. 29 en 44 verbindt met het centrum van Deinze en die 
niet meer terug te vinden is op het terrein 

• Sentier nr. 70, die met de aanleg van het Afleidingskanaal van de Leie werd 
gewijzigd, enkel het gewijzigde deel langs het Afleidingskanaal van de Leie is nog 
terug te vinden op het terrein 

 
 

 

Figuur 15: Atlas der buurtwegen ter hoogte van plangebied  

 
 

7.5. VEN-gebieden 
 
In of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen gebieden gelegen die behoren 
tot het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
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7.6. Ramsar-, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden 
 
In of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen ramsar-, vogelrichtlijn-, of 
habitatrichtlijngebieden gelegen. 
 
 

7.7. Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen 
 
In het plangebied zijn geen beschermde monumenten gelegen. 
 
Ten oosten van het plangebied zijn volgende beschermde monumenten gelegen: 

• Sint-Blasiuskapel 

• Stadhuis Deinze 

• Decanale kerk van Onze-Lieve-Vrouw 
 
In of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen beschermde stads- en 
dorpsgezichten of landschappen gelegen. 
 
 

 

Figuur 16: Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen ter hoogte van 
plangebied 
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7.8. Watersysteem 
 
In het plangebied zelf lopen geen waterlopen. In het zuiden grenst het plangebied aan de Leie, 
een bevaarbare waterloop. In het noordwesten grenst het plangebied aan het Afleidingskanaal 
van de Leie, een bevaarbare waterloop. Ten noordoosten van het plangebied ligt ook nog een 
niet geklasseerde waterloop.  
 
 

 

Figuur 17: Waterlopen ter hoogte van plangebied 
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8. MASTERPLAN BRIELMEERSEN DEINZE 

Zie ‘Masterplan’ in bijlage 5 
 
Als voorbereiding voor de opmaak van het PRUP ‘Brielmeersen’, werd een gedragen 
masterplan met actieprogramma opgemaakt. Voor dit masterplan werd een rapport van het 
voorkeursscenario zowel door de deputatie (op 22 februari 2018) als door het college van 
burgemeester en schepenen van Deinze (op 27 februari 2018) goedgekeurd. Het 
voorkeursscenario is vervolgens verder uitgewerkt en het eindrapport voor het masterplan is 
op 6 september 2018 door de deputatie goedgekeurd. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft het eindrapport op 11 september 2018 goedgekeurd. 
 
Het uitgewerkte voorkeursscenario voor het Masterplan Brielmeersen Deinze vormt het 
inhoudelijke uitgangspunt voor het PRUP.  
 
Hieronder wordt dieper ingegaan op het doorlopen masterplantraject. Een uitvoerige 
beschrijving van de planopties en inrichtingsprincipes van het voorkeursscenario, een 
beschrijving van de overwogen alternatieven en een uitgebreide beschrijving van het 
voorkeursscenario komen aan bod in hoofdstuk 8.  
 
 
8.1. Inleiding 
 
In januari 2017 startten Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten met de 
opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het gebied van de Brielmeersen in Deinze. 
Ndvr als communicatie-en participatie-experten maken eveneens deel uit van het team. 
Gedurende het proces is ook Orientes als deel van het team aan de slag gegaan met de 
financiële haalbaarheid van het geheel. In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Stad Deinze werkte het ontwerpteam in de schoot van de stuurgroep aan een totaalplan voor 
de site van het provinciaal domein en de sportsite, waar ook SK Deinze deel van uitmaakt. In 
het totaalplan werden bovendien linken met de omgeving bekeken, bv. de link met het 
stadscentrum en het Leielandschap. 
 
Om de huidige situatie van het totale gebied te verbeteren, heeft het multidisciplinair team 
ingezet op ontwerpend onderzoek en het in beeld brengen van de kansen voor vernieuwing.  
 
 
8.2. Analyse en observaties 
 
Allereerst heeft het team een grondige analyse van het bestaande materiaal en het terrein 
gemaakt, aangevuld met eigen kennis en inzichten.  
 
Een samenvatting is te vinden in hoofdstuk 6 van voorliggende toelichtingsnota.  
 
 
8.3. Participatie 
 
Om input te krijgen voor de uitwerking van het masterplan, is vervolgens een uitgebreid 
participatief traject doorlopen met diepte-interviews, drie thematische interactieve 
bijeenkomsten, twee werkateliers en een interactieve bijeenkomst waarop iedereen welkom 
was. 
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De belangrijkste conclusies vanuit het participatief traject waren: 
 

• De integratie van sport en recreatiedomein vormt een uitdaging. 

• De identiteit van de Brielmeersen ligt in de relatie met water en landschap. 

• De Brielmeersen is een atypisch recreatiedomein omdat het relatief klein is maar toch 
een grote landschappelijke potentie heeft.  

• De Brielmeersen heeft nood aan een duidelijk ‘verhaal’. 

• De Brielmeersen heeft baat bij een educatief gebruik, op maat. 

• De Brielmeersen kan gezien worden als schakel in het Leie-landschap.  

• De Brielmeersen vormt een interface tussen stad en landschap. 

• De Brielmeersen heeft een sterk lokaal belang voor de stad, het fungeert vandaag als 
stadspark voor de Deinzenaars.  

• Clusteren van functies kan, zolang de doorwaadbaarheid beschermd wordt. 

• Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de ‘draagkracht’ van het domein Dat 
houdt in dat keuzes moeten worden gemaakt.  

 
 
8.4. Uitgangspunten 
 
Samen met de stuurgroep legde het ontwerpteam volgende uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van het masterplan vast: 
 

• De locatie van het voetbalstadion en het atletiekstadion blijven behouden.  

• Het aantal sportterreinen blijft behouden. De locatie ervan kan wel wijzigen. 

• Het voetbalstadion wordt uitgebouwd tot een stadion voor professioneel voetbal (1ste 
klasse B): op vandaag betekent dit 8000 plaatsen, waarvan 5000 zitplaatsen (die 
capaciteit wordt als een maximum beschouwd). De financiering voor de bouw van het 
nieuwe stadion gebeurt door projectontwikkeling.  

• Op het provinciaal domein moet op korte termijn de bouw van een nieuwe cafetaria 
mogelijk zijn. 

• In het provinciaal domein moet plaats voorzien worden voor een evenemententerrein.  
 
 
8.5. Ontwerpend onderzoek in drie modellen 
 
Vervolgens startte het ontwerpteam op basis van de input van het participatief traject en de 
uitgangspunten met het ontwerpend onderzoek waarin met drie verschillende modellen de 
mogelijkheden voor het projectgebied onderzocht werden. De verbinding tussen de ruimtelijke 
aspecten, het ecologische systeem en de economische aantrekkelijkheid (vooral met 
betrekking tot het voetbalstadion) maakten deel uit van het onderzoek.  
 
De drie modellen vertrekken enerzijds vanuit ‘out of the box’ ontwerpen en anderzijds vanuit 
concrete, realistische ruimtelijke aanknopingspunten. Het was bij het opstellen van de 
modellen niet de bedoeling om uit de verschillende modellen te kiezen, maar om van ze te 
leren en om de interessante elementen uit elk model te selecteren en mee te nemen. 
 
 
8.6. Scenario’s 
 
De stuurgroep koos uiteindelijk voor model 1 als basis voor het verder uitwerken van 
scenario’s. Modellen 2 en 3 worden kort beschreven als overwogen alternatieven in paragraaf 
8.6.2. van voorliggende toelichtingsnota. 
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Er werden binnen model 1 een tweetal alternatieve scenario’s uitgewerkt: het uitgangsscenario 
en het voorkeursscenario. Er zijn overeenkomsten tussen de twee scenario’s, maar het is 
duidelijk dat het voorkeursscenario ambitieuzer is en meer samenhang vertoont tussen de 
verschillende planonderdelen. De stuurgroep koos uiteindelijk voor het voorkeursscenario.  
 
Het voorkeursscenario, een schakeling van verschillende kansrijke bouwstenen tot één 
integraal verhaal gebracht, vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor het PRUP ‘Brielmeersen’. 
Het wordt verder beschreven in paragraaf 8.6.1. van voorliggende toelichtingsnota.  
 
Het uitgangsscenario komt kort aan bod bij de beschrijving van de overwogen alternatieven in 
paragraaf 8.6.2. van voorliggende toelichtingsnota.  
 
 

8.6.1. Gekozen voorkeursscenario 
 
Dit scenario bouwt op een expliciete wijze verder op model 1 van het masterplan: een 
compacte logisch gestructureerde sportcluster te midden van een extensief recreatief 
parkopzet. De parkrand (tussen sportcluster en extensief park) is een ontworpen 
planonderdeel, opgeladen met de meest intensieve parkprogramma-onderdelen.  
 
De intensieve sportcluster wordt herschikt rond het te behouden voetbalstadion en de 
atletiekpiste. Een nieuwe positie van de parking laat op logische wijze het dubbelgebruik toe 
tussen sport en recreatie. Een verdeling van het gebouwd programma zorgt voor een ruimtelijk 
evenwicht, een verdeling van dynamiek en een ruimtelijke kwaliteit.  
 

8.6.1.1. Algemeen concept  
 
 

 

Figuur 18: Algemeen concept: portaal als toegangspoort tot het volledige gebied (cirkel), stedelijke as 
voor zacht verkeer (pijl) en opdeling in 3 globale zones: intensieve sportcluster (1), geprogrammeerde 
parkrand (2) en extensief domein (3) 
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Bedoeling is om het gebied een duidelijke toegang te geven die in directe relatie staat met het 
centrum van de stad. In het verlengde van de Brielstraat wordt een portaal voorzien als 
toegangspoort tot het volledige gebied voor zacht verkeer. Vanaf het portaal begint een 
stedelijke as voor zacht verkeer (fietsers en voetgangers) die loopt tot aan het Afleidingskanaal 
van de Leie.  
 
Verder zijn er drie globale zones te onderscheiden: de intensieve sportcluster, de 
geprogrammeerde parkrand en het extensief domein.  
 
De intensieve sportcluster bestaat uit het vernieuwde voetbalstadion, het atletiekstadion en de 
geherstructureerde sportvelden. De meest dynamische zone ligt ten noorden van de stedelijke 
as voor zacht verkeer in het verlengde van de Brielstraat. 
 
De geprogrammeerde parkrand zal bestaan uit een parkzone met strakke inrichting waar 
verschillende functies, die zich nu nog verspreid over het terrein bevinden, samenkomen. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de evenementenweide en de kinderboerderij. 
Deze zone vervult daarnaast een bufferfunctie tussen de intensieve sportcluster en het 
extensief domein.  
 
De derde zone is het extensief domein en zal een zeer natuurlijke uitstraling hebben, geënt op 
het Leielandschap. Het landschap van het extensief domein is minimaal geprogrammeerd en 
biedt ruimte voor spontane toe-eigening zoals BBQ, fietsen, lopen, vissen, … Dit deel zal 
ingezet worden voor ‘natuurlijk beheer’ en kan ecosysteemdiensten ondersteunen, 
bijvoorbeeld door als waterberging te dienen voor het Leiesysteem. 
 
 

8.6.1.2. Gebouwd programma 
 
Een groot gedeelte van het gebouwde programma zit geconcentreerd rondom het 
voetbalstadion, een deel van het stedelijk programma bevindt zich aan het portaal in het 
verlengde van de Brielstraat. Hierdoor ontstaat een verdeling van programma en stedelijke 
dynamiek: zowel het opladen van de nieuwe as in het verlengde van de Brielstraat, dwars door 
de sportcluster, als ook een gezicht van het nieuwe stadion aan de Stadionlaan, maken deel 
uit van dit opzet. Het voorstel is bovendien marktconform.  
 
Verder wordt met de mogelijke inzet van stedelijk programma aan het portaal in het verlengde 
van de Brielstraat ingezet op een zichtbare en functionele verbinding met de centrumstad. 
Stad Deinze steekt de N-weg over. 
 
Er gaat veel aandacht naar de visuele kwaliteit van het stadion en de bijhorende 
ontwikkelingen. In het bijzonder van op de Tweebruggenlaan moeten het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen visueel aantrekkelijk zijn. Het stadion en de bijhorende 
ontwikkelingen moeten als een gesloten geheel worden ervaren, zonder dat hierbij 
ononderbroken wanden hoger dan de tribunes worden gecreëerd.  
 
Om de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het stadion en de bijhorende 
ontwikkelingen te waarborgen, wordt gewerkt met een stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd 
met een onafhankelijke jury.  
 
Alle opbrengsten die de Stad ontvangt van de ontwikkelingen op de stadiongrond zullen terug 
worden geïnvesteerd in het projectgebied.  
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Figuur 19: Eindbeeld na realisatie van het voorkeursscenario  

 
 

 

Figuur 20: 3D-visualisatie van het eindbeeld na realisatie van het voorkeursscenario  
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8.6.1.3. Leieboord met variabele oplossingen 
 
Om de Leie haar natuurlijke karakter terug te geven en de attractieve waarde, ecologische 
waarde en waterbergend vermogen te vergroten, wordt per locatie een typeprofiel toegepast 
dat op maat van de locatie een maximale verbetering meegeeft. Hoe breder de oeverzone 
gemaakt kan worden, hoe beter dit is voor de ecologie, waterberging en vooral de 
belevingswaarde van de Leieoever. Een brede oever maakt het mogelijk om te spelen met de 
positie van de bezoeker ten opzichte van het water en geeft een maximale variatie aan de 
oever in het lengteprofiel van de oever. Zes meter is de minimale maat voor een ecologische 
oever waarbinnen de verschillende natuurlijke zones een plaats kunnen krijgen zoals 
moeraszone, drijfplantenzone en rietzone. 
 
Er dient wel altijd rekening gehouden te worden met een goede oeverstabiliteit om afkalving 
door golfslag te voorkomen. Dit kan opgelost worden door palenschermen of door de juiste 
hellingshoek te voorzien. 
 
Ook moet rekening gehouden worden met het al aangelegde fietspad aan de overkant van de 
Leie (dat in de toekomst nog wordt doorgetrokken). Het is immers niet de bedoeling om dit 
recent aangelegde fietspad te verplaatsen.  
 
 

 

Figuur 21: Typeprofielen voor de Leieboord 
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Figuur 22: Minimaal en maximaal scenario voor natuurlijke oeverinrichting 

 
 

8.6.1.4. Nieuw watersysteem als motor voor natuur 
 
Momenteel worden in het domein verschillende waterpeilen gehanteerd. Er worden meerdere 
elektrische pompen gebruikt om water vanuit de Leie in de centrale vijver en de beek ten 
noorden van de vijver te pompen. De hoogteligging van het huidige terrein in combinatie met 
het hoogste gehanteerde waterpeil van 8.75m TAW in de beek, bieden kansen om door middel 
van een aangepast watersysteem het domein te verduurzamen, beheersbaarder te maken en 
ecologisch meer waarde te geven. Vandaag heeft vooral de grote vijver zeer steile oevers 
waardoor er weinig ruimte is voor de ontwikkeling van oevervegetatie. Bovendien komt dit ook 
de belevingswaarde voor de bezoeker niet ten goede. Het opzetten van het waterpeil tot 8.75 
m TAW zorgt ervoor dat er ondiepe zones aan de randen van de vijvers gecreëerd worden 
waar oevervegetatie tot ontwikkeling kan komen. Hierdoor wordt de ecologische waarde van 
de waterpartijen enorm vergroot maar zal ook de ruimtelijke kwaliteit sterk verbeteren. Door 
middel van de al aanwezige verhogingen en het aanleggen van verhoogde paden kan er met 
beperkte aanpassingen een nieuwe contour van de waterpartijen ontstaan (zie Figuur 23). 
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Figuur 23: Nieuwe contour watersysteem Brielmeersen op 8.75 m TAW 

 
 
De aan elkaar geschakelde waterpartijen en beek kunnen fungeren als waterbuffer en 
zuiveringsinstallatie voor het hemelwater dat afkomstig is vanuit de parkrand en de intensieve 
sportcluster. Het zal dus een rol vervullen voor het stedelijk watersysteem op de site zelf. 
Daarnaast kan er water vanuit de Leie in de waterpartijen worden gepompt. Dit water zal eerst 
worden gezuiverd door een helofytenfilter om de visuele en ecologische kwaliteit van het water 
op het domein te vergroten. Indien gewenst kan er nog gekeken worden of er door een 
flexibeler peilbeheer op het domein een meerwaarde kan ontstaan voor het watersysteem van 
de Leie, bijvoorbeeld door in natte perioden extra water te bufferen. 
 
Om het domein met water te voorzien blijft een pomp noodzakelijk. Om het systeem duurzamer 
te maken is er gekozen om de elektrische pompen te vervangen door één nieuwe, door de 
wind aangedreven, vijzelpomp of vijzelmolen. Dit systeem van waterpompen kan op een 
duurzame manier, door middel van een schroef van Archimedes, water oppompen tot 5 meter 
hoogte. De nieuwe watermolen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwe eigentijdse 
identiteit van het domein. De molen kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een eigentijdse 
(kunst)installatie. 
 
 

8.6.1.5. Jachthaven 
 
Uit de analyse en gesprekken met de uitbater van de jachthaven blijkt dat er noodzaak is voor 
een verbeterde structuur van de jachthaven en haar omgeving. Doordat de jachthaven zeer 
lineair van karakter is, is deze vandaag moeilijk controleerbaar en beheersbaar. Dit is de 
grootste reden van het privatiseren van de oever met hekweken. Hieronder zijn twee opties 
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uitgewerkt die op de korte en langere termijn een verbetering voor de Leieoever kunnen 
betekenen en meer gebruik maken van de kwaliteiten die een jachthaven kan bieden.  
 
Voor de korte termijn zit de meeste winst in het loskoppelen van de steigers van de oevers. 
Door op bepaalde plaatsen afsluitbare toegangspoortjes met loopplanken te voorzien richting 
de steigers, kan het hekwerk op de oever komen te vervallen. 
 
Op de langere termijn liggen er kansen bij het herdefiniëren van de gehele jachthaven tot een 
compacte haven. Dit biedt grote voordelen voor het functioneren van de haven (controle), maar 
kan de haven vooral laten transformeren tot een recreatief aantrekkelijke verblijfsplek als 
schakel tussen de binnenstad en het recreatiedomein. Bij een compacte jachthaven zou een 
bijpassend gebouw ontwikkeld kunnen worden met terras aan het water, als icoon, waar plaats 
is voor een horecafunctie of functies die een synergie aangaan met de Brielpoort.  
 
Het is van belang om een bevaarbare ruimte van ten minste 29,90 m vrij te houden voor de 
scheepvaart. Op de meeste plaatsen lijkt dit geen problemen te geven. 
 
 

 

Figuur 24: Minimaal en maximaal scenario voor de jachthaven 
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8.6.1.6. Fasering 
 
De ontwikkeling is voorzien in twee fases. 
 
Eerste fase 
 
In de eerste fase dient het programma rondom het voetbalstadion gerealiseerd te worden. 
Zowel de bouw van de nieuwe tribunes, als de bouw van een programma in het kader van 
wonen en winkels worden in deze 1ste stap voorzien.  
 
Het behoud van de 2 oefenvelden aan het jeugdcomplex en de bestaande parking zijn in deze 
fase het uitgangspunt. De overige sportterreinen worden geherstructureerd.  
 
Binnen de eerste fase zal ook een dubbelrichtingsfietspad tussen het atletiekstadion en het 
Kongoplein worden aangelegd op de oever van het Afleidingskanaal van de Leie.  
 
Ter hoogte van het kruispunt van de Tweebruggenlaan met de Brielstraat worden binnen de 
eerste fase kwalitatieve gelijkvloerse oversteekplaatsen met duidelijke wegmarkeringen en 
een optimaal afgestemde lichtenregeling voorzien.  
 
Bovendien wordt het minimale scenario voor de jachthaven uitgewerkt. Dit komt neer op een 
verbetering van de huidige situatie met vrijliggende steigers waardoor het hekwerk beperkt 
kan worden (zie ook verder). 
 
De eerste fase behelst volgende ontwikkelingen: 
  

• private ontwikkeling van maximaal 18.000 m² bruto-vloeroppervlakte (BVO) op de 
stadiongrond (in eigendom van SK Deinze), met een onderscheid tussen:  

o ontwikkeling van maximaal 15.000 m² BVO, te verdelen over de functies 
‘wonen’ (maximaal 10.000 m² BVO) en ‘sport- of recreatiegerelateerde 
commerciële activiteiten, incl. gezondheidscentrum’ (maximaal 5000 m² BVO)  

o ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk 
verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel), (maximaal 5000 m² BVO)  

• ontwikkeling portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde van 
de Brielstraat  

• ontwikkeling stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het 
Afleidingskanaal van de Leie  

• herstructurering intensieve sportcluster (2 oefenterreinen aan jeugdcomplex blijven 
binnen deze fase behouden)  

• begin ontwikkeling geprogrammeerde parkrand en extensief domein 

• bouw cafetaria in geprogrammeerde parkrand  
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Figuur 25: Aanduiding van de zones die ongewijzigd blijven gedurende de eerste fase 

 

 

Figuur 26: Visualisatie na uitvoering van de eerste fase 
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Binnen de eerste fase kan er onderscheid gemaakt worden tussen ontwikkelingen op korte 
termijn en ontwikkelingen op middellange termijn. De ontwikkeling van het stadion, de centrale 
as voor zacht verkeer en het portaal ter hoogte van de Brielstraat kan direct van start gaan. 
Ook de gefaseerde ontwikkeling van het extensieve natuurdomein kan in principe meteen 
starten. Daarnaast ambieert de provincie om op korte termijn over te gaan tot de bouw van 
een nieuw bezoekerscentrum met cafetaria. In principe kan het zuidelijk deel van de intensieve 
parkrand, tot aan het nieuwe bezoekerscentrum direct ontwikkeld worden. Pas op de 
middellange termijn kan ook het andere ‘been’ van de intensieve parkrand door ontwikkelen. 
 
 

 

Figuur 27: Ontwikkelingen op korte termijn gedurende de eerste fase 
 
 

Binnen de eerste fase zijn nog verschillende opties mogelijk. De jachthaven kan mee 
ontwikkelen als een compacte, vernieuwde haven in het extensief natuurdomein, of behoudt 
voorlopig haar langgerekte opzet langs de Leieboord. Ook voor het pad tussen de huidige 
parking en het atletiekstadion zijn er twee mogelijkheden. Het pad kan de centrale as en de 
intensieve parkrand met een rechte lijn verbinden waardoor deze op de huidige locatie van de 
verhoogde berm van het stadion komt te liggen. Of de situatie blijft zoals vandaag. 
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Figuur 28: scenario’s binnen de eerste fase 

 
 
Tweede fase 
 
Tijdens de tweede fase, die start in 2026, wordt in de intensieve sportcluster een 
gemeenschappelijke centrale parking aangelegd ter hoogte van de twee oefenvelden die in de 
eerste fase behouden bleven. Deze parking, met capaciteit van circa 300 plaatsen, zal door 
zijn centrale ligging ook voor het provinciaal domein beschikbaar zijn. Op de locatie van de 
huidige parking aan het Afleidingskanaal van de Leie worden twee nieuwe oefenvelden 
aangelegd. 
 
Aan het portaal kan de stedelijke as in het verlengde van de Brielstraat mogelijks versterkt 
worden door een stedelijke ontwikkeling. Hierdoor zou deze stedelijke as opgeladen worden 
en wordt de verbinding tussen het nieuwe voetbalstadion en de binnenstad van Deinze 
versterkt. Verder overleg hierover is noodzakelijk. Bedoeling is om via een participatief traject 
een oplossing met draagvlak te bekomen. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de mogelijke 
invulling(en) als stedelijke ontwikkeling, zullen de relevante milieueffecten, op een correcte 
wijze, in beeld gebracht worden in het plan-MER. 
 
De geprogrammeerde parkrand en het extensief domein worden tijdens de tweede fase 
voltooid. 
 
In de tweede fase zou het kruispunt van de Tweebruggenlaan met de Brielstraat het best 
ontwikkeld worden tot een ongelijkvloerse kruising. De T-splitsing voor gemotoriseerd verkeer 
komt dan halfverzonken te liggen, terwijl een of twee bruggen voor zacht verkeer ervoor zorgen 
dat er één continue as ontstaat tussen het stadscentrum en de Brielmeersen. Samenwerking 
met het Agentschap voor Wegen & Verkeer is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. 
 
 
De tweede fase behelst volgende ontwikkelingen: 
 

• mogelijke stedelijke ontwikkeling die de portaalfunctie visueel accentueert en 
ondersteunt aan het portaal in het verlengde van de Brielstraat (bedoeling is om via 
een participatief traject een oplossing met draagvlak te bekomen)  

• verplaatsing van de 2 oefenterreinen van de huidige locatie aan het jeugdcomplex 
naar de nieuwe locatie aan het Afleidingskanaal van de Leie  

• ontwikkeling van de gemeenschappelijke centrale parking  

• verdere ontwikkeling geprogrammeerde parkrand en extensief domein  
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Ten aanzien van het atletiekstadion blijven twee opties mogelijk: 
 

• Ofwel werken we het bestaande talud weg en leggen we centraal een (continu) pad 
tussen centrale doorgang en extensief parkrandpad (in dat geval moet wel een 
alternatief gezocht worden om de wind tegen te houden) 

• Ofwel wordt de bestaande situatie behouden, en komt het pad aan de rand van het 
tweede hek van de atletiek te liggen. De eerste optie verdient een duidelijke voorkeur, 
zowel omwille van de continuïteit van het pad, als omwille van de afstanden t.o.v. de 
sportvelden. 

 
 

8.6.2. Overwogen alternatieven 

 
8.6.2.1. Model van verspreide verdeling (model 2 in het masterplan) 

 
Een gespreide verdeling van intensief geprogrammeerde clusters in een extensieve parkopzet 
is het uitgangspunt voor dit model. Een verbindende route vertrekkend vanaf de Stadionlaan 
en het verlengde van de Brielstraat loopt tussen atletiek en stadioncluster, naar de 
evenementencluster, tot aan de Leie-arm, langsheen de jachthaven en steekt de N35 onder 
aan de Brielpoort.  
 
De clusters krijgen d.m.v. een landschappelijke rand een geïsoleerde positie in het park. De 
rand biedt mogelijkheden voor een zeer locatiespecifieke invulling. Zo kan de rand richting 
parkzone parkfuncties in haar opnemen en aan de binnenzijde van een cluster bijvoorbeeld 
transformeren naar tribune of gebouw. 
 
 

 

Figuur 29: Dwarsdoorsnede van model van verspreide verdeling 
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Figuur 30: Model van verspreide verdeling 

 
 
De stuurgroep aanvaardde dit model niet omwille van volgende redenen: 
 

• Het model voorziet in een totale herschikking van het gebied. Deze optie is niet 
realistisch omdat ze niet financieel haalbaar is en omdat de overgangsfase waarin 
het domein maar beperkt toegankelijk zou zijn te lang zou duren.  

• De verspreide inplanting van sportclusters zorgt ervoor dat het recreatief gedeelte erg 
versnipperd wordt. Het lijkt om een louter sportpark te gaan.  

• Een aantal voorzieningen zou in elke cluster apart moeten ingericht worden. Dat gaat 
dubbel gebruik van infrastructuur tegen en is niet efficiënt.  
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8.6.2.2. Model van de geprogrammeerde kade (model 3 in het masterplan) 
 
In dit model worden de twee watersystemen en hun verschillen tot leidmotief gemaakt: Een 
geprogrammeerde kanaalkade versus een natuurlijke Leie-oever.  
 
De sportvoorzieningen en intensieve recreatieve programma’s worden langsheen het 
Afleidingskanaal van de Leie voorzien, langsheen een verhard aangelegde kade. Een 
maximale toegankelijkheid en verspreid parkeren in combinatie met grootschalige 
voorzieningen zorgen ervoor dat de kade als een nieuw soort stedelijke ruimte voor Deinze 
vorm krijgt. Het contrast met de extensieve Leie-oever wordt uitgespeeld. 
 
 

 

Figuur 31: Model van de geprogrammeerde kade 
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Figuur 32: Dwarsdoorsnede van model van de geprogrammeerde kade 

 
 
De stuurgroep aanvaardde dit model niet omwille van volgende redenen: 
 

• De kade snijdt zeer diep in het gebied. Hierdoor gaan grote stukken van het recreatief 
gedeelte verloren.  

• Het model zorgt voor een volledig nieuw stadsdeel dat zeer moeilijk in relatie te 
brengen is met de bestaande stad.  

 
 

8.6.2.3. Scenario van geconcentreerde ontwikkeling (uitgangsscenario in het 
masterplan) 

 
De oorspronkelijke wens van SK Deinze, nl. een ontwikkeling van het bijkomende programma 
voor de financiering van de nieuwe tribunes, wordt in dit scenario gerealiseerd rondom het 
stadion.  
 
Het realiseren van ca. 20.000 m2 omheen het stadion levert een zeer verdichte site op, zowel 
langs de Stadionlaan als langs het Afleidingskanaal van de Leie. In beeld kan het vergeleken 
worden met (een gedeelte van) de ontwikkeling langsheen het spoor bij het station Brugge 
(buitenzijde stad). Een gevellengte van 140 meter (langs de Stadionlaan) met een reeks van 
volumes over 5 bouwlagen levert een beeld op van een dens bebouwd, moeilijk begrijpbaar 
en geïsoleerd stukje stad op.  
 
Behalve een geconcentreerde uitbreiding omheen het stadion, wordt de gehele sportcluster 
herschikt zodat een efficiënte schikking ontstaat, die maximaal ruimte laat voor het omliggende 
park. De parking blijft liggen op de huidige locatie, de toegang verloopt via de Stadionlaan. De 
sportcluster wordt afgeschermd van het park d.m.v. een vernieuwd talud rondom. 
 
Voor het recreatiedomein wordt uitgegaan van een minimale optimalisatie, vertrekkend vanuit 
de kwaliteiten van het bestaande. Het scenario gaat uit van het versterken en verbeteren van 
de bestaande structuren door bijvoorbeeld een nieuwe hiërarchie in de padenstructuur en het 
watersysteem aan te brengen. Laanstructuren definiëren verschillende gebruiksruimtes 
binnen een patchwork dat geënt is op het oude Leielandschap. 
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Figuur 33: Scenario van geconcentreerde ontwikkeling 

 
 
De stuurgroep aanvaardde dit scenario niet omwille van volgende redenen: 
 

• De ruimtelijke impact van de voorziene stedelijke ontwikkelingen op de stadiongrond 
is te groot omdat een hoge continue wand met veel extra hoogteaccenten wordt 
gecreëerd.  

• Het scenario voorziet in een geïsoleerde ontwikkeling op de stadiongrond, waardoor 
de relatie met het bestaande stadscentrum problematisch is. Ook is de ontwikkeling 
te monofunctioneel met een maximale inzet op wonen en winkels zonder andere 
functies. 

• De inrichting van het recreatief gedeelte is weinig innovatief en weinig ambitieus.  
 
 

8.7. Financieel-economische doorrekening 

 
Voor het voorkeursscenario werd een financieel-economische doorrekening gemaakt met de 
methode van het bepalen van de residuele grondwaarde: de verkoopopbrengsten werden in 
kaart gebracht en daarvan werden alle mogelijke kosten afgetrokken, rekening houdende 
met een risicomarge. Op die manier werd duidelijk dat de voorgestelde ontwikkelingen 
financieel haalbaar zijn  
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9. DETAILLERINGSNIVEAU EN REIKWIJDTE 

9.1. Detailleringsniveau 
 
Het PRUP ‘Brielmeersen’ heeft als doel de bestemmingen in het plangebied vast te leggen. 
Hierbij zullen per zone stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd. Deze 
voorschriften leggen voorwaarden op over de mogelijkheden en inrichting van de zones.  
 
Het PRUP zal enkel de hoofdlijnen van het voorkeursscenario juridisch vastleggen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat geen exacte footprints van individuele gebouwen zullen worden 
ingetekend. Dit om de nodige flexibiliteit te bewaren. Om de stedenbouwkundige en 
architecturale kwaliteit van het stadion en de bijhorende ontwikkelingen te waarborgen, wordt 
gewerkt met een stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd4 met een onafhankelijke jury.  

 
Volgende elementen van het gekozen voorkeursscenario (zie paragraaf 8.6.1. van 
voorliggende toelichtingsnota) worden opgenomen in het PRUP:  
 

• Aanduiding van de 3 globale zones, elk met hun stedenbouwkundige voorschriften:  
o de ‘stedelijke ontwikkelingszone’ ten noorden van de stedelijke as voor zacht 

verkeer tussen de Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie  
(met de stadionontwikkelingen), (met vermelding dat de 2 oefenterreinen aan 
het jeugdcomplex en de parking aan het Afleidingskanaal van de Leie tot 
31/12/2026 kunnen behouden blijven) 

o de ‘geprogrammeerde parkrand’ ten zuiden van de stedelijke as voor zacht 
verkeer (met de sportterreinen), (ontwikkelingen in 2e fase), (met ruimte voor 
de kinderboerderij, evenementenweide, cafetaria en bezoekerscentrum) 

o het ‘extensief domein’  

• Aanduiding van het portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde 
van de Brielstraat en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.  

• Aanduiding van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het 
Afleidingskanaal van de Leie en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

• Mogelijkheid voor private ontwikkeling van maximaal 18.000 m² bruto-vloeroppervlakte 
(BVO) op de stadiongrond: 

o ontwikkeling van maximaal 15.000 m² bruto-vloeroppervlakte (BVO), te 
verdelen over de functies ‘wonen’ (maximaal 10.000 m² BVO) en ‘sport- of 
recreatiegerelateerde commerciële activiteiten, incl. gezondheidscentrum’ 
(maximaal 5.000 m² BVO) 

o ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk 
verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel) (maximaal 5.000 m² BVO) 

• Stedenbouwkundige voorschriften die de visuele kwaliteit van het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen moeten garanderen:  

o in het bijzonder van op de Tweebruggenlaan moeten het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen visueel aantrekkelijk zijn.  

o het stadion en de bijhorende ontwikkelingen moeten als een gesloten geheel 
worden ervaren, zonder dat hierbij ononderbroken wanden hoger dan de 
tribunes worden gecreëerd. Hoogte-accenten hoger dan de tribunes zijn 
mogelijk.  

• Vanaf 01/01/2026: mogelijkheid voor een stedelijke ontwikkeling die de portaalfunctie 
visueel accentueert en ondersteunt aan het portaal in het verlengde van de Brielstraat  

• Aanduiding van de jachthaven en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

                                                
4 Het architectenbureau Goedefroo + Goedefroo is aangesteld om het stadion te ontwerpen 
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• Aanduiding van de zone waar de gemeenschappelijke parking ten laatste vanaf 2026 
zal worden ontwikkeld en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

 
 
9.2. Reikwijdte 
 
De afbakening van het RUP is gebeurd op basis van de aanwezige elementen in de omgeving. 
Het water van de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie vormen een logische en natuurlijke 
grens. Ook de Tweebruggenlaan vormt een logische afbakening aangezien het een drukke 
weg is die bovendien hoger gelegen is dan het plangebied zelf. De Stadionlaan ten slotte 
markeert de grens tussen het sport- en recreatiedomein en de kazernes van de politie en 
brandweer. Deze functies wijken dusdanig af en vormden geen onderdeel van de 
probleemstelling van het masterplan, zodat het niet logisch zou zijn deze zone op te nemen in 
het RUP. 
 
Het RUP komt op die manier volledig overeen met het gebied met als bestemming 
‘dagrecreatie’ zoals afgebakend in het gewestplan (zie paragraaf 7.1. in voorliggende 
toelichtingsnota). 
 
Wat betreft de impact op de omgeving heeft het RUP als doel een link te leggen met de 
binnenstad van Deinze en de Leievallei. Momenteel is het domein vrij geïsoleerd gelegen. 
Vanuit Deinze is het niet gemakkelijk toegankelijk en zijn de ingangen niet aantrekkelijk 
vormgegeven. Landschappelijk gezien is er ook sprake van isolatie doordat het domein wordt 
begrensd door een dichte groene laag van bebossing. Het doel van het RUP is het gebied 
landschappelijk in te passen in het Leielandschap en tegelijkertijd het domein te verbinden met 
de stad. Het RUP zal dus ook buiten de grenzen van het plangebied een positieve impact 
hebben. Het RUP heeft geen negatieve ruimtelijke impact buiten het plangebied.  
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10. AANDACHTSPUNTEN REALISATIE MASTERPLAN 

Voor de realisatie van het masterplan moet er rekening worden gehouden met onderstaande 
aandachtspunten: 
 

• Voor de uitvoering van het plan zal +- 2,4ha ontbost moeten worden. Er dient een 

ontheffing op het verbod tot ontbossen aangevraagd te worden bij het Vlaams 

Agentschap Natuur en Bos. Er zal rekening moeten worden gehouden met een 

boscompensatiefactor 25 (zie planMER pg. 101 - 102). Met andere woorden wanneer 

1 boom wordt gerooid dienen er 2 elders voor in de plaats te komen. Voor alle beboste 

zones in het plangebied zal dienen onderzocht te worden of een ontbossing mogelijk 

is. 

• Indien een derde partij natuurvriendelijke oevers wenst aan te leggen, dient dit in 

overleg met De Vlaamse Waterweg te gebeuren en dient er ook rekening mee te 

worden gehouden dat ook het beheer van deze oevers ten laste zal zijn van de derde 

partij. 

• Indien de waterpartijen in de Brielmeersen aangelegd worden zoals in het masterplan 

en dus connectie zullen maken met de Leie dient dit in overleg te gebeuren met De 

Vlaamse Waterweg. 

• De benodigde buffercapaciteit kan in principe zonder problemen opgevangen worden 

in de aan elkaar geschakelde waterpartijen en beek in het plangebied, op voorwaarde 

dat in natte perioden een flexibeler waterpeilbeheer toegepast wordt en enkel 

hemelwater opgevangen wordt. 

• Het plangebied bevat potentieel mogelijke overstromingsgevoelige gebieden (zie 

planMER 83 - 92) waarmee rekening moet gehouden worden bij  de realisatie van 

nieuwe (ondergrondse) infrastructuur. 

• In principe komt van het plangebied enkel hemelwater in het oppervlaktewater terecht, 

maar een zekere verontreiniging kan nooit uitgesloten worden. Om negatieve effecten 

op de waterkwaliteit van de vijver, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf te 

vermijden mag het bemalingswater niet zomaar in het oppervlaktewater geloosd 

worden. Tijdens de bemalingsperiode dient het bemalingswater regelmatig 

geanalyseerd te worden. 

• In het masterplan wordt voor de jachthaven een minimaal en maximaal scenario 

uitgewerkt. Wanneer voor het maximaal scenario wordt gekozen, met andere woorden 

het meer openstellen van de jachthaven tot een recreatief aantrekkelijke verblijfsplek,  

dienen er operationele afspraken gemaakt te worden met De Vlaamse waterweg.  

  

                                                
5 Zie in het planMER voor meer info of via https://www.natuurenbos.be/bomenkappen 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen
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11. VERDUIDELIJKINGEN NA PLENAIRE VERGADERING 

Zie ‘Adviezen + verslag PV’ in bijlage  
 
De adviesronde voor het PRUP Brielmeersen liep van 9 september 2019 tot en met 30 
september 2019. De plenaire vergadering ging door op 1 oktober 2019 te Deinze. Er zijn 13 
adviezen toegekomen en 4 adviesinstanties waren aanwezig op de plenaire vergadering, nl. 
De Vlaamse Waterweg, Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams Agentschap 
Ondernemen en Innoveren en CBS Deinze.  
 
In voorliggend ontwerp van PRUP zijn de opmerkingen van de adviesinstanties meegenomen. 
Met andere woorden opmerkingen op het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften 
en de toelichtingsnota. Echter worden binnen deze paragraaf nog enkel verduidelijkingen 
gedefinieerd.  
 

11.1. Fietsverbinding  

De Vlaamse Waterweg moet in functie van de werken op linkeroever van de Leie (afsluiten 
voor fietsers) een tijdelijke fietsbrug bouwen op rechteroever om het fietsverkeer vlot te laten 
doorrijden op een Leieoever. Dit is eveneens een missing link in het fietssnelwegennetwerk, 
wat betekent dat er na verloop van tijd toch een definitieve brug moet komen. De Vlaamse 
Waterweg zet erop in om in samenwerking met de stad Deinze en de provincie Oost-
Vlaanderen direct mee invulling te geven aan deze missing link en een studie op te starten tot 
ontwerp van dergelijke verbinding, gezien dit zal mee opgenomen worden als flankerende 
maatregel binnen de Seine Schelde werken op en aan de Leie.  
 
De fietsbrug wordt om die reden als indicatieve overdruk mee opgenomen in het PRUP 
waardoor stedenbouwkundige voorschriften hieraan worden gekoppeld. De voorschriften zijn 
in samenspraak met de stad Deinze en De Vlaamse Waterweg tot stand gekomen. 
 
Het jaagpad zal op termijn gebruikt worden als een fietssnelweg. In se kunnen jaagpaden 
onderdeel uitmaken van een fietssnelweg. Indien het jaagpad toch gewijzigd zou moeten 
worden (bv. verbreding) zal dit ten laste vallen voor de derde partij en dus niet ten laste vallen 
van De Vlaamse Waterweg.  
 

11.2. Kwaliteit van het wonen 

Naast de kwantitatieve taakstelling voor woonbehoefte die Deinze heeft vanuit het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan (zie paragraaf 5.4. van voorliggende toelichtingsnota) is ook de 
kwaliteit van het wonen op deze plek een belangrijk aandachtspunt. 
 
De kwaliteit van wonen op deze specifieke plek garandeert zich in het feit dat er wordt gekozen 
om een gemengd stedelijk project te realiseren. Zo wordt wonen gecombineerd met kantoren, 
diensten, sport, recreatie, hotel, etc. (maximaal inzetten op multifunctioneel en meervoudige 
ruimtegebruik) Op die manier wordt gegarandeerd dat op deze plek steeds leven zal zijn en 
geen enkel moment er verlaten zal komen bij te liggen (sociale controle). Door het wonen in 
een toren of op de bovenste verdiepingen van het stadion gaat m’n de relatie aan met het 
water en het achtergelegen landbouwgebied maar ook met de stad en het groene 
recreatiedomein De Brielmeersen. Ook het stadion en de nabijheid van veel sportinfrastructuur 
biedt een meerwaarde voor wonen op deze plek. Daarnaast komt nog het feit dat deze plek 
dichtbij het centrum van Deinze ligt waardoor voorzieningen op wandel- en fietsafstand te 
bereiken zijn. fietssnelweg  
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12. TOELICHTING BIJ GRAFISCH PLAN EN 
STEDENBOUWKUNIDGE VOORSCHRIFTEN 

12.1. Stuurgroep (D.D. 21 mei 2019) 
 
Op 21 mei 2019 is de stuurgroep samengekomen waarbij enkele elementen uit het masterplan 

aangepast zijn alsook zijn er enkele afspraken gemaakt. Met de consensus van deze 

stuurgroep is rekening gehouden om het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften 

van het voorontwerp PRUP op te maken. Het gaat om volgende elementen: 

- Autonome winkels mogen niet toegelaten worden. Volgende functies moeten worden 

opgenomen voor de ontwikkeling rond het stadion: 

o Wonen; 

o Verblijfsrecreatie; 

o Dagrecreatie; 

o Dancing, restaurant en café;  

o Kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen. 

- De stedelijke ontwikkeling aan de portaalsite wordt geschrapt in het PRUP. In het 

masterplan werden hier nog geen uitspraken gedaan over programma en oppervlakte. 

Hierover tot een consensus komen zou een lange tijd duren waardoor beslist is dit 

onderdeel te schrappen. 

- Het PRUP behoudt de bestemming ‘recreatiegebied’ en wordt uitgevoerd met 

overdrukken. Dit maakt technisch/juridisch meer flexibiliteit mogelijk. De zone van het 

stadion wordt omgezet naar de categorie ‘wonen’. 

 

 

12.2. Stuurgroep (D.D. 12 november 2019) 

Op 12 november 2019 is de stuurgroep samengekomen waarbij het voorstel van ontwerp 

PRUP werd toegelicht en bediscussieerd. Met de consensus van deze stuurgroep is rekening 

gehouden om het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp 

PRUP op te maken. Het gaat om volgende fundamentele elementen: 

- Aanpassing van de contour van de overdruk van de jachthaven. Deze dient te worden 

verruimd. 

- Klimaatneutraliteit als beoordelingscriteria bij de algemene bepalingen wordt 

herbekeken. 

- Toegankelijkheid van gebouwen wordt herbekeken naar aanleiding van de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid (d.d. maart 2010). 

- De stuurgroep gaat akkoord om een overeenkomst (i.k.v. art 2.2.5. § 2 VCRO), tussen 

de provincie Oost-Vlaanderen, stad Deinze en SK Deinze, af te sluiten met 

doelstellingen en maatregelen in om het verkeersinfarct op de Tweebruggenlaan 

komende uit het MOBER te voorkomen (hiervoor wordt er verwezen naar paragraaf 16 

van voorliggende toelichtingsnota). 

- Kantoorachtigen wordt geschrapt uit de mogelijke functies die kunnen vergund worden 

binnen de bestemmingszone ‘stedelijke activiteiten’. Dit omwille van het feit dat 

‘kantoorachtigen’ volgens het Vlaams decreet vergunningsplichtige functiewijzigingen 

(d.d. april 2000) behoort tot de categorie ‘bedrijvigheid’. Op de vorige stuurgroep is er 

afgesproken dat er geen bedrijvigheid binnen het projectgebied mag plaatsvinden. 

- De opsplitsing tussen kleinschalige en grootschalige kantoren, diensten en vrije 

beroepen wordt geschrapt.  Hierdoor wordt er tegen het advies van VLAIO ingegaan. 

Dit wordt beargumenteerd door de stad Deinze vanuit de detailhandelsvisie die de stad 

heeft opgemaakt waarin wordt gesteld: “Op kwalitatief vlak stellen we voorop dat er 
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gestreefd wordt naar een mix van verschillende 

types winkels/ondernemers en horecazaken (klein 

vs. groot, run vs. fun, onafhankelijk vs. 

winkelformule, verschillende branches,…).6” Er 

wordt dus niet akkoord gegaan met het advies van 

Agentschap Innoveren en Ondernemen waarbij 

voorgesteld wordt om de kantoorfuncties eerder in 

het kernwinkelgebied te voorzien. Stad Deinze ziet 

geen probleem in het huisvesten van diensten, 

kantoren en vrije beroepen (zowel grootschalig als 

kleinschalig) in het nieuwe (stadion)project. 

 

 

 

 

 

 
12.3. Grafisch plan 
 
Vanuit de visie en de gewenste ruimtelijke structuur worden volgende bestemmings-

categorieën in het RUP gehanteerd: 

 

• Hoofdbestemmingen: 

o Zone voor dagrecreatie; 

o Zone voor stedelijke activiteiten; 

o Zone voor landschapsparking 

 

• Bestemmingen in (indicatieve) overdruk: 

o Loods; 

o Intensief recreatiegedeelte; 

o Bezoekerscentrum met cafetaria; 

o Jachthaven; 

o Zachte verbinding (indicatief); 

o Zachte verbinding Afleidingskanaal van de Leie (indicatief); 

o Fietsbrug (indicatief); 

o Stedelijke as (indicatief); 

o Toegangspoort (indicatief); 

o Landmark (indicatief); 

o Inrit parking (indicatief) 

 

Het grafisch plan geeft aan welke gronden tot welke bestemming behoren. 

 

 

12.4. Vertaling in stedenbouwkundige voorschriften 
 
 
12.4.1. Hoofdbestemmingen 
 
De zone voor dagrecreatie omvat de volledige zone ten zuiden van de stedelijke as. De 
voorschriften hebben betrekking op het toelaten van laagdynamische dagrecreatieve 
activiteiten waarbij sport een onderdeel vormt. Het laagdynamische wordt benadrukt gezien 
het gaat over de zone die in het voorkeursscenario wordt omschreven als ‘extensief domein’. 

                                                
6 Stad Deinze (2015),Opmaak Commercieel-Strategisch plan voor de Stad Deinze: Eindrapport, Deinze 

Figuur 34:Streefdoel voor het 
handelsapparaat van Deinze 
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De voorschriften leggen hierdoor bepalingen vast op vlak van waterdoorlaatbaarheid/ 
verhardingen, doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer, bestaande bebouwde ruimte, 
nieuwe gebouwen en groen.  
 
De zone voor stedelijke activiteiten omvat de zone waar het nieuwe stadion + het 
programma rond het stadion zal worden ontwikkeld. Het programma laat wonen, 
verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca, kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen toe. 
Handel wordt absoluut verboden gezien er concurrentie kan ontstaan met de winkels in het 
centrum van de stad. Alsook industrie en bedrijvigheid. De voorschriften leggen hoofdzakelijk 
bepalingen vast rond oppervlaktes, bouwhoogtes, verhardingen, parkeren, doorstroming en 
meervoudig ruimtegebruik. 
 
De zone voor landschapsparking omvat de resterende zone ten noorden van de stedelijke 
as. In het masterplan worden voor deze zone 300 a 350 parkeerplaatsen voorgeschreven. 
Echter in het MOBER is de conclusie dat dit te weinig is (zie paragraaf 14.5.2. in deze 
toelichtingsnota) en wordt het maximum gelegd op 400 autoparkeerplaatsen (inclusief 
parkeerplaatsen binnen de zone voor stedelijke activiteiten). Er wordt binnen deze 
bestemming wel een onderscheidt gemaakt tussen een permanent parking en een 
uitloopparking. De voorschriften leggen binnen deze zone bepalingen vast rond groene 
inrichting, waterdoorlaatbaarheid, visuele kwaliteiten, doorstroming, verhardingen en 
multifunctioneel ruimtegebruik. 
 
 
12.4.2. Bestemming(en) in overdruk 
 
De aangeduide loods omvat de zone, afgebakend door de kadastrale perceelsgrenzen, 
waarbinnen de loods in functie van het onderhoud en administratie van het domein De 
Brielmeersen kan uitbreiden. De maximale oppervlakte van de loods is gelijk aan de 
oppervlakte afgebakend door de perceelsgrenzen. Circulatie in functie van de loods moet op 
het eigen terrein gebeuren. 
 
Het intensief recreatiegedeelte omvat de volledige zone zoals aangeduid in het masterplan, 
m.a.w. de intensieve sportcluster en de parkrand. Sport en hoogdynamische dagrecreatieve 
activiteiten kunnen hier plaatsvinden. Constructies en verhardingen in functie van de 
activiteiten kunnen worden gerealiseerd maar enkel in samenhang met niet-overdekte 
sportterreinen. Nieuwe gebouwen die niet in functie zijn van sport of recreatiegerelateerde 
activiteiten zijn niet toegelaten. Overdekte sportterreinen zijn niet toegelaten binnen deze 
zone. Een extra sportcafetaria in functie van (nieuwe) sportverenigingen wordt toegelaten met 
een max. oppervlakte van 150m². 
 
Het bezoekerscentrum en de cafetaria omvat de zone zoals aangeduid in het masterplan. 
De zone is een groter gebied dan de effectieve oppervlakte verharding en footprint die is 
toegelaten volgens de voorschriften. Hierdoor is er voldoende flexibiliteit om het gebouw(en) 
op de meest interessante plek in te planten.  
 
Met de aanduiding van jachthaven wordt aangegeven dat op deze plaats handelingen, 
werken en wijzigingen in functie van de jachthaven en watergebonden recreatie mogelijk is. 
Ruimte voor kajak, kano, SUP, etc. wordt voorzien dankzij de watergebonden recreatie. 
 
Met de indicatieve aanduiding van een zachte verbinding worden diverse verbindingen 
aangegeven die enkel mogen worden ingericht voor de zwakke weggebruiker (= niet-
gemotoriseerd verkeer).  
 
Met de indicatieve aanduiding van een zachte verbinding Afleidingskanaal van de Leie 
wordt het huidige jaagpad aangeduid langsheen het Afleidingskanaal van de Leie. De 
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stedenbouwkundige voorschriften geven aan dat de verbinding op een fiets- en 
wandelvriendelijke manier moeten aansluiten op de fietsbrug. Ontsluiting voor het stedelijk 
project worden langsheen deze zachte verbinding absoluut verboden. 
 
De fietsbrug als indicatieve aanduiding geeft aan dat er ter hoogte van de aanduiding een 
fietsbrug moet worden gerealiseerd die de link vormt tussen de twee te verbinden 
fietssnelwegen (F37 en F422). 
 
De stedelijke as als indicatieve aanduiding geeft aan dat er een verbinding moet ontstaan 
voor de zwakke weggebruiker (= niet-gemotoriseerd verkeer). De stedelijke as heeft een 
zichtbare en functionele verbinding met de stad en heeft een begeleidende werking richting 
het stadion en het intensief recreatiegedeelte. De voorschriften leggen bepalingen vast rond 
infiltratie, verhardingen en groen. 
 
Met de indicatieve aanduiding van de toegangspoort wordt aangegeven dat het beginpunt 
van de stedelijke as ter hoogte van de Tweebruggenlaan als portaal en oriëntatiepunt moet 
fungeren. Ter hoogte van deze plaats kan een markant element worden geplaatst. De 
voorschriften leggen bepalingen vast rond functie, kwaliteit en groen. 
 
Met de indicatieve aanduiding van landmark wordt aangegeven dat op deze plaats een 
gebouw met een hoogte van maximaal 60m en maximaal 16 verdiepen mogelijk is.  
 
 
12.4.3. Op te heffen voorschriften 
 
Voorliggend PRUP heft de voorschriften op van het gewestplan ‘Oudenaarde’ (K.B. 2 juni 1978 
en latere wijzigingen) voor die gebieden die gelegen zijn binnen het plangebied. Het betreft 
volgende bestemming: 
 

• Dagrecreatie 
 
 

12.5. Verduidelijking grafisch plan 

Op het grafisch plan is ervoor gekozen om 2 overdrukken over elkaar heen te laten lopen. De 

overdruk ‘Bezoekerscentrum met cafetaria’ ligt op de overdruk ‘Intensief recreatiegedeelte’. 

Dit heeft als reden dat in de nabije buurt van de cafetaria en het bezoekerscentrum een 

speeltuin zal worden ontwikkeld (zie masterplan). Indien de overdruk van het intensief 

recreatiegedeelte niet onderliggend zou zijn valt alles buiten de scope van het 

bezoekerscentrum en de cafetaria, m.a.w. er moet dan rekening worden gehouden met de 

hoofdbestemming ‘dagrecreatie’ waarbij enkel natuurspeeltuinen worden toegelaten.  

 

 

12.6. Verduidelijking stedenbouwkundige voorschriften 

Binnen deze paragraaf wordt dieper ingegaan op enkele elementen uit de stedenbouwkundige 

voorschriften. Daarnaast worden ook enkele elementen verduidelijkt.  

Op pg. 4 tot 6 is een begrippenlijst opgenomen. Het gaat hier om begrippen die (meermaals) 

voorkomen in de voorschriften en die vragen voor verduidelijking. De begrippen kunnen enkel 

op deze manier geïnterpreteerd worden.  

Pagina 7 en 8 omvatten de algemene bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De 

algemene bepalingen zijn van toepassing voor het gehele plangebied van het ruimtelijk 
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uitvoeringsplan. Zij zijn geldig voor zover er voor het betreffende onderwerp of onderdeel geen 

specifieke bepalingen zijn opgenomen die de algemene bepalingen overroepen. In het geval 

van tegenstrijdigheden hebben de specifieke voorschriften namelijk steeds voorrang. 

Omtrent het artikel 0.2. kan meer info gevonden worden in het provinciaal beleidskader 

wateradviezen7.  

Bij enkele artikels (art. 1.2, art. 1.4, art. 2.2., art. 3.2.) van de stedenbouwkundige voorschriften 

worden voorschriften opgelegd in functie van toegankelijkheid voor personen met een 

beperking. Deze voorschriften werden opgemaakt met behulp van het document ‘Toeristische 

infrastructuur’ van Toerisme Vlaanderen8. De voorschriften zijn van toepassing op de 

omgeving en niet zo zeer op de gebouwen. Hiervoor is namelijk een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening (d.d. 14 april 2000) van kracht. 

Het aantal fiets- en autoparkeerplaatsen die als minimum of maximum worden gehanteerd in 

de stedenbouwkundige voorschriften komen voort uit het MOBER. 

In artikel 3.2. wordt vastgelegd dat minimaal 40% van het aantal parkeerplaatsen binnen de 

bestemmingszone ‘landschapsparking’ behoren tot de uitloopparking. De 40% komt vanuit het 

MOBER (pg. 56) waar op een standaardvrijdag de maximale bezetting van de parking 250 

wagens bedraagt.  

In artikel 3.2. wordt vastgelegd dat er per hectare parking minimum 30 bomen moeten worden 

aangeplant. Er werd eerder in het proces overeengekomen met stad Deinze dat er per 7 

parkeerplaatsen een plantvak van 10m² met 1 hoogstammige boom moest worden 

aangeplant. Omwille van de flexibiliteit is dit aangepast maar het aantal bomen in totaal is 

behouden gebleven.  

Voor artikel 3 worden onderstaand enkele referentiebeelden weergegeven die een goed 

voorbeeld zijn van hoe de permanente en uitloopparking er zouden kunnen uitzien in 

combinatie met het multifunctioneel gebruik ervan.   

1. Parking Zenith - Strasbourg  

2. Parking universiteit - Kopenhagen 

3. Parking technologiecentrum - Kitakyushu 

4. Parking FR8scape – Denver 

5. Parking botanische tuin – Missouri 

6. Parking Flämingstrasse - Berlijn 

 

 

                                                
7 Het document is te vinden via https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-

9d6397151a64/Provinciaal%20beleidskader%20wateradviezen.pdf 
8 Het document is de vinden via 

https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_kwaliteit_toegankelijkheid/Toegankelijkhei
dscriteria%20toeristische%20infrastructuur.pdf  

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-9d6397151a64/Provinciaal%20beleidskader%20wateradviezen.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-9d6397151a64/Provinciaal%20beleidskader%20wateradviezen.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_kwaliteit_toegankelijkheid/Toegankelijkheidscriteria%20toeristische%20infrastructuur.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_kwaliteit_toegankelijkheid/Toegankelijkheidscriteria%20toeristische%20infrastructuur.pdf
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Referentie 1 

 

 
Referentie 1 
 

 
Referentie 2 
 

 
Referentie 2 

 

 
Referentie 3 

 

 

Referentie 3 
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Referentie 4 

 

 
Referentie 4 
 

 
Referentie 5 
 

 
Referentie 5 

 

 
Referentie 6 (voor) 

 

 
Referentie 6 (na) 
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13. RUIMTEBALANS 

13.1. Ruimtebalans 
 
De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit RUP op de ruimteboekhouding uit het RSV 

is weergegeven in de volgende ruimtebalans: 

 

 
 

Huidige 
bestemming 

 

Nieuwe bestemming Categorie Opp. (ha) 

 
Dagrecreatie 
(gewestplan) 

 
Art. 1.  Zone voor dagrecreatie 
  

Cat. 3 34,60 

 
Art. 2. Zone voor stedelijke activiteiten 
 

Cat. 3 3,31 

 
Art. 3.  Zone voor landschapsparking 
 

Cat. 1 2,38 

 
Volledig plangebied 
 

40,29 

 
 
13.2. Register van de percelen waarop de regeling van een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie van 
toepassing kan zijn 
 
Zie ‘registers van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade van toepassing kan zijn’ in bijlage 6 
 
Voorliggend RUP omvat een bestemmingswijziging van het gewestplan waarbij de 
gebiedscategorieën, waaronder de bestemmingen van de betrokken percelen ressorteren, 
veranderen en waarop de regeling van een planschadevergoeding, een planbatenheffing of 
een compensatie van toepassing kan zijn. 
 
 

 
Bestaande bestemmingscategorie 

 
Nieuwe bestemmingscategorie Regeling 

Recreatie Wonen  PLANBATEN 
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14. ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

14.1. Inleiding 
 
Het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen 
beoogt één geïntegreerd planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-MER, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen en één wettelijke procedure 
voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de onderbouwende effectbeoordelingen. 
 
Op 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij het 
“Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de 
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor 
ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten”. Het decreet 
is inwerking getreden op 1 mei 2017.  
 
 
14.2. Toetsing aan de plan-MER-plicht 
 
Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de 
volgende drie stappen doorlopen worden: 
 

• Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
 
>> RUP’s vallen onder deze definitie 
 

• Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?  
 
>> Dit is het geval indien: 

o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning aan een 
project; 

o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale 
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. 

 
Provinciale ruimtelijk uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een 
omgevingsvergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de 
bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de omgevingsvergunning 
toegekend wordt. Het PRUP “Brielmeersen” valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van 
het DABM. 

 

• Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht? 
 
>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande 
“screening” vereist): 

▪ Plannen die het kader vormen voor projecten die vallen onder het 
toepassingsgebied bijlage I en II van het project-MER-besluit uit 2004 
en projecten die vallen onder het toepassingsgebied van het op 29 april 
2013 in werking getreden ‘besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 
2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening’ (bijlage 
III) én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau 
noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, 
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bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffen-beheer, 
waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een 
RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

▪ Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het 
gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 
wijziging inhouden; 

o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval 
moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> 
“screeningplicht”; 

o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 
 

Een aantal geplande functies in het PRUP ‘Brielmeersen’ kunnen beschouwd worden als een 
“stadsontwikkelingsproject”. De drempelwaarden van bijlage II van het project-MER-Besluit 
voor m.e.r.-plichtige stadsontwikkelingsprojecten (categorie 10b) zijn: 

 

• 1.000 of meer woongelegenheden  
>> het plan voorziet maximaal 10.000 m² bruto vloeroppervlakte wonen rond het 
stadion. Voor de tweede fase zal onderzocht worden of bijkomende 
woongelegenheden langs de stedelijk as wenselijk zijn (stedelijk programma t.h.v. het 
portaal). In het geheel zullen er minder dan 1000 woongelegenheden gecreëerd 
worden. 

• 5.000 m² of meer brutovloeroppervlakte handelsruimte  
>> het plan voorziet maximaal 5.000 m² BVO “sport- of recreatiegerelateerde 
commerciële activiteiten, incl. gezondheidscentrum” rond het stadion. Individuele 
handelsruimten zijn niet toegelaten in het PRUP. Dit kan als handelsruimte beschouwd 
worden. 

• Een verkeersgenererende werking van 1000 of meer personenauto-equivalenten (pae) 
per tijdsblok van 2 uur  
>> een voetbalstadion met 8000 plaatsen kan voor en na voetbalwedstrijden 1000 of 
meer pae op 2 uur genereren. 
 

Op grond van het derde en mogelijks ook het tweede criterium valt het PRUP ‘Brielmeersen’ 
onder Bijlage II van het DABM, categorie 10b en is het van rechtswege plan-MER-plichtig. 
Andere planonderdelen (de aanleg van de jachthaven,…) vallen onder bijlage III, maar worden 
volwaardig mee beoordeeld in het plan-MER. 
 
 
14.3. Plan-MER 
 
Het volledige onderzoek tot milieueffectenrapportage is weer gegeven in bijlage 8. 

 

 

14.4. MOBER 
 
Het volledige onderzoek tot milieueffectenrapportage is weer gegeven in bijlage 9. 
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14.5. Conclusies 
 
14.5.1. Plan-MER 
 

14.5.1.1. Synthesetabel 
 
In onderstaande tabel worden de effecten samengevat. 
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Tabel 3: Samenvatting effecten 
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14.5.1.2. Synthese van milieueffecten, milderende maatregelen en 
optimalisaties 
 
1) Discipline Mens – Mobiliteit 

 
Op vlak van bereikbaarheid heeft het planvoornemen een positief effect op de 
bereikbaarheid te voet of per fiets. Op vlak van openbaar vervoer is er geen effect te 
verwachten.  
 
De bijkomende verkeersgeneratie zal noch op standaarddagen (zonder voetbal), noch 
op reguliere wedstrijddagen leiden tot afwikkelingsproblemen. En ook inzake 
verkeersveiligheid zijn er dan geen significante effecten te verwachten. Rekening 
houdend met de gevoerde analyses is een bezetting met maximum 1.600 supporters 
de limiet die op reguliere basis kan worden toegelaten.  
 
Idem wat parkeren betreft. Mits combinatie met de naburige parking Brielpoort, kan op 
reguliere speeldagen de parkeerbehoefte zonder noemenswaardige problemen 
opgevangen worden. Om die nood tot inzet van parking Brielpoort tot een minimum te 
beperken, wordt aanbevolen om in het PRUP een bijkomende (overflow) parking toe 
te laten zodat het totaal op (maximum) 400 plaatsen komt. 
 
Boven die limiet van 1.800 supporters zijn er wel afwikkelingsproblemen te verwachten. 
Op occasionele basis zijn wedstrijden tot maximum 5.600 supporters nog acceptabel 
te noemen. Voorwaarde is wel dat dan ook (alle) andere publieke parkings in de stad 
mee ingezet worden. “Occasioneel” is geen vooraf gedefinieerd begrip, maar maximum 
10 dagen per jaar lijkt een plausibele richtwaarde.  
 
Indien uitzonderlijk toch meer supporters aangetrokken worden (tot de voorziene 
maximumcapaciteit van 8.000 supporters), dienen flankerende maatregelen genomen 
te worden zodat de extra supporters geen bijkomend autoverkeer genereren ter hoogte 
van het stadion. Zoniet dreigt een aanzienlijk verkeersinfarct, zowel inzake 
verkeersafwikkeling als inzake parkeerdruk. 
 
Naast de hogervermelde aanbeveling tot uitbreiding van de publieke parkingcapaciteit 
tot 400 plaatsen, wordt tevens aanbevolen om de parkeervoorschriften voor bewoners 
licht bij te stellen. De toegang tot de parking moet worden voorzien op minimaal 70m 
vanaf het kruispunt met de N35. Bijkomend is het noodzakelijk een afslagstrook van 
minimaal 50m te voorzien. Dit impliceert dat de inrit voorzien moet worden in de zone 
tussen ca. 120m vanaf het kruispunt en de huidige in- en uitrit in de ruime bocht. 
 
2) Discipline Geluid en trillingen 
 
Het plan heeft twee geluidsbronnen die een significant effect zouden kunnen hebben 
tot buiten het plangebied zelf: het geluid tijdens voetbalwedstrijden (“worst case” 8.000 
supporters) en het geluid van het verkeer op het omliggend wegennet dat door het plan 
wordt gegenereerd. 
 
Als gevolg van het gesloten karakter van het geplande stadion, de afstand (> 200 m) 
en de dominantie van het verkeersgeluid van de N35 ter hoogte van de dichtste 
bewoning (Markt), wordt het effect van een topwedstrijd met maximaal 8.000 
supporters beperkt negatief beoordeeld. De voorziene appartementen in het 
stadionvolume zelf zullen tijdens voetbalwedstrijden aan een aanzienlijk geluidsniveau 
worden blootgesteld zodat een negatief effect op de geluidsimmissie niet uitgesloten 
is. Er kan gesteld worden dat dit een onvermijdelijk gevolg is van het betrekken van 
een woning op deze locatie. Bij de bouw van de appartementen is het vooral belangrijk 
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dat de norm NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen” (code van 
goede praktijk) worden gerespecteerd. Tevens kan een goede oriëntatie van de 
gebouwen helpen om tot minimale geluidseffecten te komen van zowel het verkeer als 
het stadion. 
 
Uitgemiddeld over het jaar zal het door het plan gegenereerd verkeer (programma + 
voetbal) in geen enkel wegsegment voor een significante toename (> +1 dB(A)) zorgen. 
Op dagen met een topmatch met volle bezetting is een -1-effect te verwachten in de 
Stadionlaan. Elders blijft ook dan de score 0. 
 
3) Discipline Lucht 

 
Door het planvoornemen zullen de verkeersemissies toenemen ten gevolge van een 
verhoogde verkeerstoename van en naar het plangebied. Er worden echter geen 
significante effecten verwacht (score 0) voor de verschillende segmenten en 
parameters, ook in het geval van een topmatch.  
 
4) Discipline Bodem en grondwater 

 
Door een adequate toepassing van de Vlarebo- en Vlarema-wetgeving zullen de 
effecten van grondverzet en afbraak zeer beperkt blijven, evenals het risico op 
verspreiding van verontreinigingen. De stedelijke ontwikkeling impliceert een 
voorafgaandelijk onderzoek van de bodemstabiliteit. Het risico op grondwaterverlaging 
is beperkt. Toepassing van de Hemelwaterverordening moet zorgen voor voldoende 
infiltratiecapaciteit op het recreatiedomein. Ook het risico op wijziging van 
grondwaterstromingen is zeer beperkt. 
 
5) Discipline Oppervlaktewater 
 
De bijkomende verhardingen zijn onderworpen aan de Hemelwaterverordening. De 
benodigde buffercapaciteit kan in principe zonder problemen opgevangen worden in 
de aan elkaar geschakelde waterpartijen en beek in het plangebied, op voorwaarde dat 
in natte perioden een flexibeler waterpeilbeheer toegepast wordt en enkel hemelwater 
opgevangen wordt. Het door de nieuwe of bijkomende activiteiten gegenereerde 
afvalwater stelt geen problemen als het beperkt blijft tot 1 % van de capaciteit van de 
RWZI van Deinze. Ter vrijwaring van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn wel milderende 
maatregelen vereist: een slib- en olievanger voor het hemelwater dat van de nieuwe 
centrale parking afstroomt en een regelmatige analyse van het bemalingswater. 
 
6) Discipline Biodiversiteit 
 
De antropogene invloed in het recreatiedomein zorgt ervoor dat het grootste deel van 
het plangebied slechts een beperkte biologische waarde heeft. De intensieve 
sportcluster zal geen significante invloed hebben op de biologische waarden. De 
ontwikkelingen die gepland zijn ter hoogte van de bestaande loofbossen worden echter 
globaal vanuit de discipline Biodiversiteit wel als negatief of beperkt negatief 
beoordeeld. Een uitgewerkte compensatie bij uitvoering van het project is wenselijk. 
Het gedeeltelijk behouden van het loofbos is eveneens mogelijk. Verder worden 
positieve effecten verwacht bij de ontwikkelingen langs de oevers van de Leie en de 
vijvers. Het effect van toename in verkeer en geluid op avifauna wordt beperkt negatief 
verwacht rekening houdend met de bestaande situatie waarin verstoring reeds 
aanwezig is. Ter bescherming van vleermuizen wordt wel aanbevolen verlichting aan 
te passen.  
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7) Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
 
Gezien de bestaande aanwezigheid van de sportinfrastructuur heeft de uitbreiding in 
de intensieve sportcluster geen significante invloed op de landschapsstructuur. De 
resterende bebossing langs de Tweebruggenlaan betreft een “vreemd” restfragment 
die de zichtrelatie belemmerde tussen het voetbalstadion en de stedelijke functies aan 
de overkant van de N35. Bij het verdwijnen van dit bos tijdens de stedelijke ontwikkeling 
in de 2de fase worden de effecten inzake landschappelijke structuur eerder als status 
quo dan wel als een beperkte verbetering beoordeeld. Verder worden positieve 
effecten verwacht bij de ontwikkeling van de geprogrammeerde parkrand en het 
extensief domein. Effecten ten aanzien van de bouwkundige erfgoedwaarden worden 
verwaarloosbaar ingeschat wegens het ontbreken van een visuele link met het 
plangebied. Tot slot biedt de vigerende wetgeving een voldoende kader om potentiële 
effecten op archeologie te ondervangen. 
 
8) Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid 

 
Het planvoornemen zorgt voor een verbetering van de gebruikskwaliteit en 
ruimtebeleving. In zijn globaliteit zijn de effecten van het planvoornemen op deze 
vlakken dus matig tot sterk positief. Er dient enkel gewaakt te worden over de 
bouwvolumes van de nieuwe woonblokken. De te verwachten toename van het 
hinderniveau t.g.v. voetbalmatchen en verkeer is beperkt. Lichthinder kan beperkt 
worden door de verlichting te integreren in de luifel van het stadiondak, i.p.v. de huidige 
hoge lichtmasten.  
 
De gezondheidseffecten van het plan kunnen zowel voor lucht als geluid als niet 
significant worden beoordeeld. De voorziene locatie voor de nieuwe bewoning, in het 
stadionvolume aan de kant van het kanaal, heeft een lucht- en geluidsklimaat dat 
geschikt is voor wonen. 

 
 
14.5.2. MOBER 
 
Op vlak van bereikbaarheid heeft het planvoornemen een positief effect op de 
bereikbaarheid te voet of per fiets. De bestaande verbinding tussen de Brielstraat en de 
Leie doorheen het domein wordt versterkt en er wordt langs de Leie een fiets- en 
wandelboulevard aangelegd. Beide verbindingen komen samen op een kadeplein langs de 
Leie en aan de zuidwestelijke hoek van het vernieuwde stadion. Op vlak van openbaar 
vervoer is er geen effect te verwachten.  
 
De bijkomende verkeersgeneratie zal noch op standaarddagen (zonder voetbal), noch 
op reguliere wedstrijddagen leiden tot afwikkelingsproblemen. En ook inzake 
verkeersveiligheid zijn er dan geen significante effecten te verwachten. Rekening houdend met 
de gevoerde analyses is een bezetting met maximum 1600 supporters de limiet die op 
reguliere basis kan worden toegelaten.  
 
Idem wat parkeren betreft. Mits combinatie met de naburige parking Brielpoort, kan op 
reguliere speeldagen de parkeerbehoefte zonder noemenswaardige problemen opgevangen 
worden. Om die nood tot inzet van parking Brielpoort tot een minimum te beperken, 
wordt aanbevolen om in het PRUP een bijkomende (overflow) parking toe te laten zodat 
het totaal op (maximum) 400 plaatsen komt.  
 
Boven die limiet van 1600 supporters zijn er wel afwikkelingsproblemen te verwachten. 
Op occasionele basis zijn wedstrijden tot maximum 5000 supporters nog acceptabel te 
noemen. Voorwaarde is wel dat dan ook (alle) andere publieke parkings in de stad mee 
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ingezet worden. “Occasioneel” is geen vooraf gedefinieerd begrip, maar maximum 10 dagen 
per jaar lijkt een plausibele richtwaarde.  
 
Indien uitzonderlijk toch meer supporters aangetrokken worden (tot de voorziene 
maximumcapaciteit van 8000 supporters), dienen flankerende maatregelen genomen te 
worden zodat de extra supporters geen bijkomend autoverkeer genereren ter hoogte 
van het stadion. Zo niet dreigt een aanzienlijk verkeersinfarct, zowel inzake 
verkeersafwikkeling als inzake parkeerdruk.  
 
De hogervermelde gebruiksrestricties worden daarom best mee verankerd in het PRUP.  
 
Beter alternatief dan alle publieke parkings inschakelen, is ook bij kleinere wedstrijden 
al inzetten op minder autoverplaatsingen. Daartoe is het aangewezen een voldoende 
groot aanbod aan fietsstalplaatsen te voorzien en een routebegeleidingsplan voor 
fietsers op te maken en dit ook te communiceren via allerlei kanalen. Een groot aantal 
inwoners van Deinze woont immers op een fietsbare afstand van het recreatiedomein. Verder 
kunnen de eigen supporters en met bezoekende clubs regelingen en afspraken gemaakt 
worden om supporters zoveel mogelijk met georganiseerd collectief (bus)vervoer te 
laten afreizen naar het stadion. Hierbij is het wel van belang om voldoende ruimte te voorzien 
om bussen te laten stoppen en ergens in de omgeving een voldoende ruime busparking te 
voorzien. 
 
De opmaak van een pakket aan flankerende maatregelen om alternatieven voor de auto te 
stimuleren, is geen voorwerp van voorliggend plan-MOBER/MER en wordt daarom best 
verankerd in een “evenementenvervoerplan” waarbij ook afstemming gebeurt met de 
programmatie van evenementen in het recreatiedomein. 
 
Naast de hogervermelde aanbeveling tot uitbreiding van de publieke parkingcapaciteit tot 400 
plaatsen, wordt tevens aanbevolen om de parkeervoorschriften voor bewoners licht bij te 
stellen:  

• Ofwel de voorgestelde parkeerratio van 1 parkeerplaats per wooneenheid optrekken 
naar minimaal 1,1.  

• Ofwel de parkeerratio van 1 parkeerplaats per wooneenheid aanvullen met de 
verplichting om per begonnen schijf van 20 plaatsen minstens 1 parkeerplaats voor 
een deelwagen wordt voorzien.  

 
Daarnaast moet de inrichting van de parking en meer bepaald de in- en uitrit worden 
herzien om de verwachte bezoekersaantallen en types voertuigen te kunnen verwerken. 
Een inrit op de huidige voorziene locatie is niet wenselijk wegens te kort bij het kruispunt N35 
x Stadionlaan gelegen rekening houdend met de bochtsituatie en de nodige lengte voor een 
afslagstrook van minimum 50m. De aanzet van de afslagstrook naar de inrit van de parking 
moet zich situeren tussen 70m vanaf het kruispunt met de N35 Tweebruggenlaan en de 
huidige in- en uitrit. De huidige in- en uitrit zelf kan ook als mogelijke optie worden weerhouden. 
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14.5.3. Integratie in het PRUP 

 

Hieronder is er een overzicht te vinden van de conclusies van de verschillende 
effectbeoordelingen (plan-MER en MOBER) waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd 
zijn in het plan. 

 

1. Het voorzien van een parking met een (maximum) van 400 plaatsen. 

Dit werd geïntegreerd in de stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.2 en 3.2) 

 

2. Op occasionele basis zijn wedstrijden tot maximum 5600 supporters acceptabel te 
noemen onder voorwaarde dat alle publieke parkings in de stad mee ingezet worden. 

In de stedenbouwkundige voorschriften wordt een minimaal aantal fietsparkeerplaatsen 
voorzien op verscheidene attractiepunten (0.3). Daarnaast laten de voorschriften het toe 
om ruimte (P&R) te voorzien voor bussen vlakbij de ingang van het stadion (art. 2.2). Ook 
een minimaal aantal busparkeerplaatsen worden voorzien (art. 3.2). 

 
Kijkende naar de andere maatregelen die vooropgesteld worden, maakt duidelijk dat de 
maatregelen die genomen worden in de voorschriften onvoldoende zijn om een 
verkeersinfarct te voorkomen. Gezien een ruimtelijk uitvoeringsplan enkel voorschriften 
(bestemmings-, inrichtings- of beheersvoorschriften) kan voorzien die een 
stedenbouwkundig karakter hebben, zijn er binnen het PRUP geen verdere mogelijkheden. 
Daarom werd op de stuurgroep van 12/11/2019 beslist om beroep te doen op Art. 2.2.5. 
§2 van de VCRO: “Voorafgaandelijk aan of gelijktijdig met de beslissing over het ruimtelijk 
uitvoeringsplan kan de bevoegde overheid overeenkomsten met publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met privaatrechtelijke rechtspersonen of met natuurlijke personen 
afsluiten om het ruimtelijk uitvoeringsplan te kunnen realiseren.” 

 
De verscheidene maatregelen uit het MER / MOBER zullen de basis vormen om 
gesprekken op te starten m.b.t. het bekomen van een overeenkomst. Deze overeenkomst 
zal afgewerkt en ondertekend worden voor de definitieve vaststelling van het PRUP. 

 

3. Indien meer supporters (<5600 supporters) aangetrokken worden, dienen flankerende 
maatregelen genomen te worden: 

a. Inzetten op minder autoverplaatsingen. Daartoe is het aangewezen een 
voldoende groot aanbod aan fietsstalplaatsen te voorzien en een 
routebegeleidingsplan voor fietsers op te maken en dit te communiceren via 
allerlei kanalen. 

De opmaak van een pakket aan flankerende maatregelen om alternatieven voor 
de auto te stimuleren, is geen voorwerp van voorliggend plan-MOBER/MER en 
wordt daarom best verankerd in een evenementenvervoerplan waarbij ook 
afstemming gebeurt met de programmatie van evenementen in het 
recreatiedomein. 

b. Met de eigen supporters en de bezoekende clubs moeten regelingen en 
afspraken gemaakt worden om supporters zoveel mogelijk met georganiseerd 
collectief (bus)vervoer te laten afreizen naar het stadion. Hierbij is het 
aangewezen om voldoende ruimte te voorzien om bussen te laten stoppen en 
om bussen te parkeren. 

Antwoord zie vraag 2. 
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4. Aanpassen van de parkeervoorschriften van bewoners: 

a. Ofwel de voorgestelde parkeerratio van 1 parkeerplaats per wooneenheid 
optrekken naar minimaal 1,1. 

b. Ofwel de parkeerratio per wooneenheid aanvullen met de verplichting om per 
begonnen schijf van 20 plaatsen minstens 1 parkeerplaats voor een deelwagen 
te voorzien 

Optie B werd geïntegreerd in de stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.2) 

5. De inrit voor gemotoriseerd verkeer dient voorzien te worden in de zone tussen 
ca.120m vanaf het kruispunt en de huidige in- en uitrit in de ruime bocht. 

Dit werd geïntegreerd in de stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.4) 

6. Bij de bouw van appartementen is het vooral belangrijk dat de norm NBN S01-400-1 
“Akoestische criteria voor woongebouwen” (code voor goede praktijk worden 
gerespecteerd) 

Deze norm werd goedgekeurd in het koninklijk besluit van 29 april 2008. Dit betekent 
dat deze norm bekrachtigd is en dus niet meer dient te worden opgenomen in de 
stedenbouwkundige voorschriften. 

7. Een goede oriëntatie van de woongebouwen kan helpen om tot minimale 
geluidseffecten te komen van zowel het verkeer als het stadion. 

Dit is een bouwtechnisch aspect en moeilijk mee te nemen in het bindend gedeelte van 
de voorschriften. Er werd ervoor gekozen om het toevoegen aan het toelichtende 
gedeelte. (art. 2.3) 

8. De benodigde buffercapaciteit kan in principe zonder problemen opgevangen worden 
in de aan elkaar geschakelde waterpartijen en beek in het plangebied, op voorwaarde 
dat in natte perioden een flexibeler waterpeilbeheer toegepast wordt en enkel 
hemelwater opgevangen wordt. 

Dit is een voorwaarde die niet kan vertaald worden in een voorschrift die 
stedenbouwkundig van aard is. Het werd in de toelichtingsnota opgenomen bij de 
aandachtspunten (zie hoofdstuk 10) 

9. Ter vrijwaring van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn milderende maatregelen vereist: 

a. Een slib- en olievanger voor het hemelwater dat van de nieuwe, centrale 
parking afstroomt 

In de voorschriften wordt gevraagd om het parkeergedeelte uit te voeren in 
waterdoorlatende materialen zodat de infiltratie van water in de bodem maximaal wordt 
verzekerd. Hierdoor is een slib- en olievanger overbodig. 

b. Regelmatige analyse van het bemalingswater 

Deze opmerking kan niet vertaald worden in een voorschrift die stedenbouwkundig van 
aard is. Het werd in de toelichtingsnota opgenomen bij de aandachtspunten (zie 
hoofdstuk 10). 

10. Een uitgewerkte compensatie bij de uitvoering van het project is wenselijk. 

Deze opmerking werd niet expliciet opgenomen in de voorschriften omdat 
boscompensatie een bindende voorwaarde is bij een omgevingsvergunning tot 
ontbossing waardoor de compensatie dus sowieso dient uitgewerkt te worden (met of 
zonder voorschriften). Het werd wel in de toelichtingsnota opgenomen bij de 
aandachtspunten (zie hoofdstuk 10). 
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11. Ter bescherming van vleermuizen wordt aanbevolen om de verlichting aan te passen. 

Dit werd geïntegreerd in de stedenbouwkundige voorschriften (art. 1.2 en 1.4) 

 

12. Lichthinder kan beperkt worden door de verlichting te integreren in de luifel van het 
stadiondak, i.p.v. de huidige hoge lichtmasten. 

Deze maatregel is technisch niet haalbaar doordat de hoogte van de tribunes te beperkt 
is, waardoor het dak niet boven de gevraagde9 25° komt. Wat wel kan is dat de 
lichtarmaturen enkel het veld (sterk) verlichten en niet de ruimte omgeving. Dit staat 
ook zo beschreven in het reglement van FIFA en werd dus niet specifiek meer 
opgenomen in de voorschriften8. 

 
Figuur 35: Duiding minimale hoogte verlichting in het FIFA stadiumbook. 

  

                                                
9 Wordt uitgelegd op p. 169 & p. 178 van het FIFA Stadiumbook: 

https://www.ksi.is/media/mannvirki/FIFA_Football_Stadiums.pdf (geraadpleegd op 25 november 2019) 

https://www.ksi.is/media/mannvirki/FIFA_Football_Stadiums.pdf
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15. ONDERZOEK TOT VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 

15.1. Toetsing aan de RVR-plicht  
 
Zie ‘beslissing van de dienst Veiligheidsrapportering’ in bijlage 10 
 
Op 6 augustus 2018 werd in het kader van de opmaak van de startnota de RVR-toets waaruit 
kon worden besloten dat het RUP niet dient voorgelegd te worden aan de dienst 
Veiligheidsrapportering en dat er geen RVR dient opgemaakt te worden.  
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16. IN TE ZETTEN INSTRUMENTARIUM 

Voor de uitvoering van het PRUP komt er een overeenkomst tussen de Provincie Oost-
Vlaanderen en de Stad Deinze. Deze overeenkomst voorziet in afspraken over:  
 

• De noodzakelijke grondenruil, waarbij volgende principes voorop staan:  
o De intensieve sportcluster wordt volledig eigendom van de Stad Deinze. 
o De geprogrammeerde parkrand en het extensief domein worden volledig 

eigendom van de Provincie.  

• De ontwikkeling en het beheer van het portaal in het verlengde van de Brielstraat.  

• De ontwikkeling en het beheer van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de 
Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie.  

• De herstructurering en het beheer van de intensieve sportcluster.  

• De ontwikkeling en het beheer van de geprogrammeerde parkrand.  

• De ontwikkeling en het beheer van het extensief domein. 

• De ontwikkeling en het beheer van de mogelijke stedelijke ontwikkeling die de 
portaalfunctie visueel accentueert en ondersteunt aan het portaal in het verlengde van 
de Brielstraat. 

• De verplaatsing van de 2 oefenterreinen van de huidige locatie aan het jeugdcomplex 
naar de nieuwe locatie aan het Afleidingskanaal van de Leie en het beheer ervan.  

• De ontwikkeling en het beheer van de gemeenschappelijke centrale parking. 
 
 
Voor de uitvoering van het PRUP komt er een overeenkomst tussen de Provincie Oost-
Vlaanderen, de Stad Deinze en KMSK Deinze. Deze overeenkomst voorziet in afspraken over:  
 

• Nog aan te vullen na stuurgroep voorzien op 21 januari 2020. 
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17. BIJLAGEN 

Geïntegreerd in dit document: 

1. Bestaande toestand topografische kaart 

2. Bestaande toestand orthofoto 

3. Juridische toestand gewestplan 

4. Juridische toestand BPA’s en RUP’s 

5. Registers van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 

gebruikersschade van toepassing kan zijn 

 

Afzonderlijke bijlagen: 

a. Plan-MER 

b. MOBER 

c. RVR 

d. Masterplan Brielmeersen 

e. Adviezen & verslag plenaire vergadering 
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1: Provinciaal RUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Deinze (6/04/2012)
2: BPA Stadionlaan (29/09/2006)
3: BPA Brielmeersen (25/02/2002)
4: BPA Zonevreemde recreatie (10/01/2005)
5: BPA Zonevreemde bedrijven - deelplan Mabrino (18/02/2008)
6: BPA Ten Bosse (2/07/2008)
7: BPA Kalkhofstraat ( 24/08/2007)
8: BPA Oostkouter A (25/06/1993 en 18/01/2000 en 13/08/2009)
9: RUP Molens Van Deinze (13/01/2011)
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