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Korte wegwijs  
 

Wat is het doel van deze nota? 
 

Deze startnota is het eerste document bij de opmaak van het pro-
vinciaal RUP ‘Recreatiepool Donk’. Met deze nota willen we reeds 
in een vroeg stadium van de procedure relevante actoren informe-
ren over de voorgenomen plannen van de Provincie Oost-Vlaande-
ren in het Donkgebied.   
Deze vroege ‘raadpleging’ of consultatie gaat in hoofdzaak over de 
algemene visie en de grote lijnen van het toekomstige RUP en 
eventuele milieueffecten. In deze vroege fase gaat het minder over 
details aangezien deze momenteel vaak nog niet gekend zijn.  
Deze consultatie is niet bindend in de zin dat de opmerkingen ge-
volgd moeten worden. Wel worden alle opmerkingen onderzocht 
en gemotiveerd, (deels) aanvaard of verworpen. Zoals decretaal be-
paald is, wordt er aan deze startnota een raadpleging gekoppeld 
van 60 dagen waarbij er minstens één participatiemoment georga-
niseerd wordt.  
 

Waarom maken we dit plan op? 
 

De Provincie Oost-Vlaanderen wil een antwoord bieden op de toe-
ristisch-recreatieve uitdagingen in het Donkgebied. Dit PRUP voert 
de nodige bestemmingswijzigingen door die voortvloeien uit de  vi-
sie ‘Recreatiepool Donk: territoriale en recreatieve toekomstvisie’ 
(2021) opgemaakt samen met de Gemeente Berlare en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. Dit PRUP vertaalt voor 6 deelRUP’s de 
inhoudelijke lijnen naar concrete stedenbouwkundige voorschrif-
ten. Deze 6 deelRUP’s spelen een strategische rol binnen de uitvoe-
ring van de visie.  
 
Algemeen stelt de visie dat een hernieuwde identiteit wenselijk is 
voor het Donkgebied om zich zo als herkenbare en sprekende toe-
ristisch-recreatieve bestemming op de kaart te zetten, in het bijzon-
der de ontwikkeling van een kwalitatieve verblijfsrecreatie. Voorlig-
gend PRUP betreft het vervolgtraject van de toekomstvisie Recrea-
tiepool Donk en heeft als doel deze visie te verankeren.   
 

Over welk gebied gaat het? 
 

Dit PRUP omvat zes recreatieve deelgebieden rondom het Donk-
meer te Berlare (Kouter Donk, Kloosterputten, Bareldonkse Bossen, 
Sparrendreef, Scheve Villa en Nieuwdonk). Het plangebied is gro-
tendeels gelegen op het grondgebied van de gemeente Berlare, 
met uitzondering van één deelgebied dat deels gelegen is op het 
grondgebied van Zele.  
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2. Inleiding en opgave 
 

1.1 Aanleiding  I  Plandoelstelling   

De omgeving van het Donkmeer is een uniek gebied met verschillende recreatieve en natuurlijke troeven. 
Het gebied staat echter ook voor tal van uitdagingen. De ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een gefragmenteerd gebied en vormen bovendien een bedreiging voor 
de hoge natuurwaarden en het toeristisch-recreatief potentieel. Daarenboven ontbreekt het de verschil-
lende recreatieve infrastructuren aan een algemene beeldkwaliteit en uitstraling. Concreet is er nood aan 
een hernieuwde identiteit om zich in de verf te zetten als dé toeristisch-recreatieve bestemming bij uitstek 
binnen de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel.  

De toekomstvisie ‘Recreatiepool Donk: territoriale en recreatieve toekomstvisie’ werd opgemaakt voor 
het gebied door de Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme. 
Op 4 mei 2021 werd deze visie goedgekeurd. Met de opmaak van voorliggend PRUP is het de bedoeling om 
de krachtlijnen van de gewenste visie op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling te vertalen en te veranke-
ren in stedenbouwkundige voorschriften en een bestemmingsplan. De grote inhoudelijke lijnen zijn voor 
verschillende deelzones beschreven in een visie en toetsingskader (https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-
leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-
don.html),  en worden  binnen hoofdstuk 3. in essentie weergegeven. Het PRUP zal de ontwikkelingsper-
spectieven verder verfijnen zodat zowel op  korte als lange termijn een geleidelijke transformatie wordt 
ondersteund.  

  
  Figuur 1.1.1-1 Raamwerk beleidsvisie Recreatiepool Donk 
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Algemeen heeft het PRUP volgende doelstellingen die binnen alle deelRUPs doorwerken: 

- De landschappelijke integratie met de omgeving versterken en onderzoeken hoe dit maximaal kan 
ingebed worden in de voorschriften;  

- Het beperken van bijkomend ruimtebeslag en verdere fragmentatie van het gebied door bijkomende 
recreatieve ontwikkelingen die de landschappelijke en natuurlijke troeven van het gebied onder druk 
kunnen zetten. Daarom wordt onderzocht waar de recreatieve bestemming achterhaald is en beter 
wordt omgezet naar een open ruimtefunctie; 

- Het versterken van de groenstructuur tussen de zuidelijke Donkbossen en Berlare Broek; 
- Voor verschillende verblijfparken wordt onderzocht hoe groenbuffers verordenend kunnen omschre-

ven worden zodat ze kwalitatief zijn maar ook haalbaar zijn binnen de uitbating van het verblijfpark; 
- Onderzoeken hoe de recreatieve bestemmingen in het gebied kunnen worden verfijnd zodat de be-

oogde transformatie van het recreatieve aanbod uit de visie doorgang kan vinden. We onderzoeken 
daarbij hoe we in de voorschriften enerzijds de nodige kwaliteitsgaranties kunnen inbouwen en ander-
zijds voldoende flexibiliteit en overgangsbepalingen voor de huidige uitbating opnemen; 

- Waar mogelijk wordt er gestreefd naar planologische duidelijkheid in die zin dat onderzocht wordt of 
verouderde plannen (bv. BPA Nieuwdonk) volledig kunnen vervangen worden met dit PRUP. 

Het PRUP omvat 6 deelzones of deelRUP’s met elk een eigen opgave binnen de ruimere visie. Per deelzone 
wordt de opgave voor het PRUP hier kort omschreven. Voor een uitgebreidere omschrijving van de be-
staande toestand en planopties wordt verwezen naar respectievelijk hoofdstuk 2, 3 en 4: 

A. DEELRUP KOUTER DONK 
Voor dit deelRUP is er potentieel om uit te groeien tot een volwaardige en aantrekkelijke cluster voor 
verblijfsrecreatie en toeristisch kamperen. Aandachtspunten zijn het versterken van de beeldkwaliteit van 
de verblijfparken, het vormen van een sterkere link met de omgeving van het Donkmeer enerzijds en de 
Dendermondse Steenweg anderzijds, het zorgen voor doorwaadbaarheid van de cluster (bv. door creatie 
van groene collectieve ruimtes en trage verbindingen) en een vernieuwing en differentiatie van het aanbod. 
Binnen dit deelRUP zullen ook de huidig juridisch opgelegde groenbuffers worden geëvalueerd. In het PRUP 
zal onderzocht worden hoe de bestemming verblijfsrecreatie volgens het gewestplan en het huidige provin-
ciaal RUP verder kan verfijnd en aangepast worden om deze doelstellingen te bereiken.  

Dit deelPRUP beoogt ook het huidige BPA Nieuwdonk te vervangen en neemt daarom bijkomend enkele 
zones binnen dit BPA mee. Er zal onderzocht worden of de bestemmingen binnen dit BPA nog actueel zijn 
of een aanpassing vragen. 

B. DEELRUP KLOOSTERPUTTEN 
Voor dit deelRUP is er potentieel om uit te groeien tot een zone voor exclusief verblijven en groepsverblij-
ven in het groen waarbij het waardevol waterlandschap van de Kloosterputten centraal wordt gesteld. 
Aandachtspunten die worden meegenomen in het PRUP zijn een optimale inpassing en inbedding in het 
groen, mogelijkheden voor horeca, een nieuwe recreatieve beleving van deze waternatuur (bv. wandelrou-
tes rond het water, platform op het water, publiek park). In het PRUP zal onderzocht worden hoe de be-
stemming verblijfsrecreatie verder kan verfijnd en aangepast worden om deze doelstellingen te bereiken. 

Binnen dit deelPRUP gaat ook aandacht naar het versterken van de relatie van de Kloosterputten met de 
open ruimte rondom en het Donkfront aan de Donklaan. Voor dit laatste willen we toekomstige ontwikke-
lingen van wonen en horeca maximaal afstemmen op het recreatief gebeuren en de landschappelijke con-
text. Het PRUP wil daarbij ook de nodige toegangen en doorsteken met de omgeving (Donklaan, Strijdam-
straat, Zandstraat,…) vastleggen.  

Waar de bestemmingen (recreatie, gemeenschapsvoorzieningen,… ) zijn achterhaald, wordt onderzocht of 
deze kunnen omgezet worden naar een open ruimtebestemming. 
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C. DEELRUP BARELDONKSE BOSSEN 
Binnen dit deelPRUP willen we de dynamiek van toerisme en recreatie van deze cluster verfijnen. De land-
schappelijke inbedding van de huidige verblijfparken wordt gestimuleerd. Een alternatieve mogelijkheid die 
de toekomstvisie naar voor schuift, is het inzetten op enkele duurzame vakantiewoningen (max. 6) in een 
bosrijke omgeving. Aandachtspunten voor dit deelgebied zijn een optimale inpassing en inbedding in de 
omliggende bosstructuren en een verblijfsrecreatie die beperkt blijft qua dynamiek gegeven de omlig-
gende woonwijken. Het PRUP zal ook onderzoeken hoe de groenbuffers van de verblijfparken die binnen 
het BPA Olmendreef op de aanpalende percelen is gelegd, planologisch kunnen aangepast worden. 

In het PRUP zal onderzocht worden hoe de bestemming verblijfsrecreatie verder kan verfijnd en aangepast 
worden om deze doelstellingen te bereiken. Waar de bestemmingen (dag)recreatie of gemeenschapsvoor-
zieningen niet langer wenselijk zijn, wordt een omzetting naar een andere openruimtebestemming onder-
zocht. 

D. DEELRUP SPARRENDREEF 
Deze zone zal volgens de visie in de toekomst beperkt uitgebouwd worden als recreatieve zone waarbij het 
verblijfpark ‘Ter Kapelle’ in het noorden wordt opgewaardeerd als zone voor toeristisch verblijven in het 
groen en een bosrijke omgeving. De rest van de zone blijft maximaal gevrijwaard voor bos- en natuurver-
bindingen om de gewenste versterking van de groenstructuren tussen de Donkbossen en Berlare Broek 
zoals opgenomen in de visie, te ondersteunen. Daarbij wordt vermeden dat het nog niet ingevulde recrea-
tiegebied wordt aangesneden voor een intensieve recreatieve invulling. Extensieve recreatie onder de vorm 
van padenstructuren en natuurbeleving is wel mogelijk. In het PRUP zal onderzocht worden hoe de bestem-
ming verblijfsrecreatie deels verder kan verfijnd (bestaand verblijfpark) en deels herbestemd worden naar 
natuur om deze doelstellingen te bereiken.  

In het PRUP zal verder ook onderzocht worden hoe de huidige bestemming gemeenschapsvoorzieningen, 
ter hoogte van de waterputtenbatterij i.k.v. drinkwatervoorziening, verfijnd kan worden in functie van een 
versterking van de natuurwaarden. Ook wordt onderzocht of een beperkte zone agrarisch gebied kan om-
gezet worden naar natuur- of bosgebied in functie van het beschermen van de waterkwaliteit van de aan-
palende drinkwatervoorziening en het versterken van de groenstructuren. 

E. DEELRUP SCHEVE VILLA 
Binnen dit PRUP staat het bestendigen van ‘De Scheve Villa’ als jeugdverblijf in zijn huidig gebruik voorop.  
De waardevolle natuur blijft de sturende factor in deze zone (deels gelegen in habitatrichtlijngebied). De 
draagkracht voor recreatieve activiteiten van deze kwetsbare natuur is erg beperkt.  

In dit PRUP onderzoeken we een omzetting van de bestemming natuurgebied naar jeugdverblijf met strenge 
randvoorwaarden aan het recreatieve gebruik. Voorwaarden uit de passende beoordeling zullen in dit kader 
uiteraard worden doorvertaald naar de stedenbouwkundige voorschriften. 

F. DEELRUP NIEUWDONK 
Het recreatiedomein Nieuwdonk werd recent eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. De focus ligt 
binnen de toekomstvisie op het organiseren van bovenlokale recreatie met respect voor de natuurwaarden 
(gelegen in habitat- en vogelrichtlijngebied). Binnen de toekomstvisie werd een inrichtingsplan opgemaakt 
voor het recreatiedomein, samen met een passende beoordeling. Daarbij is onderzocht hoe de recreatieve 
ontwikkeling kan plaatsvinden met respect voor de natuurwaarden- en doelstellingen.   

In dit PRUP onderzoeken we hoe we de huidige bestemmingen deels kunnen verfijnen i.f.v. de toekomstige 
recreatieve ontwikkeling en onderzoeken we hoe milderende maatregelen uit de passende beoordeling 
kunnen vertaald worden naar voorschriften en een bestemmingsplan. Het PRUP zal ook onderzoeken of 
harde bestemmingen met weinig toekomstwaarde kunnen omgezet worden naar een natuurbestemming, 
bv. de zone voor loodsen binnen het BPA Nieuwdonk. De huidige hoofdparking van Nieuwdonk ligt in 
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natuurgebied en zal grotendeels verplaatst worden naar de reserveparking langs de toegangsweg richting 
Dendermondse steenweg. Het PRUP zal onderzoeken of een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bv. min-
dervaliden en fietsen wel nog kan op de locatie van de huidige parking. 
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1.2 Inhoud startnota  

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

Dit vormt de eerste stap binnen de formele procedure voor het PRUP Recreatiepool Donk.   

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

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

Deze startnota omvat de volgende decretaal verplichte onderdelen:  

- een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoerings-
plan;  

- een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft;  
- een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de 

initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de ver-
schillende alternatieven;  

- een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoe-
ringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonder-
zoeken zoals in die fase gekend;  

- de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplan-
nen;  

- de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoorde-
lingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effect-
beoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan;  

- in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rap-
porten die daaruit zijn voortgekomen;  

- in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op 
mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen.
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3. Plangebied 
 

3.1. Situering 

Macroniveau 

Het plangebied ligt binnen de gemeente Berlare, met uitzondering van een beperkte zone op grondgebied 
Zele. Berlare ligt centraal in de driehoek Gent – Antwerpen – Brussel. In het noorden grenst Berlare aan de 
gemeente Zele, en in het zuiden aan de Schelde en de gemeente Wichelen. 

 
Figuur 1.1.1-2 Situering van het plangebied op macroniveau 

Mesoniveau 

Het plangebied met zijn zes deelRUP’s, gelegen binnen de recreatiepool Donk, maakt onlosmakelijk deel uit 
van het Scheldelandschap. Het Scheldelandschap strekt zich uit tussen Antwerpen en Gent en vormt de 
drager voor de visie van het Donkgebied. De Donk kan binnen het recreatieve verhaal van het Rivierpark 
Scheldevallei een belangrijke rol spelen. De recreatiepool Donk vormt samen met de Kalkense Meersen een 
‘natuurlijke onthaalpoort’ voor het Rivierpark Scheldevallei.  

Het Rivierpark Scheldevallei is een strategisch project tussen Gent en Antwerpen. De Schelde vormt de 
verbindende structuur waarbij openruimtegebieden een prominente rol spelen. Belangrijk hierbij zijn de 
landschappelijke dragers zoals beekvalleien, boscomplexen en kasteeldomeinen. Het project zet in op de 
herkenbaarheid en binding met de Schelde en haar getijdebonden bijrivieren.   

 

 

 
Plangebied 
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Figuur 1.1.1-3 Situering van het plangebied op mesoniveau 

Microniveau 

Het plangebied bestaat uit zes deelRUP’s rondom het Donkmeer: Kouter Donk, Kloosterputten, Bareldonkse 
Bossen, Ter Kapelle, De Scheve Villa en Nieuwdonk.  

 

 

 

 

Plangebied 
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3.2. Afbakening van het plangebied 

PLANCONTOUR VAN 6 DEELRUP’S 

Het plangebied bestaat uit 6 deelRUP’s waarvan er 4 een cluster van verblijfparken omvatten. Daarnaast 
zijn er nog twee deelRUP’s die het jeugdverblijf Scheve Villa en het recreatiedomein Nieuwdonk behelzen. 
In totaal bestaat het plangebied uit volgende deelRUP’s:  

- DeelRUP Kouter Donk 
• Verblijfpark Noordzee 
• Verblijfpark Donkmeer 
• Verblijfpark Zonneschijn 
• Verblijfpark Montana 
• Verblijfpark Kouter 
• (Reserve)parking en toegangsweg naar Nieuwdonk 
• Enkele percelen in landbouwgebruik tussen de verblijfsparken en het omliggende woongebied 
• Enkele percelen grenzend aan de Dendermondsesteenweg 
• Enkele percelen in landbouwgebruik tussen de verblijfparken en de parking en toegangsweg 

naar Nieuwdonk 
• Een recreatief woongebied waarbinnen permanent wonen mogelijk is, maakt geen deel uit van 

het plangebied (gelegen aan Eendenpad, Aalscholverspad, Reigerspad)   
 

- DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 
• Verblijfpark Groenpark 
• Verblijfpark Rodeo 
• Verblijfpark Kloosterputten 
• Kloosterputten en aangrenzend perceel in natuurgebied  
• Onbebouwd gebied in landbouwgebruik tussen N445 en de Kloosterputten  
• Enkele achtertuinen van woonpercelen aan de Dendermondse Steenweg 
• Gemeentelijke parking en enkele delen van percelen in landbouwgebruik ten oosten van ge-

meentelijke parking. 
• Bouwlint tussen de Strijdam en Kloosterputten, in aansluiting op de gemeentelijke parking 
• Perceel op grondgebied Zele met gedeeltelijk landbouwgebruik en gedeeltelijk bos. 

 
- DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

• Verblijfpark Gamma 
• Aansluitend braakliggend terrein in het oosten en bosgebied 

 
- DeelRUP Bareldonkse Bossen: 

• Verblijfpark Roosendael 
• Verblijfpark Primavera 
• Verblijfpark Bareldonk 
• Enkele aanliggende percelen rond de begraafplaats en één perceel ten zuiden van de Schrie-

kenstraat 
• De groenbuffers ten noorden van de verblijfparken en ten oosten van verblijfpark Bareldonk 
• Het bos tussen de verblijfparken 
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- DeelRUP Sparrendreef 
• Verblijfpark Ter Kapelle 
• Aanliggende percelen in landbouwgebruik en bos  
• Aanliggende delen van woonpercelen achter de Donklaan en Blauwhofdreef. 

 
- DeelRUP Scheve Villa 

• Jeugdverblijf Scheve Villa en aanliggend terrein 
 

- DeelRUP Nieuwdonk 
• Recreatiedomein Nieuwdonk en aanliggende terreinen 

De afbakening van de verschillende deelRUP’s wordt hierna weergegeven: 
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Figuur 1.1.1-4 Afbakening plangebied DeelRUP Kouter Donk 

  
Figuur 1.1.1-5 Afbakening plangebied DeelRUP Kloosterputten - 
Deelplan 1 

   
Figuur 1.1.1-6 Afbakening plangebied DeelRUP Kloosterputten – 
Deelplan 2 

  
Figuur 1.1.1-7 Afbakening plangebied DeelRUP Bareldonkse 
Bossen 

  
Figuur 1.1.1-8 Afbakening plangebied DeelRUP Sparrendreef 

 

  
Figuur 1.1.1-9 Afbakening plangebied DeelRUP Scheve Villa 
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Figuur 1.1.1-10 Afbakening plangebied DeelRUP Nieuwdonk 

 

REIKWIJDTE EN DETAILLERINGSNIVEAU 

Het PRUP Recreatiepool Donk omvat voor elk deelRUP de opmaak van een grafisch plan en bijhorende ste-
denbouwkundige voorschriften teneinde het plangebied te herbestemmen. Het RUP beoogt de ordening op 
provinciaal niveau van een plangebied met een oppervlakte van  ha in totaal. De verschillende deelRUP’s 
hebben de volgende oppervlaktes: 

- DeelRUP Kouter Donk: 28,0 ha 
- DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1: 17,1 ha  
- DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2: 2,3 ha 
- DeelRUP Bareldonkse Bossen: 11,6 ha 
- DeelRUP Sparrendreef: 26,0 ha 
- DeelRUP Scheve Villa: 0,7 ha 
- DeelRUP Nieuwdonk: 85,1 ha 

De bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd op perceelsniveau.  

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN 

Wat betreft de elementen binnen het PRUP die vallen onder de bevoegdheid van de gemeente, dan wel 
het Vlaams Gewest, zal de delegatie worden aangevraagd aan de desbetreffende overheden. Deze delega-
tie dient te worden verleend ten laatste tegen de plenaire vergadering.  
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3.3. Ruimtelijk-historische analyse 

Doorheen de tijd heeft de omgeving van het Donkmeer een enorme evolutie meegemaakt van vroegere 
Scheldearm tot recreatieve trekpleister. Deze evolutie heeft het gebied gemaakt tot wat het nu is. Verschil-
lende lagen van ontginning, vervening, recreatie en de opkomst van de verstedelijking hebben het gebied 
gevormd. Het landschap is een samenspel van natuurlijke elementen en een culturele laag.  

De basis van het gebied lag in de landschappelijke structuur. De geomorfologische context, die gekarakteri-
seerd wordt door opeenvolgende kronkelwaardruggen in de oude rivierbedding van de Schelde, vormt een 
typische en markante landschapsstructuur. Vandaag vormen ze, samen met de meersen en moerassen van 
de oude meander, een landschap met hoge ecologische waarden en biodiversiteit. 

Uit de historische kaarten is af te leiden dat het landschap steeds centraal stond in de ontwikkeling van de 
recreatiepool. De verschillende dorpskernen van Berlare hebben zich elk op een geconcentreerde manier 
ontwikkeld, terwijl ‘De Donk’ slechts een beperkte cluster van woningen was op een zandrug. De omgeving 
van de Broekmeers en de Donkbossen waren in deze tijd nog gewoon een moerassig gebied. Van zandwin-
ning was er nog geen sprake. 

De karakteristieke vorm van de oude Scheldemeanders en de  opeenvolging van paleo-meanders,  is helder 
leesbaar in de historische kaarten. De veelzijdige waternatuur, die bijna "ingekaderd" wordt door het we-
gennet en de dorpskernen, zal de cruciale rode draad zijn in het Donkgebied doorheen zijn geschiedenis. En 
dit meer nog dan de karakteristieke bebouwing, de palingrestaurants of de strandactiviteiten aan 
Nieuwdonk. Daarom speelt het ook een centrale rol in de toekomstvisie voor het gebied.   

DE SCHELDEARM, FERRARISKAART (1770) 
- Verlanding Scheldearm  

ONTGINNING SCHELDEARM, HISTORISCHE KAART (EIND 1800) 
- Ontginning Scheldearm 
- Ontstaan open water en Donkmeer 
- Aanplant populieren  

 
Figuur 1.1.1-11 Uitsnede Ferrariskaart (1770) 

 
Figuur 1.1.1-12 Uitsnede historische kaart eind 1800 
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ONTDEKKING LANDSCHAPSSCHOON, HISTORISCHE TOPOGRAFISCHE KAART (1920-1930 INTERBELLUM) 
- Ontdekking landschapsschoon van Donkmeer 
- Opkomst eerste recreatie 
- Villa’s als parels aan de oevers van het Donkmeer    

DONKMEER ALS RECREATIEGEBIED, HISTORISCHE TOPOGRAFISCHE KAART 1960 
- Opkomst grootschaligere recreatie 
- Donkmeer als regionaal recreatiegebied voor zwemmen, vissen en bootjes varen 
- Ontwikkeling horeca langsheen de oevers van het Donkmeer 

 
Figuur 1.1.1-13 Uitsnede historische topografische kaart 1920 

 
Figuur 1.1.1-14 Uitsnede historische topografische kaart 1960 
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3.4. Bestaande feitelijke toestand 

Het plangebied bestaat uit zes deelzones gelegen rondom het Donkmeer binnen de recreatiepool Donk, 
ondergebracht in verschillende deelRUP’s. 

DeelRUP’s Kouter Donk, Kloosterputten, Bareldonkse Bossen en Sparrendreef omvatten onder meer één of 
meerdere verblijfparken. Deze verblijfparken zijn in het algemeen gericht op jaargasten. Ze bestaan bijna 
uitsluitend uit stacaravans. Voor deze verblijfparken schept de omgeving van het Donkmeer het ideale land-
schappelijk kader, al is er meestal weinig connectiviteit met het meer of de omgeving. De verblijfparken 
staan eerder op zich, en kennen veelal een harde inrichting met verharde circulatieroutes en weinig tot geen 
opgaand groen in de parken.  Deze deelRUP’s omvatten naast de verblijfparken ook delen van de ruimere 
omgeving die een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van het landschap en de groenstructuren 
van het gebied. 

Daarnaast is er ook nog het deelRUP Scheve Villa die een jeugdaccommodatie voor jeugdkampen omvat. 
Het deelRUP Nieuwdonk omvat het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk. 

Volgende deelRUP’s worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan onderscheiden: 

A. DEELRUP KOUTER DONK 

Dit deelRUP omvat onder meer de cluster van verblijfparken aan de Kouter. Deze bestaat uit 5 verblijfparken 
die op redelijk beperkte oppervlakte gelegen zijn. Het gaat om de verblijfparken Kouter, Donkmeer, Zonne-
schijn, Noordzee en Montana. Ze bestaan allen uit stacaravans en zijn gericht op tweedeverblijvers of vaste 
jaargasten.  

Aanliggende percelen tussen het woongebied en de verblijfparken, gebruikt als landbouwgrond of weiland, 
worden mee opgenomen in het plangebied. Deze zijn deels gelegen in een zone voor openluchtrecreatieve 
terreinen (PRUP), deels binnen bufferzone of zone voor parkeerterrein (BPA Nieuwdonk).  

Het perceel van de ‘Donkere Wolk’ zit mee in de plancontour, samen met de Brielstraat en de percelen rond 
café ‘tWeiken aan de oever van het Donkmeer. Omwille van ruimtelijke nabijheid is ook de reserveparking 
en toegangsweg tot het recreatiedomein Nieuwdonk opgenomen binnen het deelRUP, samen met het tus-
senliggend open ruimtegebied. Het recreatieve woongebied waarbinnen permanent wonen mogelijk is, 
wordt niet meegenomen binnen het deelRUP. Dit is de uitsnede binnen de plancontour.  

De verblijfparken worden allen ontsloten via de Dendermondse Steenweg en/of Brielstraat. Langs de Den-
dermondse Steenweg zijn de toegangen van de verblijfparken Zonneschijn en Donkmeer slecht zichtbaar in 
het straatbeeld. Het verblijfpark Noordzee heeft ook een ontsluiting via de Frans Broeckaertlaan. Elk ver-
blijfpark heeft zijn eigen toegang. De ontsluitingen op de Dendermondse Steenweg alsook enkele aanlig-
gende percelen binnen de bestemmingszone woongebied volgens het gewestplan, zijn mee opgenomen 
binnen de plancontour.    

De cluster van verblijfparken grenst in het zuiden aan de Brielstraat en de oever van het Donkmeer. De 
oever van het Donkmeer wordt gekarakteriseerd door verschillende groene ontmoetingsplekken: picknick-
weide, vlindertuin, etc. Het zorgt voor een diverse natuurbeleving voor de wandelaars en fietsers langs het 
Donkmeer, maar verliest tegelijkertijd zijn aantrekkingskracht door de harde grens met de verblijfparken. 
De verblijfparken schermen zich af van het Donkmeer. 

De toegang van het recreatiedomein Nieuwdonk situeert zich aan de Dendermondse Steenweg. De toe-
gangsweg zelf is een verharde rechte baan van ca. 630m tot aan de Brielstraat. De toegangsweg loopt door-
heen open ruimtegebied. De parking van Nieuwdonk is voorzien op het gras aan de oostzijde van de toe-
gangsweg. 
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Figuur 1.1.1-15 DeelRUP Kouter Donk 
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B. DEELRUP KLOOSTERPUTTEN 

Verscholen achter de kop van het Donkmeer ligt de waterplas Kloosterputten die niet zichtbaar en quasi 
onbereikbaar is. De plas wordt ingesloten door de  verblijfparken Rodeo en Kloosterputten, en is afge-
schermd van het Donkmeer door de drukke en dichtgebouwde Donklaan. Daarentegen vormt de plas eco-
logisch gezien een strategische link naar de meer noordwaarts gelegen waardevolle Turfput en Berlare 
Broek.  

Iets noordelijker binnen het plangebied bevindt zich het verblijfpark Groenpark. Dit verblijfpark is voorna-
melijk gericht op kamperen en trekkersplaatsen, en in mindere mate op stacaravans. Het beschikt ook over 
enkele trekkershutten. Het verblijfpark Gamma ligt iets meer oostwaarts en vormt een afzonderlijk deelplan 
binnen de cluster Kloosterputten. Het is gelegen aan de rand van de natuurzone Turfputten en Berlare 
Broek. Aansluitend op het verblijfpark Gamma is er in het zuiden nog een zone met enkele weekendverblij-
ven. Deze weekendverblijven zijn gelegen binnen woongebied volgens het gewestplan en worden niet mee-
genomen binnen het plangebied.   

Het plangebied loopt iets meer zuidwaarts tot aan de Donklaan. Een deel van de zone voor centrumgebied 
van het RUP Donk aan de Strijdam is mee opgenomen binnen de plancontour, alsook de aanliggende ge-
meentelijke parking en de rest van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan. Ach-
ter het verblijfpark Kloosterputten (ten noorden) situeren zich enkele percelen binnen natuurgebied volgens 
het gewestplan. Vanuit een logische samenhang zijn deze meegenomen binnen de plancontour.    

De tussenliggende ruimte tussen verblijfpark Rodeo en Camping Groenpark maakt ook deel uit van het plan-
gebied. De gronden zijn vandaag in landbouwgebruik maar hebben een bestemming als verblijfsrecreatie. 
De westelijke zijde van het plangebied omvat enkele delen van achtertuinen van woonpercelen aan de Den-
dermondse Steenweg, alsook de stal van een landbouwbedrijf. Ook deze percelen zijn gelegen binnen een 
bestemmingszone voor verblijfsrecreatie. Ten oosten van camping Groenpark wordt een perceel bestemd 
als gebied voor openluchtrecreatieve verblijven (GRUP Groenpark Donkmeer - Berlare Zele) opgenomen. 
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Figuur 1.1.1-16 Bestaande feitelijke toestand DeelRUP  Kloosterputten 

 

C. DEELRUP BARELDONKSE BOSSEN 

Het deelRUP Bareldonkse Bossen bestaat uit de cluster van verblijfparken met Roosendael, Primavera en 
Bareldonk. Ook deze verblijfparken zijn vooral gericht op jaargasten met stacaravans. De verblijfparken heb-
ben allen een toegang op de Schriekenstraat. De toegangsweg naar verblijfpark Roosendael is smal van 
wegprofiel waardoor de toevoer van stacaravans via een alternatieve toegang aan de oostzijde gebeurt. 

Tussen de twee clusters van verblijfparken liggen een bos en de begraafplaats Bareldonk, deze worden 
eveneens opgenomen binnen de plancontour. Daarnaast zijn er binnen het plangebied ook nog enkele 
braakliggende of beboste percelen opgenomen. Ten noorden en ten oosten van de verblijfparken Primavera 
en Bareldonk zijn de al dan niet beboste percelen gelegen in een zone voor groenbuffer binnen het BPA 
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Olmendreef meegenomen. Het perceel ten zuiden van de Schriekenstraat, aan de overzijde ter hoogte van 
verblijfpark Bareldonk, is gelegen in een zone voor dagrecreatie en is eveneens meegenomen. De rustige 
ligging en de nabijheid van natuur en bos zijn karakteristiek voor deze verblijfparken.  Ten westen en zuiden 
wordt het plangebied omgeven door een residentieel woongebied in het groen. 
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Figuur 1.1.1-17 Bestaande feitelijke toestand DeelRUP Bareldonkse Bossen 

D. DEELRUP SPARRENDREEF 

Het deelRUP omvat in hoofdzaak de bestemmingszones verblijfsrecreatie en gemeenschapsvoorzieningen. 
Een kleiner aandeel is bestemd als landbouw-, natuur- en woongebied.  

De zone voor verblijfsrecreatie is voor slechts een beperkt deel ingevuld door het verblijfpark Ter Kapelle. 
Dit verblijfpark vindt ontsluiting via de Sparrendreef die het deelplan doorkruist. Het zuidelijk deel van de 
Sparrendreef is daarbij verhard, het noordelijk deel takt onverhard aan op de Donklaan. Het overige deel 
van de bestemmingszone verblijfsrecreatie kent een landbouwgebruik.  

De zone voor gemeenschapsvoorzieningen binnen het plangebied bestaat voornamelijk uit bosfragmenten 
en omvat een waterputtenbatterij i.k.v. drinkwatervoorziening door de Watergroep. De bestemmingszone 
omvat in hoofdzaak één langwerpig perceel in het oosten. In het noorden wordt het perceel begrensd door 
de Oude Dreef. In het zuiden maakt de bestemmingszone via een bosperceel connectie met de Donklaan.  

Een zone agrarisch gebied, ingesloten door zones natuurgebied op het gewestplan, maakt eveneens deel 
uit van het plangebied. De percelen kennen een verschillend landgebruik gaande van bosfragmenten, wei-
land en een klein deel akkerland. Aan de randen met het woonlint aan de Donklaan en Blauwhofdreef zijn 
eveneens enkele delen van percelen opgenomen die bestemd zijn als natuur- of woongebied. 
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Figuur 1.1.1-18 Bestaande feitelijke toestand DeelRUP Sparrendreef 

 
E. DEELRUP SCHEVE VILLA 

De Scheve Villa is een jeugdverblijf gelegen in de Hemelse Rij, een reservaatzone die bestaat uit zeer waar-
devolle natuur. Een kleinschalige wandelverbinding situeert zich langs het perceel en maakt connectie met  
de zuidzijde van recreatiedomein Nieuwdonk. Het jeugdverblijf bestaat uit  villa en de omliggende tuin die 
ook voor jeugdactiviteiten wordt gebruikt. De toegang gebeurt via de Donklaan. 

 
Figuur 1.1.1-19 Bestaande feitelijke toestand DeelRUP Scheve Villa 

F. DEELRUP NIEUWDONK 

Nieuwdonk is een recreatiedomein ten zuiden van het Donkmeer, beheerd en uitgebaat door de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Het bestaat uit een waterplas ontstaan uit een oude zandwinningsput en is omgeven door 
grasoevers, ligweides en bomenclusters. Op de waterplas gaan intensieve recreatieactiviteiten door, zoals 
zeilen, duiken, zwemmen, etc. Het domein kent ook een aantal gebouwen, waaronder een horecapand met 
sanitair en burelen, een apart sanitair blok en een groepering van enkele loodsen voor de wateractiviteiten. 
Deze groepering van gebouwen is verscholen in het groen en grenst aan de Donkbossen. Tussen het hore-
capand en de loodsen situeert zich een avonturenparcours en enkele ligweides. Verder is het domein ook 
voorzien van enkele wandelverbindingen, o.a. naar de aaidierenweide en de eendenkooi. Het recreatiedo-
mein wordt in het zuiden gescheiden door een smalle landtong van het Donkmeer. 

De hoofdtoegang van Nieuwdonk situeert zich aan de noordelijke rand van de plancontour, naast de Voorste 
Sloot en sluit aan op de toegangsweg richting Dendermondse steenweg. . De toegang tot het domein situ-
eert zich ter hoogte van de gebouwencluster met horeca en burelen en  omvat ook een fietsenparking naast 
de Voorste Sloot. Langsheen de toegangsweg bevindt zich een parking voor gemotoriseerd verkeer. Echter 
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de officiële parking van het recreatiedomein bevindt zich net buiten het plangebied parallel aan de toe-
gangsweg naar de Dendermondse steenweg. Vanuit een logische ruimtelijke samenhang zijn deze laatste 
elementen opgenomen binnen het deelRUP Kouter Donk.  

Het gehele deelRUP is gelegen binnen habitatrichtlijngebied en wordt gekenmerkt door grote gehelen 
kwetsbare en waardevolle natuur. 

   

  
Figuur 1.1.1-20 Bestaande feitelijke toestand DeelRUP Nieuwdonk 
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4. Visie en planvoornemen 
4.1. ‘Territoriale en recreatieve toekomstvisie Recreatiepool Donk’ als kader  

DONK ALS BOVENLOKAAL RECREATIEF KNOOPPUNT 

Voorliggend PRUP wordt opgemaakt als vervolg op de toekomstvisie ‘Territoriale en recreatieve toekomst-
visie Recreatiepool Donk’, opgemaakt door de Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Berlare en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme1. Het Donkmeer en Nieuwdonk zijn binnen de recreatiepool Donk als ‘dagrecre-
atieve knooppunten’ aangeduid binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (zie hoofdstuk 6.1.2). Het 
is met name de bevoegdheid van de provincie om mee te waken over de toekomstvisie van dit toeristisch 
knooppunt en de toeristisch-recreatieve infrastructuur op provinciaal niveau te versterken. De recreatie-
pool Donk is immers een natuurlijke onthaalpoort voor het Rivierpark Scheldevallei en tegelijk een be-
stemming in de toeristische regio Scheldeland. Daarbij zijn connecties met de Schelde en de Kalkense Meer-
sen te maken.  

VISIE EN TOETSINGSKADER ALS BASIS VOOR DIT RUP 

De territoriale en recreatieve toekomstvisie vertrekt vanuit de ruimtelijk-landschappelijke structuur waarbij 
de uitzonderlijke kwaliteiten van het gebied worden uitgelicht, die richting geven aan toeristisch-recreatieve 
routes en ontdekkingspunten. Dit resulteerde in een raamwerk, concepten, visie en enkele deelvisies. In  
een volgende stap werd de visie concreter uitgewerkt in een toetsingskader, dat de mogelijkheden en op-
portuniteiten voor het gebied toont. Het is een kader om de toeristisch-recreatieve activiteiten toe te wijzen 
op de juiste plekken in het gebied. Door in te zetten op strategische kernen, bestemmingen en ontdekkings-
routes worden de verschillende types activiteiten in relatie over het gebied geclusterd en/of verspreid. 
Daarnaast biedt het toetsingskader ook handvaten aan vergunningverlenende overheden om het criterium 
‘goede ruimtelijke ordening’ van relevante toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen te beoordelen. 

De bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van de verschillende deelRUP’s zullen de verdere vertaling 
vormen van toekomstvisie en toetsingskader. Zo worden recreatieve ontwikkelingen in het gebied geleide-
lijk aan getransformeerd overeenkomstig de visie. Bij de vertaling naar verordenende voorschriften zullen 
overgangsbepalingen belangrijk zijn om huidige uitbatingen niet te hypothekeren. Anderzijds zullen toe-
komstige recreatieve ontwikkelingen terdege rekening dienen te houden met kwaliteitseisen van het re-
creatieve aanbod en dienen bij te dragen aan het versterken van het landschap en de natuurwaarden. Deze 
laatsten vormen immers de recreatieve troef en aantrekkingskracht van het gebied. Binnen verschillende 
deelRUP’s zal daarom ook onderzocht worden of achterhaalde recreatieve bestemmingen kunnen omgezet 
worden naar een openruimtebestemming.  

PARALLEL ONTWERPTRAJECT MET DE VERBLIJFPARKEN 

Parallel met de opmaak van dit PRUP loopt ook een cocreatief begeleidingsproject met de verschillende 
verblijfparken in het gebied. Samen met de uitbaters en een team van ontwerpers en landschapsarchitecten 
maken we  een inrichtingsplan op maat van elk verblijfpark . Per verblijfpark vertrekken we vanuit de sterk-
tes van elk terrein, en onderzoeken we mogelijke kansen om een kwaliteitsslag te maken op het terrein zelf 
maar ook een betere connectie te maken met het waardevolle omliggende landschap. Kansen voor een 
(grondige) transformatie van verschillende clusters van verblijfparken worden daarbij ook onderzocht. De 
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krachtlijnen van deze inrichtingsplannen zullen we nadien ook doorvertalen in de stedenbouwkundige voor-
schriften en het grafisch plan van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.  

4.1.1. Uitdagingen 

De territoriale en recreatieve toekomstvisie beschrijft op een gebalde manier de uitdagingen waar het Donk-
gebied voor staat:  

- Algemeen is een hernieuwde identiteit wenselijk, om zich als herkenbare en sprekende toeris-
tisch-recreatieve bestemming op de kaart te zetten. Het Donkgebied is namelijk een unieke uitvals-
basis tussen Gent – Antwerpen - Brussel, maar heeft nood aan zijn eigen duidelijke identiteit en 
zijn troeven kunnen nog sterker in de verf gezet worden.  

- De ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen hebben het gebied danig getransformeerd. Willekeu-
rige infrastructuren, versnippering en ongedefinieerde (rest)zones zijn hiervan het resultaat en zor-
gen ervoor dat de Donk eerder een gefragmenteerd gebied is geworden. De hoge natuurwaarden 
in het gebied vormen zo enerzijds een belangrijke troef voor het gebied, maar worden ook makke-
lijk bedreigd door toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Een gepaste situering binnen het span-
ningsveld tussen natuur en recreatie is dus aan de orde. 

- Die verschillende recreatieve infrastructuren, die verspreid zijn over het Donkgebied, dragen on-
voldoende bij aan de algemene beeldkwaliteit van het gebied. Een duidelijker kader voor een co-
herente beeldkwaliteit is daarom wenselijk. 

- Verder heeft het Donkgebied vandaag ook onvoldoende visibiliteit. Het blijft een verborgen parel 
langs de Schelde. Om een volwaardig toeristisch-recreatief verhaal te kunnen ontwikkelen voor de 
Donk, moet er aan een bredere bekendheid, visibiliteit en identiteit gewerkt worden. 

- Tenslotte kent het Donkgebied diverse typische recreatieve activiteiten. Enerzijds zijn deze erg ge-
linkt aan het water. Anderzijds is er ook een belangrijke traditie van recreatief verblijven van jaar-
gasten (stacaravans). De uitdaging bestaat erin om deze dubbele identiteit te verweven en er een 
constructief en geïntegreerd verhaal voor de toekomst van te maken. De mogelijkheid om te ver-
blijven en te recreëren in een uitzonderlijk landschappelijk kader, zal immers mee de hernieuwde 
identiteit van het Donkgebied bepalen. 
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4.1.2. Ambities 

NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE AMBITIES 

Bevestigen van de ruimtelijk-landschappelijke identiteit 

 
Figuur 3.1.2-1 Een landschappelijke basisstructuur 

Het landschap bestaande uit meanders, meersen, moeras-
sen, de Scheldevlakte en zandduinen, vormt de landschap-
pelijke onderlegger voor de recreatiepool. Elk van deze land-
schappen is voelbaar op het terrein en geeft aanleiding tot 
specifieke zichten, activiteiten en infrastructuren. 

De landschappelijke structuur vormt samen met de diverse 
meersen en waterlandschappen een uniek kader voor recre-
atie. Deze landschappelijke waarden zijn de sterkhouders 
van het recreatieve verhaal en staan in wisselwerking met 
een recreatieve inrichting en gebruik.  

Elke deelzone binnen dit PRUP wordt zo gekenmerkt door 
zijn natuurlijke context, maar evenzeer door zijn landschap-
pelijke identiteit. Deze verschillende identiteiten hebben de 
toekomstvisie op de recreatiepool Donk vormgegeven.  

 

Versterken van de natuurwaarden  

 
Figuur 3.1.2-2 Structurele landschappelijke verbin-
dingen 

Binnen de toekomstvisie zetten we ook in op het versterken 
van verschillende landschappelijke ruggengraten. Er liggen 
daarbij heel wat kansen om deze natuurwaarden te verster-
ken: 

• Het vrijwaren van de Donkbossen van verdere wan-
del- en fietsinfrastructuur; 

• Omzetten van achterhaalde recreatieve bestem-
ming naar een groene bestemming;  

• Versterken van buffergebieden en natuurlijke ran-
den langs de meest waardevolle natuurzones (bv. 
Berlare Broek, Turfput, …); 

• Versterken van de bos continuïteit tussen de Donk-
bossen en Berlare Broek via de Bareldonkse bossen.  

De uitzonderlijke natuur vormt een belangrijke recreatieve be-
stemming die mits beperkte infrastructurele ingrepen gevalo-
riseerd kan worden. Ten allen tijde moet hierbij het juiste 
evenwicht tussen natuur en recreatiemogelijkheden bewaakt 
worden. 
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RECREATIEVE AMBITIES 

 
Figuur 3.1.2-3 De Lus van de (vergeten) meanders 
en de Lus van de Meren 

Het Donkgebied bestaat uit een afwisselend geheel van me-
ren, moerassen, bossen, restaurants, cafeetjes en andere 
trekpleisters. Deze worden in de visie met elkaar verbonden 
door twee lussen:  

1 de (dubbele) lus van de meren loopt rond het Donkmeer 
en Nieuwdonk en bundelt de verschillende recreatieve hot-
spots  (Donkfront, het Donkoeverpark, de Eendenkooi, 
Nieuwdonk, …). 

2 de lus van de (vergeten) meanders is een traject dat langs 
de vele verschillende landschappen van het gebied passeert 
(Berlare Broek, Scheldedijk, …) en dat voornamelijk inzet op 
natuurbeleving en wandel- en fietstoerisme. 

Deze structuur van lussen bouwt voort op reeds bestaande 
netwerken, vervolledigt missing links en verruimt het bezoe-
kersveld in bepaalde zones. Via deze lussen kan je het ge-
bied ontdekken en beleven, te voet of met de fiets. In de 
toekomst willen we het recreatieaanbod zoveel mogelijk 
clusteren en aansluiten op deze twee lussen. Ze kunnen toe-
komstige activiteiten en toeristische infrastructuren (ont-
haalpoorten, infopunten, … ) mee structureren. 

Naast een ruimtelijke structuur, worden er voor het Donkgebied ook ambities vastgelegd op vlak van toe-
risme en recreatie:  

- Maximaal inzetten op waterrecreatie in zijn verschillende vormen, met Nieuwdonk als watersport- en 
zwemlocatie, het Donkmeer als waterattractie (beleving van op de rand, traditionele boottochtjes) en 
Berlare Broek als beleving van de waternatuur;  

- Inzetten op een gevarieerde verblijfsrecreatie en vernieuwing/verduurzaming van het aanbod aan 
logies. Om de identiteit van het Donkgebied als verblijfslocatie te versterken is een strategie voor ver-
blijfsrecreatie uitgestippeld. Binnen deze strategie is het Donkgebied ingedeeld in enkele herkenbare 
clusters die  de schaal van één enkel verblijfpark overschrijden. Per cluster wordt een visie op het ver-
blijfaanbod uitgestippeld, gekoppeld aan zijn ligging binnen het raamwerk, de recreatieve lussen en de 
landschappelijke context: 

• Cluster Kouter Donk: deze cluster blijft het hart van de verblijfparken gelegen langs de struc-
tuur van beide lussen; 

• Cluster Kloosterputten: hier staat een vernieuwde identiteit van exclusief kamperen en ver-
blijven in de natuur centraal. Het verblijfpark Gamma wordt als locatie voor jeugd en/of 
groepsverblijf ingezet; 

• Cluster Bareldonkse bossen: belang van landschappelijke integratie van het verblijfsaanbod 
naar een bosrijke omgeving. Het verblijfsaanbod sluit hier aan op de schaal van de omliggende 
woonwijk; 

• Cluster Sparrendreef: er wordt ingezet op een compacte vorm van verblijven in het groen. 
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- Opentrekken en verbreden van doelpubliek: Door specifiek in te zetten op kindvriendelijke en jeugd-
recreatie zal het doelpubliek aan recreanten opengetrokken worden. De verjonging via scholen, kam-
pen, groepen, familietoerisme is van belang voor het Donkgebied. Daarnaast blijven de huidige diverse 
bezoekers van het gebied ook essentieel: natuurrecreanten, sportievelingen, experimentele kampeer-
ders, de actieve oudere bevolking, bezoekers van het recreatiedomein en de horeca, ... . Door in te 
zetten op ontmoetingsplekken in het gebied, zullen zowel de diverse bezoekers als de bewoners er hun 
plek vinden en het zich kunnen toe-eigenen. 
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4.1.3. Toetsingskader 

Het toetsingskader is een tweede onderdeel van de territoriale en recreatieve toekomstvisie en toont de 
mogelijkheden en opportuniteiten voor het gebied op een kleiner schaalniveau. Het is een kader voor de 
toekomstige recreatieve activiteiten in het gebied. Door in te zetten op strategische kernen, bestemmingen 
en ontdekkingsroutes worden de verschillende types activiteiten in relatie over het gebied geclusterd en/of 
verspreid. Daarnaast biedt het toetsingskader ook handvaten aan vergunningverlenende overheden om het 
criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ van relevante toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen te be-
oordelen.  

Hierna worden de inhoudelijke elementen van het toetsingskader beknopt weergegeven voor elk deelRUP.  

A. DeelRUP Kouter Donk 

Voor de cluster Kouter Donk als hart van de verblijfparken, worden opportuniteiten gezien in een landschap-
pelijke verblijfscluster met een sterke relatie met de oever van het Donkmeer. De visie is geënt op het maxi-
maal inzetten op een verbetering van de algemene beeldkwaliteit en dit in combinatie met een diversificatie 
en het verduurzamen van de verblijfsvormen. Binnen de gebiedsvisie staan volgende krachtlijnen voorop:  

- Beperkte uitbreidingsmogelijkheden met stacaravans ter compensatie van staplaatsen die elders bin-
nen de cluster verdwijnen, ten voordele van het versterken van groene ruimtes en beeldkwaliteit;  

- Uitbreiden met andere vormen van kamperen;   
- Het versterken van de relatie met het Donkmeer door de oevers en de verblijfparken beter met elkaar 

te verbinden; 
- Een groenblauwe doorsteek tussen de Dendermondse Steenweg en de oever van het Donkmeer;  
- Inzetten op het verhogen van de beeldkwaliteit door in te zetten op een vergroening van de verblijf-

parken en de cluster in het algemeen;  
- Het creëren van volwaardige toegangen naar de verblijfparken; 
- Het ontdubbelen van de Brielstraat inzake veiligheid van voetgangers en fietsers;  

Ter hoogte van de parking voor recreatiedomein Nieuwdonk en de Brielstraat voorziet de visie een onthaal-
poort met overstapmogelijkheden. 

      
 Figuur 3.1.3-1 Gebiedsgerichte visie cluster Kouter Donk 
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B. DeelRUP Kloosterputten 

De visie op de cluster Kloosterputten volgt uit het Masterplan Donkfront, met name om van de omgeving 
van de Kloosterputten een aantrekkelijke locatie te maken voor recreatie, ontspanning en verblijven, en dit 
met respect voor de draagkracht van de natuur.  

Voor deze cluster worden twee strategieën aanzien. Allereerst het inzetten op het verbeteren van de beeld-
kwaliteit en het vergroenen van de verblijfparken. Daarnaast wordt de omgeving van de Kloosterputten 
gezien als een uitgelezen kansenlocatie voor toeristisch kamperen of verblijven in de natuur en in relatie tot 
het water. Een visie van (gedeeltelijke) transformatie staat voorop.  

Binnen de gebiedsgerichte visie werden voor de cluster Kloosterputten volgende krachtlijnen doorvertaald:  

- Het streven naar een Donkfront die zich richt naar twee kanten met doorsteken voor wandelaars naar 
de Kloosterputten, conform de visie van het masterplan Donkfront;  

- Mogelijkheden om rond de Kloosterputten te wandelen; 
- Inzetten op een parkomgeving aan de Kloosterputten als geleidelijke overgang tussen de meer stede-

lijke omgeving van het Donkfront en het ontoegankelijke, beschermde natuurgebied van de Turfputten;   
- Kansen worden gezien in exclusieve en experimentele vormen van kamperen of verblijven in het groen, 

complementair aan het huidige aanbod van camping Groenpark en met respect voor de natuurlijke 
omgeving; 

- Beperkt uitbreiden van verblijfpark Rodeo en camping Groenpark en omzetten naar open ruimte tussen 
beide verblijfparken. 

      
Figuur 3.1.3-2 Gebiedsgerichte visie cluster Kloosterputten 

Specifiek voor het verblijfpark Gamma worden potenties gezien voor een jeugd- en groepsverblijf in het 
groen. Het verblijfpark Gamma ligt aan de rand van de natuurzone Turfputten/Berlare Broek. Een transfor-
matie van het huidige verblijfpark wordt beoogd met een kwalitatieve herontwikkeling:  

- Een optimale inpassing van een jeugdverblijf met hoge architecturale kwaliteit in de groene omgeving 
wordt voorgeschreven. Hardere functies worden maximaal aan het woongebied van de Strijdamstraat 
gelinkt; 

- Een natuurlijke overgang met het natuurgebied moet worden gegarandeerd;  
- Een vernatuurlijking van het verblijfpark staat voorop. Zo wordt tegelijkertijd de context gecreëerd voor 

een jeugdverblijf met speelzones in de natuur.    
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Figuur 3.1.3-3 Structuurschets en inrichtingsprincipes voor verblijfpark Gamma 

C. DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Voor deze cluster verblijfparken aan de Schriekenstraat wordt een scenario van geleidelijke transformatie 
naar bosrijke omgevingen beoogd:  

- Algemeen staat een landschappelijke inbedding in de aanwezige bosstructuren voorop. Deze bosstruc-
turen spelen een belangrijke rol in de groene verbinding van de zuidelijke Donkbossen naar het noor-
delijk gedeelte van Berlare Broek. Een eerste stap in de geleidelijke transformatie wordt gezien in het 
aanplanten van extra bomen; 

- Volgende stappen worden gezien in het inbedden van collectieve groene ontmoetingsplekken voor be-
woners en bezoekers, zonder de huidige dynamiek te verhogen;  

- Mogelijkheden voor deze cluster worden ook gezien in een beperkt aantal duurzame vakantiewoningen 
voor grotere groepen in een bosrijke omgeving. 
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Figuur 3.1.3-4 Structuurschets en evolutiemogelijkheden voor de cluster Bareldonkse Bossen 

D. DeelRUP Sparrendreef 

Het deelRUP Sparrendreef wordt gedeeltelijk ingenomen door het verblijfpark Ter Kapelle. Voor dit inge-
vulde deel staat het opwaarderen en inbedden van het verblijfpark in het groen als zone voor toeristisch 
kamperen en verblijven voorop. De ruimtelijke visie vertrekt vanuit een duidelijke link met de Lus van de 
Meren. Deze link moet een uitnodigende toegang vormen, maar ook een aanleiding om de hardere infra-
structuren aan de zijde van deze lus te plaatsen. Er ontstaat een gradiënt van een hardere zijde met meer 
infrastructuur, naar een beboste groene rand in het oosten. Dit laat toe om de logies optimaal in de omge-
ving te integreren. Voor dit deelRUP wordt het meer exclusief kamperen en verblijven beoogd. 

Het overige deel van het deelRUP Sparrendreef wordt ingezet voor het versterken van de natuurverbindin-
gen binnen het landbouwgebied, eventueel gecombineerd met een lichte padenstructuur. Het gebied blijft 
gevrijwaard van intensieve of verblijfsrecreatie en/of harde functies.  
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Figuur 3.1.3-5 Structuurschets en inrichtingsprincipes voor Ter Kapelle binnen het deelRUP Sparrendreef 

E. DeelRUP Scheve Villa 

De Scheve Villa bevindt zich in een zone met waardevolle natuur. De waardevolle natuur blijft de sturende 
factor in deze zone. De draagkracht voor recreatieve activiteiten binnen de natuur is erg beperkt. Een maxi-
male inpassing van de Scheve Villa in de natuurlijke omgeving staat voorop. De huidige invulling van de 
Scheve Villa, met name een jeugdverblijf voor kampen, blijft aangehouden.  

De aanliggende landbouwgronden worden gezien als potentiële uitbreidingszone voor tijdelijke activiteiten. 
Hier wordt géén uitvoering aan gegeven in voorliggend RUP. 
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F. DeelRUP Nieuwdonk 

Er wordt vertrokken vanuit de 4 ambities om het recreatiedomein Nieuwdonk in te richten voor de toe-
komst. Deze ambities zetten in op een verfijning van de recreatie-activiteiten, maar ook op een ruimtelijke 
beeldkwaliteit en inbedding in de natuurlijke context van het domein: 

 
Figuur 3.1.3-6 Structuurschets Nieuwdonk uit de toekomstvisie Recre-
atiepool Donk 

1. Nieuwdonk is een verborgen site midden 
in waardevolle natuur (NATURA 2000). 
Daarom wordt ingezet op een hernieuwde, 
meer natuurlijke identiteit. Aan de zuide-
lijke zijde ligt de klemtoon op maximale na-
tuurinrichting. Bezoekers worden er uitge-
nodigd om te wandelen en observeren. 
Nieuwdonk moet zo een plek blijven waar 
jong en oud terecht kan om te ontspannen 
in de natuur en te genieten van het water. 
Naast watergebonden activiteiten wordt 
ook beperkt ruimte geboden aan sport en 
spel die compatibel zijn met de natuur-
waarden. 

2. De watergebonden activiteiten die mo-
menteel plaatsvinden op Nieuwdonk wil 
men zeker behouden. Echter dienen ze be-
ter te worden geclusterd en georgani-
seerd, zodat ze zo weinig mogelijk conflict 
veroorzaken met de kwetsbare natuur op 
het domein. Deze activiteiten worden 
daarom zoveel mogelijk geconcentreerd in 
de huidige strandzone van het domein. 

3. Nieuwdonk vormt vandaag een afgesloten geheel. Met een bijkomende fiets- en wandelverbinding 
wil men de toegankelijkheid van het domein versterken.  

 
4. Elk type bezoeker verdient een aangename toegang tot het domein. De site krijgt een duidelijke 

hoofdtoegang en neventoegangen. De hoofdtoegang ligt aan de strandzone en moet ervoor zorgen 
dat geluid, passage en conflicten minimaal worden in de rest van het domein. De neventoegangen 
zijn enkel bereikbaar voor fietsers en wandelaars.  

Voor het recreatiedomein Nieuwdonk is een structuurschets opgemaakt op basis van drie te onderscheiden 
zones: een actieve recreatiezone, een semi-actieve waterzone, een semi-actieve oeverzone, een extensieve 
oeverzone en een natuurzone. Deze vraagt een (lichte) aanpassing van de zonering van het BPA Nieuwdonk. 
Op die manier wordt gestreefd naar een evenwicht tussen natuur en recreatie én naar een vernatuurlijking 
van het domein. De structuurschets van de toekomstvisie werd aangepast en vervolgens bekrachtigd na het 
doorlopen van een passende beoordeling (2021-2022) in samenspraak met ANB. 
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Figuur 3.1.3-7 Bijgestelde structuurvisie op basis van passende beoordeling 
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Actieve recreatiezone 

De actieve recreatiezone omvat de hoofdtoegang, strandzone en ligweiden, horecazaak, sportinfrastruc-
tuur,... Voor deze zone wordt het behoud van de functies vooropgesteld maar met een hernieuwde organi-
satie. De intensieve recreatie-activiteiten en bebouwing in het domein worden maximaal in deze zone ge-
clusterd . 

Semi-actieve oever- en waterzones 

De semi-actieve oever- en waterzones grenzen  aan de Donkbossen en omvatten het middelste deel van 
de plas. De focus van dit deel blijft  natuurrecreatie. Er wordt ingezet op een natuuroever, waar natuuront-
wikkeling hand in hand gaat met natuureducatie en -beleving. Deze oever zorgt voor een zuidelijke overgang 
naar het Donkmeer en de Donkbossen, zones met hoge natuurwaarden. Op het water zijn watersporten 
mogelijk mits ze voldoen aan de afspraken van de opgemaakte passende beoordeling. 

Natuurzones 

Een eerste natuurzone  bevindt zich in het zuidoosten, gelinkt aan het zuidelijk deel van het Donkmeer. De 
focus binnen dit gedeelte van het domein blijft de natuurontwikkeling en -beleving. Via uitgebreid oever-
herstel en het inzetten op de landschappelijke ontwikkeling van deze zone, doen er zich mogelijkheden voor 
tot natuureducatie onder de vorm van een uitkijkplatform en observatiehut. Infrastructuren zoals wandel- 
en fietsverbindingen zijn enkel mogelijk mits ze voldoen aan de maatregelen uit de passende beoordeling. 
Natuurontwikkeling moet immers alle kansen krijgen. 

Een tweede natuurzone bevindt zich tussen de Donkbossen en de semi-actieve oeverzone. Gezien de kwets-
baarheid van de aanwezige natuur wordt betreding van deze zone maximaal vermeden. 
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5. Vertaling naar het PRUP: planopties per deelRUP 

Het PRUP omvat, zoals eerder aangegeven, 6 deelRUP’s met elk een eigen opgave binnen de territoriale en 
recreatieve toekomstvisie, zoals hierboven beknopt samengevat. Niet alle visie-elementen behoeven verta-
ling op het niveau van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Per deelRUP wordt hierna de specifieke 
opgave voor het PRUP kort omschreven. Voor een uitgebreidere omschrijving van de plangebieden, hun 
fysisch functioneren en hun beleidscontext wordt verwezen naar de hoofdstukken 6 en 7. 

A. ALGEMEEN 

Algemeen heeft het PRUP volgende doelstellingen die binnen alle deelRUP’s doorwerken: 

- De landschappelijke integratie met de omgeving versterken en onderzoeken hoe dit maximaal kan 
ingebed worden in de voorschriften;  

- Het beperken van bijkomend ruimtebeslag en verdere fragmentatie van het gebied door bijkomende 
recreatieve ontwikkelingen die de landschappelijke en natuurlijke troeven van het gebied onder druk 
kunnen zetten. Daarom wordt onderzocht waar de recreatieve bestemming achterhaald is en beter 
wordt omgezet naar een open ruimtefunctie; 

- Het versterken van de groenstructuur tussen de zuidelijke Donkbossen en Berlare Broek; 
- Voor verschillende verblijfparken wordt onderzocht hoe groenbuffers verordenend kunnen omschre-

ven worden zodat ze kwalitatief zijn maar ook haalbaar zijn binnen de uitbating van het verblijfpark; 
- Onderzoeken hoe de recreatieve bestemmingen in het gebied kunnen worden verfijnd zodat de be-

oogde transformatie van het recreatieve aanbod uit de visie doorgang kan vinden. We onderzoeken 
daarbij hoe we in de voorschriften enerzijds de nodige kwaliteitsgaranties kunnen inbouwen en ander-
zijds voldoende flexibiliteit en overgangsbepalingen voor de huidige uitbating opnemen; 

- Waar mogelijk wordt er gestreefd naar planologische duidelijkheid in die zin dat onderzocht wordt of 
verouderde plannen (bv. BPA Nieuwdonk) volledig kunnen vervangen worden met dit PRUP. 

 
B. DEELRUP KOUTER DONK 

Voor dit deelRUP is er potentieel om uit te groeien tot een volwaardige en aantrekkelijke cluster voor 
verblijfsrecreatie en toeristisch kamperen. Een belangrijk aandachtspunt is het vormen van een sterkere 
link met de omgeving van het Donkmeer enerzijds en de Dendermondse Steenweg anderzijds. Daarbij wordt 
onderzocht of een braakliggend perceel met huidige woonbestemming deels kan worden ingeschakeld om 
de toegang tot de cluster ruimtelijk vorm te geven. 

Ook het zorgen voor doorwaadbaarheid van de cluster (bv. door creatie van groene collectieve ruimtes en 
trage verbindingen), een vernieuwing en differentiatie van het aanbod en het versterken van de beeldkwa-
liteit van de verblijfparken zijn belangrijke aandachtspunten. Binnen dit deelRUP zullen ook de huidig juri-
disch opgelegde groenbuffers worden geëvalueerd. 

In het PRUP zal onderzocht worden hoe de bestemming verblijfsrecreatie volgens het gewestplan en het 
huidige provinciaal RUP verder kan verfijnd en aangepast worden om deze doelstellingen te bereiken. Daar-
naast wordt bekeken hoe verschillende vormen van recreatie kunnen worden verweven. Binnen het deel-
RUP wordt ook onderzocht hoe de toegankelijkheid van de verblijfparken kan worden verbeterd, en welke 
planologische acties hiervoor nodig zijn. 

Dit deelRUP beoogt ook het huidige BPA Nieuwdonk te vervangen en neemt daarom bijkomend enkele zo-
nes binnen dit BPA mee. Er zal onderzocht worden of de bestemmingen binnen dit BPA nog actueel zijn of 
een aanpassing vragen. Zo wordt onderzocht of een zone voor parking binnen het BPA kan omgezet worden 
naar een recreatieve bestemming. 



 

/ 42 / 

C. DEELRUP KLOOSTERPUTTEN 

Voor dit deelRUP is er potentieel om uit te groeien tot een zone voor exclusief kamperen in het groen 
waarbij het waardevol waterlandschap van de Kloosterputten centraal wordt gesteld, alsook ruimte voor 
groepsverblijven. De bestemming verblijfsrecreatie zal in functie daarvan gedifferentieerd worden in ver-
schillende zones (groepsverblijf, kamperen in het groen, … ). Waar de recreatieve bestemming achterhaald 
is, kan deze omgezet worden naar een open ruimtebestemming.  

Aandachtspunten die worden meegenomen in het PRUP zijn een optimale inpassing en inbedding in het 
groen, mogelijkheden voor horeca, een nieuwe recreatieve beleving van deze waternatuur (bv. wandelrou-
tes ondermeer rond het water, platform op het water, publiek park). 

Binnen dit deelPRUP gaat ook aandacht naar het versterken van de relatie van de Kloosterputten met de 
open ruimte rondom en het Donkfront aan de Donklaan. Voor dit laatste willen we toekomstige ontwikke-
lingen van wonen en horeca maximaal afstemmen op het recreatief gebeuren en de landschappelijke con-
text. Het PRUP wil daarbij ook de nodige toegangen en doorsteken met de omgeving (Donklaan, Strijdam-
straat, Zandstraat,…) vastleggen.  

In het PRUP zal onderzocht worden hoe de bestemming verblijfsrecreatie verder kan verfijnd en aangepast 
worden, alsook afgestemd op aanliggende natuurgebieden om deze doelstellingen te bereiken. Waar de 
bestemmingen recreatie of gemeenschapsvoorzieningen (gemeentelijke parking) niet langer wenselijk zijn, 
wordt een omzetting naar een openruimtebestemming onderzocht. 

Het deelplan Gamma wordt zo afgebakend dat het aansluit op RUP Donk en PRUP Zandstraat. 

D. DEELRUP BARELDONKSE BOSSEN 

Binnen dit deelRUP willen we de dynamiek van toerisme en recreatie van deze cluster verfijnen. De land-
schappelijke inbedding van de huidige verblijfparken wordt gestimuleerd. Een alternatieve mogelijkheid die 
de toekomstvisie naar voor schuift, is het inzetten op enkele duurzame vakantiewoningen (max. 6) in een 
bosrijke omgeving. Aandachtspunten voor dit deelgebied zijn een optimale inpassing en inbedding in de 
omliggende bosstructuren en een verblijfsrecreatie die beperkt blijft qua dynamiek gegeven de omlig-
gende woonwijken. Het PRUP zal ook onderzoeken hoe de groenbuffers van de verblijfparken die binnen 
het BPA Olmendreef op de aanpalende percelen is gelegd, planologisch kunnen aangepast worden. In het 
PRUP zal onderzocht worden hoe de bestemming verblijfsrecreatie verder kan verfijnd en aangepast wor-
den om deze doelstellingen te bereiken. Waar de bestemmingen (dag)recreatie of gemeenschapsvoorzie-
ningen niet langer wenselijk zijn, wordt een omzetting naar een openruimtebestemming onderzocht. 

E. DEELRUP SPARRENDREEF 

Deze zone zal volgens de visie in de toekomst beperkt uitgebouwd worden als recreatieve zone waarbij het 
verblijfpark ‘Ter Kapelle’ in het noorden wordt opgewaardeerd als zone voor toeristisch verblijven in het 
groen en een bosrijke omgeving. De rest van de zone blijft maximaal gevrijwaard voor bos- en natuurver-
bindingen om de gewenste versterking van de groenstructuren tussen de Donkbossen en Berlare Broek 
zoals opgenomen in de visie, te ondersteunen. Daarbij wordt vermeden dat het nog niet ingevulde recrea-
tiegebied wordt aangesneden voor een intensieve recreatieve invulling. Extensieve recreatie onder de vorm 
van padenstructuren en natuurbeleving is wel mogelijk. In het PRUP zal onderzocht worden hoe de bestem-
ming verblijfsrecreatie deels verder kan verfijnd (bestaand verblijfpark) en deels herbestemd worden naar 
natuur om deze doelstellingen te bereiken. In het PRUP zal verder ook onderzocht worden hoe de huidige 
bestemming gemeenschapsvoorzieningen, ter hoogte van de waterputtenbatterij i.k.v. drinkwatervoorzie-
ning, verfijnd kan worden in functie van een versterking van de natuurwaarden. Ook wordt onderzocht of 
een beperkte zone agrarisch gebied kan omgezet worden naar natuur- of bosgebied. Dit in functie van de 
creatie van één robuuste natuurverbinding, die ook de kwaliteit van de waterwinning ten goede komt. 
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Kleinere aanpassingen behelzen de intekening van een correcte contour voor de zone met gemeenschaps-
voorzieningen, waarbij de zonegrenzen worden aangepast aan de effectieve eigendomsgrenzen van de Wa-
tergroep (op basis van het GRB als onderlegger).  

F. DEELRUP SCHEVE VILLA 

Binnen dit PRUP staat het bestendigen van ‘De Scheve Villa’ als jeugdverblijf in zijn huidig gebruik voorop.  
De waardevolle natuur blijft de sturende factor in deze zone (deels gelegen in habitatrichtlijngebied). De 
draagkracht voor recreatieve activiteiten van deze kwetsbare natuur is erg beperkt.  

In dit PRUP wordt een omzetting van de bestemming natuurgebied naar jeugdverblijf onderzocht met 
strenge randvoorwaarden aan het recreatieve gebruik. Voorwaarden uit de passende beoordeling zullen in 
dit kader uiteraard worden doorvertaald naar de stedenbouwkundige voorschriften. 

G. DEELRUP NIEUWDONK 

Het recreatiedomein Nieuwdonk werd recent eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. De focus ligt 
binnen de toekomstvisie op het organiseren van bovenlokale recreatie met respect voor de natuurwaarden 
(gelegen in habitat- en vogelrichtlijngebied). Binnen de toekomstvisie werd een inrichtingsplan opgemaakt 
voor het recreatiedomein, samen met een passende beoordeling. Daarbij is onderzocht hoe de recreatieve 
ontwikkeling kan plaatsvinden met respect voor de natuurwaarden- en doelstellingen.   

In dit PRUP onderzoeken we hoe we de huidige bestemmingen deels kunnen verfijnen i.f.v. de toekomstige 
recreatieve ontwikkeling en onderzoeken we hoe milderende maatregelen uit de passende beoordeling 
kunnen vertaald worden naar voorschriften en een bestemmingsplan. Het PRUP zal ook onderzoeken of 
harde bestemmingen met weinig toekomstwaarde kunnen omgezet worden naar een natuurbestemming, 
bv. de zone voor loodsen binnen het BPA Nieuwdonk. De huidige hoofdparking van Nieuwdonk ligt in na-
tuurgebied en zal grotendeels verplaatst worden naar de reserveparking langs de toegangsweg richting Den-
dermondse steenweg. Het PRUP zal onderzoeken of een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bv minderva-
liden en fietsen wel nog kan op de locatie van de huidige parking 
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6. Juridisch planologische toestand 

BESTEMMINGSPLANNEN 

De grondbestemmingen in de gemeente Berlare zijn vastgelegd in het gewestplan Dendermonde, goedge-
keurd d.d. 07/11/1978. Van bepaalde deelRUP’s zijn de bestemmingen van het gewestplan vervangen door 
een RUP of verder verfijnd binnen een BPA.    

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de bestemmingsplannen per deelRUP. Uitsluitend de be-
stemmingsplannen die liggen, grenzen aan of zich bevinden in de dichte nabijheid worden per deelRUP ver-
meld. 

Tabel 3.1-1 Overzicht van de bestemmingsplannen per deelRUP 
 

Plangebied en omgeving 
DeelRUP Kouter Donk 
 

Gewestplan 

Gebied voor verblijfsrecreatie 

Woongebied 

Bufferzone 

Agrarisch gebied 

Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

Natuurgebied 

PRUP Reconversie verblijfsrecreatie – Berlare fase 2 

Deels gelegen binnen het PRUP Reconversie verblijfsre-
creatie – Berlare fase 2: 

Zone voor openluchtrecreatieve terreinen 

Bufferzone 

RUP Donk 
Deels gelegen in het RUP Donk 

Zone voor wegenis 

Zone voor langzaam verkeersverbinding 

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en recreatie  

BPA Nieuwdonk 

Deels gelegen in het BPA Nieuwdonk: 

Verkeerswegen 

Zone voor parkeerterrein 

Wandelwegen 

Zone voor oevers en bermen 

Zone voor privaat domein gemeente 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 Gewestplan 

Gebieden van verblijfsrecreatie 

Woongebied  

Woongebied met landelijk karakter 
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Plangebied en omgeving 
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

RUP Donk 

Grenst in het zuiden aan het RUP Donk 

De toegangen van de verblijfparken Rodeo en Klooster-
putten zijn gelegen in het RUP Donk, alsook de woningen 
aan de Donklaan: 

Zone voor centrumgebied – Type A Donklaan 

Zone voor wegenis 

Zone voor ontsluitingsweg 

GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven 
Groenpark Donkmeer – Berlare Zele 

Het GRUP is geheel gelegen binnen het DeelRUP: 

Gebied voor openluchtrecreatieve verblijven 

Zone voor groene buffer 

GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Kloos-
terputten A – Berlare 

Het GRUP is geheel gelegen binnen het DeelRUP: 

Gebied voor openluchtrecreatieve verblijven 

Zone voor groen scherm 

Zone voor groene buffer 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 Gewestplan 

Gebieden voor verblijfsrecreatie 

Natuurgebieden 

RUP Donk 

Grenst in het zuiden aan het RUP Donk 

DeelRUP Bareldonkse Bossen Gewestplan 

Gebieden voor verblijfsrecreatie 

Gebieden voor dagrecreatie 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

Natuurgebieden 

RUP Donk 

Het meest oostelijk deelplan van het DeelRUP Bareld-
onkse Bossen grenst in het zuiden aan het RUP Donk 

BPA Olmendreef 

De verblijfparken Roosendael, Primavera en Bareldonk 
zijn geheel gelegen binnen het BPA Olmendreef: 

Zone voor verblijfsrecreatie 

Begraafplaats 



 

/ 46 / 

 
Plangebied en omgeving 
Bufferzone 

Zone voor natuurgebied 

Wegenis 

Wandel- en dienstwegen 

Het terrein ten zuiden van de Schriekenstraat rechtover 
verblijfpark Bareldonk ligt buiten het BPA Olmendreef 

DeelRUP Sparrendreef Gewestplan 

Gebieden voor verblijfsrecreatie 

Woongebieden 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

Natuurgebied en 

BufferzonesAgrarisch gebied 

 

RUP Donk 

Grenst in het noorden, westen en zuiden aan het RUP 
Donk 

Een beperkt gedeelte in aansluiting op de Donklaan / 
Blauwhofdreef is gelegen binnen het RUP Donk: 

Zone voor open- en halfopen bebouwing 

DeelRUP Scheve Villa Gewestplan 

Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

BPA Nieuwdonk 

Grenst aan het BPA  

DeelRUP Nieuwdonk Gewestplan 

Groengebieden 

Parkgebieden 

Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

Agrarische gebieden 

PRUP Reconversie verblijfsrecreatie – Berlare fase 2  

Ligt in de nabijheid maar grenst niet aan het PRUP 

BPA Nieuwdonk 

Is geheel gelegen in het BPA Nieuwdonk: 

Zone voor intensieve recreatie 

Zone voor extensieve recreatie 

Zone voor natuurbouw 

Zone voor natuurgebied met reservaatfunctie 

Water (overdruk) 

Zone voor exploitatie loodsen 

Verkeerswegen 
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RUP’S EN/OF BPA’S 

PRUP Reconversie verblijfsrecreatie – Berlare fase 2 

Het provinciaal RUP Reconversie verblijfsrecreatie – Berlare fase 2 werd door de provincieraad goedgekeurd 
d.d. 29/04/2015. De bestemmingen van het gewestplan ter hoogte van het PRUP werden hiermee opgehe-
ven. 

 
Figuur 3.1.3-8 Grafisch plan van het PRUP Reconversie verblijfsrecreatie - Berlare fase 2 

RUP Donk 

Het gemeentelijk RUP Donk werd door de gemeenteraad goedgekeurd d.d. 04/09/2009. De bestemmingen 
van het gewestplan ter hoogte van het RUP werden hiermee opgeheven.  

 
 Figuur 3.1.3-9 Grafisch plan van het RUP Donk 

BPA Nieuwdonk 
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Het BPA Nieuwdonk werd bij Ministerieel besluit goedgekeurd d.d. 23/03/1987. Het BPA voorziet een ver-
fijning van de bestemmingen van het gewestplan.    

 
Figuur 3.1.3-10 Grafisch plan van het BPA Nieuwdonk 

GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Groenpark Donkmeer – Berlare Zele 

Het gewestelijk RUP Groenpark Donkmeer – Berlare Zele werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd d.d. 
05/07/2002. De bestemmingen van het gewestplan ter hoogte van het GRUP werden hiermee opgeheven.              

 
Figuur 3.1.3-11 Grafisch plan van GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Groenpark Donkmeer – Berlare Zele  

GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Kloosterputten A – Berlare 

Het gewestelijk RUP Kloosterputten A – Berlare werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd d.d. 
05/07/2002. De bestemmingen van het gewestplan ter hoogte van het GRUP werden hiermee opgeheven.              
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      Figuur 3.1.3-12 Grafisch plan van het GRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Kloosterputten A - Ber-

lare 

BPA Olmendreef 

Het BPA Olmendreef werd door de Gemeenteraad goedgekeurd d.d. 25/05/1994. De bestemmingen van 
het gewestplan ter hoogte van het BPA werden hiermee verfijnd.     

 
     Figuur 3.1.3-13 Grafisch plan van het BPA Olmendreef 

ATLAS DER BUURT- EN VOETWEGEN 

De atlas der buurt- en voetwegen werd opgemaakt in navolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op 
de buurtwegen werd inmiddels opgeheven door het gemeentewegendecreet, in werking getreden op 1 
september 2019. 

Tabel 3.1-2 Synthese Atlas der buurt- en voetwegen (1841) 
 

Plangebied en omgeving 
Atlas der buurt- en voetwegen DeelRUP Kouter Donk  

Chemin nr. 51 ter hoogte van de Brielstraat in het oosten 
van het plangebied. 

Sentier nr. 82 valt samen met de Brielstraat binnen het 
DeelRUP en loopt verder dwars over onbebouwd terrein 
richting het westen  
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Plangebied en omgeving 
Chemin nr. 50 valt samen met de Meerstraat binnen het 
DeelRUP en loopt verder dwars onbebouwd terrein 
langsheen het bos ten zuidwesten 

Chemin nr. 52 valt samen met Paepenbogstraatje / Briel-
straat langs het Donkmeer en vormt de zuidelijke grens 
van het DeelRUP 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Sentier nr. 67 ter hoogte van verblijfpark Rodeo aan de 
noordwestelijke zonegrens en loopt verder richting ver-
blijfspark Groenpark tussen de gebouwen van de ge-
meenschap en de staanplaatsen 

Sentier nr. 68 loopt dwars doorheen verblijfpark Rodeo 

Sentier nr. 234 ligt voor een klein deel binnen verblijfpark 
Groenpark. 

Chemin nr. 4 valt samen met de Donklaan 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Chemin nr. 45 valt samen met de Strijdamstraat en takt 
aan op het verblijfpark Gamma van het DeelRUP 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Chemin nr. 49 ligt centraal in het DeelRUP. 

Sentier nr. 46 valt samen met de oostelijke grens van het 
DeelRUP. 

Chemin nr. 47 valt samen met de Schriekenstraat  

DeelRUP Sparrendreef 

Chemin nr. 58 valt samen met de Sparrendreef 

Sentier nr. 64 valt samen met de Blauwhofdreef 

Vanaf de Sparrendreef lopen dwars doorheen het Deel-
RUP verschillende trage wegen richting het zuidoosten: 
Chemin nr. 58, Chemin nr. 61, Chemin nr. 60 en Chemin 
nr. 59   

Chemin nr. 62 begrenst het zuidwestelijk deel van het 
DeelRUP 

Sentier nr. 159 begrenst het noordelijk deel van het Deel-
RUP 

DeelRUP Scheve Villa 

Chemin nr. 11 valt samen met de voorliggende Donklaan 

DeelRUP Nieuwdonk 

Chemin nr. 13 loopt aan de westelijke zijde van 
Nieuwdonk 
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Plangebied en omgeving 
Het maakt verbinding met Chemin nr. 19 die de Broek-
dam verbindt met de Nieuwdonk  
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7. Beleidscontext 
7.1. Structuurplanning 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het plangebied volgt uit de gezamenlijke visie op de ontwikkeling 
van elementen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Naast de beleidscategorieën ‘stedelijk ge-
bied’ en ‘buitengebied’, worden voor tal van aspecten die aan bod komen in een rond het plangebied ruim-
telijke visies of ontwikkelingsperspectieven geformuleerd. De voor het RUP relevante punten worden hierna 
aangehaald. 

7.1.1. Vlaams niveau 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 2 

Voor Vlaanderen worden vier structuurbepalende componenten onderscheiden: stedelijke gebieden, het 
buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en lijninfrastructuren. Berlare behoort tot het 
buitengebied en is gelegen binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal niveau rond en 
tussen de grootstedelijke gebieden van Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven. 

 
Figuur 6.1.1-1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: gewenste ruimtelijke structuur (situering plangebied met rode bol) 

Berlare binnen het buitengebied 

Berlare maakt deel uit van het buitengebied. Het buitengebied is dat gebied waarin de open, onbebouwde 
ruimte overweegt. Elementen van bebouwing, woningen of bedrijfsgebouwen en infrastructuur die functi-
oneel met de open ruimte verbonden zijn, maken er ook deel uit vanuit. Het is een zeer ruim begrip en zal 
afhankelijk van de streek er geheel anders uitzien. 

De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, alsook de 
bosstructuur, de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. Afhankelijk van de 

 
 
 
 
2 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering in 1997, met latere herzieningen in 2003-
2004 en 2008-2011. De opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 



 

/ 53 / 

wisselwerking tussen deze diverse structuren, krijgen we een ander specifiek landschap. De ruggengraat 
van dit landschap vormt het fysisch systeem, het resultaat van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, lucht, bodem en water. 

De doelstellingen uit het RSV voor het buitengebied zijn ondermeer het vrijwaren van het buitengebied voor 
de essentiële functies (landbouw, bosbouw, wonen en werken). De andere openruimtefuncties (recreatie, 
ontgrondingen, en sommige gemeenschaps- en nutsvoorzieningen) zijn weliswaar een hoofdfunctie voor 
het buitengebied maar kunnen niet als structurerend voor het gehele buitengebied worden beschouwd. 
Versnippering dient te worden tegengegaan door bundeling. De groei van (woon)bebouwing dient in de 
kernen van het buitengebied te worden opgevangen. Daarnaast dient er veel aandacht besteed te worden 
aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. 

Met betrekking tot de weekendverblijven zijn vooral de principes ‘het tegengaan van versnippering van het 
buitengebied’, ‘het inbedden van landbouw, natuur en box in goed gestructureerde gehelen’ en ‘het berei-
ken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied’ van groot belang.  

Rivier- en beekvalleien (waaronder de Schelde) vormen een net van dominante structurerende elementen 
waaraan enkele belangrijke natuurwaarden gekoppeld zijn. Naar verdere ontwikkeling betekent dit dat er 
ruimtelijke voorwaarden moeten worden gecreëerd die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de 
relaties tussen waterloop en de omgevende vallei versterken. Deze valleien vormen samen met de verschil-
lende grote bos- en natuurcomplexen en de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlak-
vormige natuurelementen door kleinere natuur- en boscomplexen de natuurlijke structuur in Vlaanderen. 

De gemeente Berlare heeft een groot aantal gebieden belangrijk binnen de natuurlijke structuur zowel op 
Vlaams als op Europees niveau. Grote delen van nabij het plangebied zijn aangeduid als VEN-gebied (Vallei 
van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder), vogelrichtlijngebied (Durme en de 
middenloop van de Schelde) en habitatrichtlijngebied (Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent). 

Ontwikkelingsperspectieven voor openluchtrecreatieve verblijven en individuele weekendverblijven 

Omwille van de ruimtelijke impact en complexiteit behoeven terreinen voor openluchtrecreatieve verblij-
ven (kampeerverblijfparken, kampeerterreinen en vakantieparken) en individuele weekendverblijven een 
uitspraak in verband met hun gewenste ruimtelijke ontwikkeling op Vlaams niveau.  

De terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven hebben een sectorale omkadering. Dit in tegenstelling 
tot individuele weekendverblijven die geen sectorale omkadering omvatten.  

Alle terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) moeten 
worden geëvalueerd i.f.v. de ruimtelijke draagkracht. Deze benadering vertrekt van de feitelijke toestand, 
waarbij het zone-eigen of zonevreemd karakter en het tijdstip waarop het openluchtrecreatief verblijf is 
gerealiseerd, slechts aspecten zijn bij de afweging. Een onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe en be-
staande terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Voorliggend planproces heeft betrekking op be-
staande terreinen, echter gaat het steeds om zone-eigen verblijfparken en staan geen saneringen voorop 
m.b.t. de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Het planproces focust zich eerder op de inrichting en het 
aanbod van de terreinen, waardoor dit luik van het RSV minder doorspeelt binnen dit PRUP. 
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RUIMTELIJKE VISIE LANDBOUW, NATUUR EN BOS (AGNAS) 3 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid een ruimtelijke visie 
op landbouw, natuur en bos. Deze visie vormt de basis voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen 
voor landbouw, natuur en bos. Berlare behoort tot de regio Schelde-Dender, waarvan de beleidsdoelstel-
lingen als volgt zijn omschreven: 

- Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw; 
- Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren; 
- Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk; 
- Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur; 
- Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen; 
- Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte. 

Deze beleidsdoelstellingen werden vervolgens verder verfijnd in deelruimtes. De diverse plangebieden bin-
nen het PRUP maken deel uit van de deelruimte ‘Boven-Zeeschelde’. 

 

Figuur 6.1.1-2 Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 2: Boven-Zeeschelde Westelijk deel 

 

 
 
 
 
3 Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten en provincies en middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op 
landbouw, natuur en bos in 13 buitengebiedregio’s. Voor elke regio heeft de Vlaamse regering dat visievormingsproces afgerond met een beslissing 
over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. Een ruimtelijke visie voor de regio Schelde-Dender en operationeel uitvoeringsprogramma 
werd op 28 november 2008 vastgesteld en goedgekeurd. Voor de landbouwgebieden waar de bestemming van het gewestplan zeker behouden kan 
blijven, besliste de regering om de bestaande agrarische bestemmingen te herbevestigen. Voor deze herbevestigde agrarisch gebieden geldt de 
toepassing van de omzendbrief RO/2010/01 ‘Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruim-
telijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn’. 
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Deze deelruimte omvat de Scheldevallei stroomafwaarts van Gent tot aan de grens van Oost-Vlaanderen. 
In het noorden loopt het gebied door tot aan de vallei van de Durme. In deze deelruimte is de Scheldevallei 
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Binnen dit natuurcomplex gaat bijzon-
dere aandacht uit naar de invloed van getij. Er wordt gestreefd naar een versterking van de gradiënt van 
slikken en schorren, afgewisseld met rivierduinen en donken die in bepaalde delen verweven voorkomen 
met de landbouw. Op de hoger gelegen delen, tussen en in de verstedelijkte gebieden speelt de landbouw 
een cruciale rol in het behouden en het versterken van de resterende open ruimte gebieden.  

Voor deze deelruimte werden ook twee structuurschetsen uitgewerkt, met diverse ruimtelijke concepten. 
Hierna worden de meest relevante concepten voor het PRUP opgesomd. 

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke 
waterberging met verweving tussen landbouw en natuur en bos:  

- In deze gebieden is de hoofdfunctie in hoofdzaak landbouw met overdruk natuurverweving. Beperkte 
delen kunnen als hoofdfunctie natuur hebben.  

- De Scheldevallei en de Vlietvallei vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een aaneen-
schakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken, kleine landschapselementen en meer-
sengebieden die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.  

- Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbe-
palende processen zoals getijden, natuurlijke overstromingen, kwel, …. Ze slingeren zich als continue 
blauwgroene linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk opgeheven 
of hun effecten gemilderd.  

- In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming worden de aanwezige 
natuur-, landbouw- en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimte-
lijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.  

- De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw, waarbij deze via stimulerende 
maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
mogelijkheden voor natuurlijke waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij 
een belangrijk uitgangspunt.  

- (Gecontroleerde) waterberging kan een nevenfunctie zijn. Het optreden van de natuurlijke overstro-
mingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke hersteld of uitgebreid. De ecologische op-
waardering van bos of aanplanten met een belangrijke economische functie is wenselijk. Ecologische 
barrières worden zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.  

- In de valleien en langs de overgangen naar drogere valleiflanken staat het versterken en herstellen van 
structuur van natuur- bos - en landschapselementen voorop. Bijzondere aandacht gaat er naar de ont-
wikkeling van vochtige tot natte, halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzon-
dere potentie daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld. Op diverse 
delen wordt de waarde bepaald door de moeras - en bostypes. Onder de bostypes bevinden zich diverse 
ooi- en broekbossen. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor afstemming tussen 
landbouw- en natuurwaarden.  

- Recreatie op en rond Nieuwdonk mag geen negatieve effecten hebben op het milieu en de habitats 
(afgebakend als vogel- en habitatrichtlijngebied). Recreatie moet afgestemd worden op de afbakening 
als vogel- en habitatrichtlijngebied.  

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden: 
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- De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door herstel, beheer of 
aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden ele-
menten zijn de aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings - en dre-
venstructuur, de identiteit en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden 
met een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met omliggende akkers 
en graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden en beekbegeleidende bossen in de val-
leien en depressies anderzijds, draagt bij tot de landschappelijke identiteit.  

- Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van landschapsecologische 
en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrij-
waard en in stand gehouden moeten worden. 

- Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en opgewaardeerd met aan-
dacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend toeristisch-recreatief netwerk. 

- Bijkomende glastuinbouw is in deze gebieden niet mogelijk. 

Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren:  

- De hoofdfunctie in deze gebieden is bos. Delen van deze gebieden kunnen worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebied.  

- De Gratiebossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het landschappelijke kader.  
- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren van bosverbindingen 

via kleine landschapselementen, dreven en/of stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk 
aan op bestaande bossen en houdt rekening met de historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in 
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische meerwaarde 
en houdt rekening met specifieke natuur en landschappelijke waarden.  

- Een multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en wordt aangemoedigd. 
Verschillende functies zijn mogelijk voor zover ze de draagkracht van het gebied niet overschrijden. 

Operationeel uitvoeringsprogramma 
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Figuur 6.1.1-3 Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Schelde-Dender: operationeel uitvoeringsprogramma (situering plange-
bied     met rode bol) 

De AGNAS-visie werd verder doorvertaald in een operationeel uitvoeringsprogramma, waarbij voor de oude 
Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare-Broek en de Gratiebossen de opmaak van gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen werd gepland, voor: 

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en mogelijke VEN-afbakening in en rondom het 
Donkmeer en Berlare Broek.  

- het differentiëren van omgeving Donk als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsge-
bied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- bosuitbreiding Gratiebossen na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijko-
mende bebossing.  

Daarnaast zou worden geëvalueerd of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een meer-
waarde is voor het voorzien van een overdruk natuurverweving over het recreatiegebied Nieuwdonk. 

Er is vooralsnog geen uitvoering gegeven aan deze acties. 

Herbevestigde agrarische gebieden 

Binnen DeelRUP Kouter Donk is de toegangsweg naar Nieuwdonk gedeeltelijk gelegen binnen herbevestigd 
agrarisch gebied. Voor dit gedeelte wordt de omzendbrief RO/2010/01 m.b.t. herbevestigd agrarisch ruim-
telijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn’ toegepast. 

Alle andere DeelRUP’s zijn niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.  
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7.1.2. Provinciaal niveau 

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-VLAANDEREN 4 

Berlare binnen de deelruimte ‘Scheldevallei’ 

Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is de gemeente Berlare gelegen in de deelruimte van de 
Scheldevallei, de ‘groene slagader van Vlaanderen’.  

De Scheldevallei is bijzonder rijk aan natuur- en landschapswaarden. De ecologische waarde is voor grote 
deel van internationaal belang. Bovendien biedt de vallei een mooi en afwisselend landschap met groene 
bosrelicten, open weilanden, een afwisseling van kleinere dorpen en steden en contrastrijke uitzichten naar 
en vanuit omliggende landschappen.  

De Schelde en haar bijrivieren (Durme en Dender) hebben een grote toeristisch-recreatieve waarde als ver-
bindend elementen tussen verschillende toeristisch-recreatieve attractiepolen (Donkmeer, Nieuwdonk). 
Het toeristisch-recreatief medegebruik moet bekeken worden op het niveau van de vallei, ondergeschikt 
blijven aan het ecologisch belang.  

Berlare wordt ontwikkeld als een poort voor toerisme en recreatie waardoor de leefbaarheid van de aan-
wezige voorzieningen in de kernen versterkt worden, terwijl de Schelde en haar vallei een belangrijke rol 
spelen in het herwaarderen van de woonomgeving. 

 
Figuur 6.1.2-1 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: gewenste ruimtelijke structuur (situering plangebied met rode bol) 

Berlare in het toeristisch-recreatief netwerk ‘Gent en Scheldestreek’ 

Berlare is gelegen in het toeristisch-recreatief netwerk ‘Gent en Scheldestreek’. De Schelde geldt als drager 
van verschillende toeristisch-recreatieve activiteiten. Er wordt gestreefd naar een duurzame en kwalitatieve 
ontwikkeling van toerisme en recreatie.  

 
 
 
 
4 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een partiële herzie-
ning vond plaats in 2009 en 2012.  
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Het recreatiedomein Nieuwdonk-Donkmeer en de cluster van terreinen voor openluchtrecreatieve verblij-
ven zijn geselecteerd als belangrijke hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur:  

- Het Donkmeer van Berlare is geselecteerd als structuurbepalend landschapselement en componenten 
van provinciaal belang;  

- Berlare-Broek is geselecteerd als natuur- en landschapsknooppunt; 
- Het recreatiedomein Nieuwdonk-Donkmeer is geselecteerd als dagrecreatief knooppunt van provinci-

aal belang. Als ontwikkelingsmogelijkheden worden het behoud van de huidige omvang en het tegen-
houden van uitbreiding of dynamiekverhoging vooropgesteld; 

- De cluster van kampeerterreinen en kampeerverblijfparken is geselecteerd als verblijfstoeristisch 
knooppunt. Beperkte uitbreiding is mogelijk indien deze geen dynamiek verhoging met zich meebrengt.  

Binnen eenzelfde toeristisch-recreatief netwerk wordt gestreefd naar:  

- De versterking van toeristisch-recreatieve infrastructuur op provinciaal niveau. Op gemeentelijk  niveau 
kunnen lokale toeristisch recreatieve elementen de netwerkvorming versterken, o.m. door een gericht 
aanbod aan kleinschalige lokale accommodatie; 

- Het bevorderen van maximaal recreatief medegebruik van de openruimte-elementen op een verant-
woorde en duurzame wijze, en het verbinden van die elementen door versterking van een netwerk van 
provinciale of lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open ruimte;  

- De versterking van de eigenheid, de specifieke potenties en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
elk toeristisch-recreatief netwerk;  

- De uitbouw van toeristisch-recreatieve transferia van bovenlokaal belang. Deze zijn gelegen langs de 
verschillende knooppunten van de verschillende toeristisch-recreatieve elementen en routes. 

PROVINCIALE VERORDENING ‘WEEKENDVERBLIJVEN EN OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN’ 5 

De provinciale verordening ‘weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen’ werd opgemaakt als uit-
voering van het PRS met als doel de permanente bewoning van weekendverblijven tegen te gaan.  

De verordening omvat volgende bepalingen:  

- De verordening regelt de oppervlakte- en volumebeperkingen van de weekendverblijven;  
- Het verplicht het gebruik van natuurlijke materialen;  
- Het regelt dat weekendverblijven zo weinig mogelijk bos mogen aantasten en zo weinig mogelijk terrein 

mogen innemen;  
- Het bevat voorschriften voor vergunde openluchtrecreatieve terreinen. 

De verordening is van toepassing in alle zones voor verblijfsrecreatie op het gewestplan voor de provincie 
Oost-Vlaanderen. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingen hebben voorrang op de voor-
schriften van de provinciale verordening.  

   

 
 
 
 
5 De Provinciale verordening ‘Weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen’ werd definitief vastgesteld door de Provincieraad d.d. 27 mei 
2015, en vervolgens goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 13 juli 2015.  
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BERLARE: EEN VISIE OP WEEKENDVERBLIJVEN 6 

Net zoals de provinciale verordening ‘weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen’ werd opge-
steld in functie van het tegengaan van permanent wonen in weekendverblijven, werd een specifieke visie 
op weekendverblijven voor grondgebied Berlare opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen. Dit vanuit 
het idee dat elk ruimtelijk ordeningsinstrument zijn eigen mogelijkheden en finaliteit heeft.  

Binnen deze visie werden clusters van weekendverblijven met een problematiek van permanent wonen 
gevormd, zie onderstaande figuur. Per cluster worden uitspraken gedaan over het al dan niet behoud van 
de verblijfsrecreatie met een focus op de integratie binnen de omgevingscontext en het tegengaan van een 
versnipperd gebied. Een herstructurering van recreatieve elementen is meegenomen.  

Deze visie dateert van 2008. Ondertussen werd in 2021 de territoriale en recreatieve toekomstvisie Recre-
atiepool Donk uitgewerkt (zie hoofdstuk 3.1), waarbinnen voortschrijdende inzichten werden geformuleerd 
t.o.v. deze ‘oudere’ visie. Waar de visie van 2021 afwijkt van het plan van de gemeente Berlare in 2008, 
wordt de tekst in cursief weergegeven. 

 
Figuur 6.1.2-2 Geïnventariseerde clusters van verblijfsrecreatie met een problematiek van permanent wonen in 2008 (oranje contour) 

 

 

 
 
 
 
6 De beleidsvisie ‘Berlare: een visie op weekendverblijven’ werd door de Deputatie goedgekeurd d.d. 24 januari 2008. 
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Heel specifiek voor voorliggend planvoornemen zijn volgende uitspraken over de DeelRUP’s opgenomen:  

- De verblijfparken binnen deelRUP Kouter Donk kunnen behouden blijven op lange termijn. Deze kun-
nen uitbreiden aan de westzijde met de toegangsweg naar Nieuwdonk als strikte begrenzing. Deze uit-
breidingszone kan worden ingezet voor andere verblijfparken waarvan een uitdoofscenario wordt voor-
geschreven. Binnen de uitbreidingszone dient de nadruk te liggen op toeristisch kamperen. Bijzondere 
aandacht dient te gaan naar interne kwaliteit en structurering (groenelementen, doorgangen voor zacht 
verkeer, etc). De visie recreatiepool Donk volgt deze insteek uit 2008 en maakt een verfijningsslag. Er 
wordt ingezet op een verduurzaming en verbetering van de beeldkwaliteit van de verblijfparken zelf. Dit 
gebeurt zowel door het vergroenen van de parken, het inzetten op wandel- en fietsverbindingen als op 
het inrichten van groene collectieve ruimtes binnen de parken. Verder wordt ook een vernieuwing en 
diversificatie van het aanbod aan type logies herdacht. Zo kan ook ingezet worden op een breder doel-
publiek. 

- Voor de verblijfparken Kloosterputten en Gamma van resp. DeelRUP Kloosterputten Deelplan 1 en 
Deelplan 2, wordt een uitdoofscenario ingeschreven op middellange termijn. De verblijfparken worden 
als storend voor de omgeving ervaren met onvoldoende buffer ten aanzien van de zeer waardevolle 
omgeving van Berlare Broek. In de recentere visie recreatiepool Donk wordt voor Kloosterputten echter 
ingezet op een transformatie van dit verblijfpark naar toeristisch kamperen in het groen. Toeristisch 
kamperen en verblijven zou de norm moeten worden, samen met een optimale inpassing en inbedding 
in het groen. Voor Gamma wordt een transformatie tot jeugdverblijf met hoge architecturale kwaliteit 
in de groene omgeving voorgeschreven. Ook hier is maximale aandacht voor en inbedding in de natuur-
lijke omgeving van groot belang.  

- Voor de verblijfparken Rodeo en camping Groenpark van DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 staat 
het bundelen en afslanken voorop. Anno 2008 werd een krimpende evolutie binnen het niet-toeristisch 
kampeergebeuren vastgesteld. In de visie werd opgenomen dat onbebouwde delen van de zone voor 
verblijfsrecreatie niet verder kunnen ontwikkelen. De visuele verstoring van de verblijfparken dient op 
korte termijn te worden verminderd door de aanleg van opstaand buffergroen omheen de verblijfspar-
ken. In de recentere visie recreatiepool Donk wordt de mogelijkheid alsnog gezien voor (beperkte) uit-
breidingen, mits kwalitatieve landschappelijke inbedding.  

- De inpasbaarheid van de verblijfparken Roosendael, Primavera en Bareldonk van DeelRUP Bareld-
onkse Bossen wordt positief beoordeeld. Het behoud op de lange termijn staat voorop. Een verdere 
buffering van opgaand groen is noodzakelijk om een visuele verstoring tegen te gaan, zowel naar de 
open ruimte als naar de aanliggende woongebieden. Een buffering tussen verblijfpark Roosendael en 
het kerkhof wordt als noodzakelijk aanzien. De visie Recreatiepool Donk focust niet zozeer op landschap-
pelijke buffering, maar op een geleidelijke transformatie naar bosrijke omgevingen, teneinde ze in te 
bedden in de aanwezige bosstructuren. Deze bosstructuren spelen immers een belangrijke rol in de 
groene verbinding van de zuidelijke Donkbossen naar het noordelijk gedeelte van Berlare Broek. Door in 
te zetten op recreatieve mogelijkheden in deze natuurlijke omgeving, kunnen deze percelen in de toe-
komst een sleutelrol spelen voor verblijfrecreatie in het groen zoals enkele vakantiewoningen voor gro-
tere groepen met bijvoorbeeld een speelbos. De groene inbedding kan ook dienst doen als ontmoetings-
plekken voor de bewoners en bezoekers. De dynamiek van de activiteiten in deze zone mogen niet ver-
hogen en focussen voornamelijk op de lokale schaal. 

- DeelRUP Sparrendreef heeft een grote barrièrewerking waardoor een uitdoofscenario geldt. De be-
staande activiteiten dienen te worden uitgedoofd. De onbebouwde delen van de zone voor verblijfsre-
creatie kunnen niet verder worden aangesneden. In de visie recreatiepool Donk wordt deze zone in de 
toekomst beperkt uitgebouwd als recreatieve zone. Het opwaarderen en inbedden van verblijfpark Ter 
Kapelle in het groen als zone voor toeristisch kamperen kan het noordelijke deel een duidelijk statuut 
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geven. Hieraan gekoppeld kunnen speelvoorzieningen voor kinderen ingericht worden. De rest van de 
zone blijft maximaal ingezet voor bos en natuur. Er wordt geen aanspraak op gemaakt voor intensieve 
recreatie of verdere verblijfsrecreatie. Extensieve recreatie onder de vorm van padenstructuren en na-
tuurbeleving kunnen bijkomend ingericht worden. 

- Het DeelRUP Scheve Villa is voorzien van een jeugdverblijf. De visie weekendverblijven doet over dit 
DeelRUP geen uitspraken.  

 

7.1.3. Gemeentelijk niveau 

GEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN BERLARE 7 

Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat het behouden en versterken van de recreatieve 
voorzieningen aan het Donkmeer en Nieuwdonk voorop met aandacht voor de natuurlijke en landschappe-
lijke omgevingswaarde. Toerisme, recreatie en natuur gaan hand in hand. 

Met betrekking tot de bestaande verblijfsrecreatie wordt een behoud nagestreefd. Grootschalige uitbrei-
dingen van de terreinen voor verblijfsrecreatie worden niet meer toegelaten. De bestaande vergunde ter-
reinen kunnen behouden blijven in de huidige dynamiek.  

De belangrijkste doelstellingen m.b.t. de natuur en het landschap is het tegengaan van versnippering en het 
verbeteren van de ecologische mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk de bestaande bossen te bescher-
men, te bufferen tegen externe invloeden, bosuitbreiding te realiseren en bosgebieden te verbinden.  

 
     Figuur 6.1.3-1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlare: gewenste ruimtelijke structuur 

 
  

 
 
 
 
7 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Berlare werd goedgekeurd d.d. 24 januari 2008. 
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7.2. Beleidsplanning 
7.2.1. Vlaams niveau 

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 8 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zal het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen. De stra-
tegische visie van het beleidsplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van beleidsopties op lange termijn om zo een ambitieus veranderingstraject op gang te trekken 
om het bestaande ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te ver-
minderen.  

Voorliggend planvoornemen zet net op die aspecten in. De ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren in het plangebied hebben geleid tot een gefragmenteerd gebied en vormen bovendien 
een bedreiging voor de hoge natuurwaarden en het toeristisch-recreatief potentieel. Transformaties van de 
recreatiepool Donk worden onderzocht teneinde de natuurwaarden en het landschap te versterken als troe-
ven voor recreatie. Herbestemmingen naar open ruimte worden bekeken zodat landschappelijke kwalitei-
ten en open ruimte worden vrijgesteld. Aan de hand van herbestemmingen en meer kwalitatieve inrich-
tingsvoorschriften wenst men de ruimtelijk-landschappelijke samenhang van de recreatieve cluster op te 
krikken. 

Het PRUP situeert zich m.a.w. op het spanningsveld tussen natuur, landschap en recreatie en wil een geheel 
zijn dat meer is dan de som van de delen. Op die manier wordt vormgegeven aan de Vlaamse strategische 
doelstellingen om het bestaande ruimtebeslag beter te benutten en de open ruimte maximaal te vrijwaren. 
Daarnaast zet het plan in op de versterking van een robuuste open ruimte en van een netwerk van groen-
blauwe aders.  

Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft immers o.a. naar ruimte voor landbouw, natuur en water in een 
samenhangend en functioneel geheel. Ruimtelijke ontwikkeling maakt werk van een robuuste open ruimte 
door zich te richten op het behouden en versterken van de samenhangende structuur van open ruimte en 
groenblauwe aders. De robuuste open ruimte is het samenhangend geheel van strategische landbouw-, 
natuur- en bosgebieden en van structuurbepalende rivier- en beeksystemen. Het omvat zowel kerngebie-
den voor voedselproductie en biodiversiteit als een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders doorheen de 
open en bebouwde ruimte. De fijnmazige groenblauwe dooradering draagt bij tot de verbinding tussen na-
tuurgebieden en bevordert de ecologische samenhang van grote aaneengesloten gebieden met kleinere 
fragmenten in of nabij de stad. Daarbij is men zich ervan bewust dat een multifunctionele benadering zich 
opdringt. Multifunctionele inrichting van de open ruimte zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van 
het integraal waterbeheer, het behoud van landschappelijke kwaliteiten, het versterken van ecologische 
infrastructuren en een toeristisch-recreatief medegebruik op maat van de draagkracht van de ruimte. Een 
geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak zorgt ervoor dat de verweving van openruimtefuncties nieuwe 
vormen van samenwerking én maatschappelijke meerwaarde oplevert. Inrichtingsprojecten zorgen voor 
duurzaam ruimtegebruik en een verbetering van het economisch en ecologisch functioneren van de open 
ruimte.  

Het ruimtelijk beleid voor de open ruimte gaat uit van een geïntegreerde benadering waarin de verschil-
lende structuurbepalende functies gelijktijdig ten opzichte van elkaar afgewogen worden vanuit een duide-
lijk kwantitatief én kwalitatief perspectief. Het betreft de essentie van voorliggend PRUP. 

 
 
 
 
8 De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd d.d. 20 juli 2018. 



 

/ 64 / 

7.2.2. Provinciaal niveau 

BELEIDSPLAN RUIMTE OOST-VLAANDEREN 9 

De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen met een lange termijn-
visie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050.  

De strategische visie vertrekt vanuit vijf ruimtelijke principes waaraan het ruimtelijk beleid en projecten 
worden onderworpen, als doorvertaling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het zijn vijf principes die 
zullen worden doorvertaald in voorliggend plan: 

Principe 1: Gezonde ecosystemen en ecosysteemdiensten garanderen: 

- Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te houden met de ecosysteemdiensten die de omgeving 
levert; 

- Het natuurlijk systeem ligt aan de basis van voedselproductie, luchtzuivering, waterbuffering, recreatie, 
etc. Dit noemen we ecosysteemdiensten; 

- Ruimtelijke ontwikkelingen die ecosysteemdiensten schaden zijn onwenselijk. Ze dienen vermeden, 
hersteld of gecompenseerd te worden. 

Principe 2: Nabijheid en bereikbaarheid versterken 

- Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen die multimodaal zijn of worden ontsloten; 
- De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt de multimodale bereikbaarheid van de knooppuntlo-

caties; 
- Nabijheid en bereikbaarheid verhogen de mate waarin iedereen kan participeren in de samenleving. 

Principe 3: Meervoudig en intensief ruimtegebruik  

- De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die het meest efficiënt gebruik maakt van de schaarse 
ruimte; 

- Meervoudig en intensief ruimtegebruik is de norm. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van slechts 
één partij behartigen, zijn onwenselijk en onafgewerkt; 

- Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen. 

Principe 4: Klimaatbestendig en klimaatneutraal inrichten 

- Ruimtelijke ontwikkelingen zijn aangepast aan de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming;  
- Ruimtelijke ontwikkelingen dragen niet langer bij tot de klimaatverandering. 

Principe 5: Maatschappelijke betaalbaarheid verhogen 

 
 
 
 
9 De conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen werd door de Deputatie goedgekeurd d.d. juni 2019, gevolgd door een publieke 
inzageperiode. In april 2022 werd het voorontwerp beleidsplan afgerond. De voorlopige vaststelling is voorzien begin 2023.  
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- Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op korte 
en op lange termijn. Onder lange termijn worden terugkerende kosten voor onderhoud en exploitatie 
verstaan, alsook de kosten voor hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik; 

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

Binnen het Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen wordt uitwerking gegeven aan volgende beleidskaders:  

Beleidskader 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. 

Beleidskader 2: 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. 

Beleidskader 3: Transitie naar een aangename (be)leefomgeving 

- Inzetten op kernversterking; 
- Voorzieningen op de juiste plek verzekeren / garanderen; 
- Zorgen voor evenwicht tussen de kernen. 

Doorheen de 3 beleidskaders wordt uitwerking gegeven aan drie transversale thema’s: 

- Watersysteem: Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem; 
- Energiesysteem: Transitie naar een zelfvoorzienend energiesysteem; 
- Mobiliteitssysteem: Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit. 

Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kadert voornamelijk binnen de drie beleidskaders tege-
lijk.  

7.2.3. Gemeentelijk niveau 

Er is geen Beleidsplan Ruimte Berlare in opmaak, noch gepland in nabije toekomst. Het Gemeentelijk Ruim-
telijk Structuurplan Berlare blijft als beleidsvisie van kracht. 
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7.3. Andere relevante documenten 
7.3.1. Mesoniveau 

ONTHAALPLAN VOOR HET DONKGEBIED EN KALKENSE MEERSEN 

Een onthaalplan werd opgemaakt voor het Donkgebied en Kalkense Meersen. Dit gebied omvat de histori-
sche scheldemeander met haar recreatieve, toeristische en historische troeven. Het is gelegen binnen vier 
gemeenten: Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren. Omwille van het ontbreken aan een afstemming tussen 
de verschillende gemeenten en beheerders voor het toeristisch beheren van het gebied, werd een onthaal-
plan opgemaakt om het gebied als een geheel toeristisch in de kijker te plaatsen.  

Het onthaalplan doet uitspraken over de uit te dragen identiteit en doet hiervoor aanbevelingen voor be-
leidsmedewerkers en ontwerpers. De basis ligt in de nieuwe vorm van onthaalorganisatie gericht op het 
gebied als geheel en de troeven die het verbindt. Het onthaalplan vormt de basis voor de implementatie 
van een gemeenschappelijk onthaal dat inmiddels uitwerking heeft gekregen op terrein. 

De ‘Territoriale en recreatieve toekomstvisie Recreatiepool Donk’ waarvan voorliggend PRUP een vervolg-
traject is, heeft verder gebouwd op dit onthaalplan.    

 

RIVIERPARK SCHELDEVALLEI 

De recreatiepool Donk maakt onlosmakelijk deel uit van het Scheldelandschap. Het Scheldelandschap strekt 
zich uit tussen Gent en Antwerpen, maar ook daarbuiten. De recreatiepool Donk vormt samen met de Kal-
kense Meersen een natuurlijke onthaalpoort voor het Rivierpark Scheldevallei.   

Het Rivierpark Scheldevallei is een strategisch project tussen Laarne en de Polders van Kruibeke. De Schelde 
vormt de verbindende structuur waarbij openruimtegebieden een prominente rol spelen. Belangrijk hierbij 
zijn de landschappelijke dragers zoals beekvalleien, boscomplexen en kasteeldomeinen. Het project zet in 
op de herkenbaarheid en binding met de Schelde en haar getijgebonden bijrivieren.   

 
Figuur 6.3.1-1 Rivierpark Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen 
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7.3.2. Microniveau 

Voor het plangebied zijn er op het niveau van het Donkmeer en zijn directe landschappelijke omgeving twee 
relevante beleidsdocumenten opgemaakt, met name het masterplan Donkfront en de beleidsvisie Recrea-
tiepool Donk. Beide documenten zijn inspiratiedocumenten voor de toekomst en dienen als basis voor het 
vormgeven van de visie van voorliggend PRUP.   

MASTERPLAN DONKFRONT 10 

Een masterplan werd opgemaakt voor het Donkfront, de oevers van het Donkmeer langs de Brielstraat en 
de Donklaan. Het is de fysieke link tussen het landschap en de horeca. De identiteit van het Donkmeer hangt 
samen met het zicht van deze twee straten. Een samenhangende ruimtelijke visie werd opgemaakt om het 
gedateerde uitzicht aan te passen tot een kwalitatieve uitstraling met de eigenheid van de Donk.  

Enerzijds doet het masterplan uitspraken over de inrichting van de publieke ruimte en de randvoorwaarden 
voor nieuwe private ontwikkelingen. Anderzijds is een inrichtingsplan opgemaakt voor de zone van de ge-
meentelijke parking gecombineerd met nieuwe woningen die de huidige achterkanten afwerken. De visie 
van het Masterplan Donkfront kent een gedeeltelijke uitwerking binnen het deelRUP Kloosterputten. 

 

 
 
 
 
10 Het Masterplan Donkfront werd opgesteld in opdracht van de gemeente Berlare en werd definitief goedgekeurd d.d. maart 2015. 
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Figuur 6.3.2-1 Enkele beelden uit het Masterplan Donkfront 

 

 

   

 

 

 

 

 

.  
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8. Fysisch functioneren 

In dit hoofdstuk wordt het fysisch functioneren van het plangebied in beeld gebracht.  

8.1. Bodem 
Tabel 7.1-1 Synthese bestaande feitelijke toestand bodem 

 
Plangebied en omgeving 

Reliëf 
(Zie kaartenbundel 1.1) 

De DeelRUP’s Kouter Donk, Bareldonkse Bossen en Spar-
rendreef liggen ca. 1-7m hoger dan de andere DeelRUP’s. 

Binnen het verblijfpark Rodeo in DeelRUP Kloosterputten 
– Deelplan 1 is er hoogteverschil van ca. 3m afwaarts 
naar de Kloosterputten 

Bodemkaart 
(Zie kaartenbundel 1.1)  

DeelRUP Kouter Donk  

Droge tot matig droge zandbodems (Zch; Zbh; Zbc; Zbb; 
Zcb; Zdb)    

Opgehoogde gronden (ON) 

Uiterst natte kleibodem zonder profiel (Egp) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Zeer droge tot matig natte zandbodems (Zah; Zdp(o)) 
Natte tot matig droge zandleembodem (Lep(o); Sep(o); 
LdP(o); Scp)Opgehoogde grond  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Matig droge tot matig natte zandleembodem (Scp, 
LdP(o)) 
Bebouwde zone (OB) 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Matig droge tot matig natte zandleembodem (Sdb; Zcp; 
Zcp (o); Scb) 
Zeer droge zandbodem (Zap)  

DeelRUP Sparrendreef 

Matig droge tot natte zand- en zandleembodems (Zcp; 
Scb; Sdb; Pdb; LdP; Lep, vLep) 
Zeer droge tot matig natte zandbodem (Zap; Zbp; Zdb)  

Sterk gleyige kleibodem (vEep) 

DeelRUP Scheve Villa 

Natte kleibodem (Egp) 
Bebouwde zone (OB) 

DeelRUP Nieuwdonk 

Zeer sterk gleyige zware kleibodem (Ufp) 
Zeer natte zandleembodem (Lfp) 
Natte kleibodem (Egp) 
Veenbodem (V) 



 

/ 70 / 

 
Plangebied en omgeving 

Ontginningen Uitsluitend historische ontginningen 

Bodemonderzoeken 
(Zie kaartenbundel 1.1) 

Uit de OVAM-databank van de verspreiding van de bo-
demonderzoeken in Vlaanderen (toestand 24/05/2022),  
komende volgende relevante bodemonderzoeken voor 
binnen de DeelRUP’s:  
DeelRUP Kouter Donk  

Dossiernr. 27732 

Oriënterend bodemonderzoek d.d; 03/11/2014 
Beschrijvend bodemonderzoek d.d. 05/07/2012  
Bodemsaneringsproject d.d. 05/01/2013 
Eindevaluatieonderzoek d.d. 10/07/2015  

Erosiegevoeligheid 
(Zie kaartenbundel 1.1) 

De gemeente Berlare is een zeer weinig erosiegevoelige 
gemeente. Volgens de potentiële bodemerosiekaart per 
perceel (2022) zijn er geen erosiegevoelige percelen aan-
wezig in en nabij de verschillende DeelRUP’s. 

Binnen de verschillende DeelRUP’s zijn de zones gelegen 
nabij waardevolle natuurelementen erosiegevoeliger 
volgens de watertoetskaart erosiegevoeligheid. 

Gevoelig voor grondverschuivingen / 

Waardevolle bodem / 
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8.2. Water 
Tabel 7.1-2 Synthese bestaande feitelijke toestand water 

 
Plangebied en omgeving 

Stroomgebied / Bekken / Deelbekken Alle DeelRUP’s zijn gelegen in het bekken Benedenschel-
debekken en het deelbekken Scheldeland, binnen het 
stroomgebied van de Schelde. Op moment van schrijven 
zijn de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 in op-
maak. Het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroom-
gebiedbeheerplannen liep af op 14 maart 2021 (raad-
pleegbaar via www.volvanwater.be). Dit plan bevat 
maatregelen om de toestand van de waterlopen en het 
grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico 
te verminderen. In het MER wordt onderzocht of er bin-
nen of nabij de zoekzones acties zijn opgenomen in het 
stroomgebiedbeheerplan. 

Waterlopen 
(Zie kaartenbundel 1.2)  

DeelRUP Kouter Donk 

Doorheen en grenzend aan het DeelRUP lopen het Kou-
terbeekje (nr. 19541) en de Kempenbeek (nr. 5060) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

/ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

/ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Doorheen het DeelRUP loopt de Waterloop van de 
Schrekken (nr. 19576)  

DeelRUP Sparrendreef 

Doorheen het DeelRUP loopt de Waterleiding van de 
Mesthoeken (nr. 19567) 

DeelRUP Scheve Villa 

Langsheen het DeelRUP loopt de Broekse Vaart (nr. 
5305) 

DeelRUP Nieuwdonk 

/ 

Overstromingsgevoelige gebieden 
(Zie kaartenbundel 1.2) 
  

DeelRUP Kouter Donk  

De zuidelijke rand van het DeelRUP grenst aan mogelijk 
en effectief overstromingsgevoelig gebied 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het zuidoosten van het DeelRUP, nl. de percelen van en 
rondom de gemeentelijk parking, is aangeduid als moge-
lijk overstroombaar gebied. 
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Plangebied en omgeving 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Het verblijfpark Gamma grenst in het noorden aan moge-
lijk overstromingsgevoelig gebied 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Het verblijfpark Bareldonk grenst in het noorden aan mo-
gelijk overstromingsgevoelig gebied  

DeelRUP Sparrendreef 

Het DeelRUP is voor een groot gedeelte gelegen binnen 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied 

DeelRUP Scheve Villa 

Het DeelRUP is geheel gelegen binnen overstromingsge-
voelig gebied  

DeelRUP Nieuwdonk 

Het DeelRUP is geheel gelegen binnen overstromingsge-
voelig gebied 

 

Infiltratiegevoelige gebieden 
(Zie kaartenbundel 1.2) 

DeelRUP Kouter Donk  

Geheel infiltratiegevoelig 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Geheel infiltratiegevoelig m.u.v. het zuidoosten van het 
DeelRUP. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Geheel infiltratiegevoelig 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Geheel infiltratiegevoelig 

DeelRUP Sparrendreef 

Grotendeels infiltratiegevoelig 

DeelRUP Scheve Villa 

Niet infiltratiegevoelig 

DeelRUP Nieuwdonk 

Niet infiltratiegevoelig 

Signaalgebied / 

Overstroombaar gebied (waterinfo.be) 
Pluviale en fluviale kaarten 

DeelRUP Kouter Donk  

Binnen het DeelRUP zijn percelen aangeduid als over-
stroombaar gebied in het toekomstige klimaat (pluviaal) 
en aan de rand in het huidig en toekomstig klimaat (plu-
viaal) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 
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Plangebied en omgeving 

Binnen het DeelRUP zijn percelen (de waterpartij) aange-
duid als overstroombaar gebied in het huidig en toekom-
stige klimaat (pluviaal en fluviaal)  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Ten noorden van het DeelRUP zijn percelen aangeduid als 
overstroombaar gebied in het huidig en toekomstig kli-
maat (pluviaal en fluviaal) 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Binnen het DeelRUP zijn percelen aangeduid als over-
stroombaar gebied in het huidig en toekomstige klimaat 
(pluviaal)  

DeelRUP Sparrendreef 

Binnen het DeelRUP zijn percelen aangeduid als over-
stroombaar gebied in het huidig en toekomstige klimaat 
(pluviaal) 

DeelRUP Scheve Villa 

Rondom het DeelRUP zijn percelen aangeduid als over-
stroombaar gebied in het huidig en toekomstige klimaat 
(pluviaal en fluviaal) 

DeelRUP Nieuwdonk 

In het DeelRUP zijn percelen aangeduid als overstroom-
baar gebied in het huidig en toekomstige klimaat (pluvi-
aal en fluviaal) 

Recent overstroomde gebieden DeelRUP Kouter Donk  

Enkele percelen in het oosten van het DeelRUP, langs-
heen het Donkmeer aan café ‘t Weiken, zijn recent over-
stroomd gebied. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het uiterste zuidoosten van het DeelRUP ligt in recent 
overstroomd gebied  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Het DeelRUP grenst aan recent overstroomd gebied 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Het DeelRUP is niet gelegen nabij recent overstroomd ge-
bied 

DeelRUP Sparrendreef 

Het DeelRUP is niet gelegen nabij recent overstroomd ge-
bied 

DeelRUP Scheve Villa 
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Plangebied en omgeving 

Het DeelRUP is geheel gelegen binnen recent over-
stroomd gebied 

DeelRUP Nieuwdonk 

Het DeelRUP is geheel gelegen binnen recent over-
stroomd gebied 

Grondwaterstromingsgevoeligheid 
(Zie kaartenbundel 1.2)  

DeelRUP Kouter Donk  

Matig gevoelig 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het zuidoosten van het DeelRUP is aangeduid als zeer ge-
voelig voor grondwaterstroming. De rest is aangeduid als 
matig gevoelig. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Matig gevoelig 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Matig gevoelig 

DeelRUP Sparrendreef 

Deel matig en deels zeer gevoelig 

DeelRUP Scheve Villa 

Zeer gevoelig  

DeelRUP Nieuwdonk 

Zeer gevoelig 

Zuiveringsgebied Berlare 

Zoneringsplan DeelRUP Kouter Donk  

Het verblijfpark Noordzee is deels gelegen binnen col-
lectief geoptimaliseerd buitengebied en deels gelegen 
binnen collectief te optimaliseren buitengebied 

De verblijfparken Donkmeer en Zonneschijn zijn geheel 
gelegen in collectief geoptimaliseerd buitengebied 

De verblijfparken Kouter en Montana zijn gelegen in 
centraal gebied  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het gedeelte van camping Groenpark nabij de Dender-
mondse Steenweg is gelegen in centraal gebied, het 
overige deel is niet opgenomen in het zoneringsplan 

De opgenomen woonpercelen aan de Donklaan, alsook 
de achtertuinen aan de Dendermondsesteenweg, zijn 
gelegen in centraal gebied. 

De verblijfparken Rodeo en Kloosterputten zijn gelegen 
binnen collectief te optimaliseren buitengebied 
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Plangebied en omgeving 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Het verblijfpark Gamma is deels gelegen binnen collec-
tief geoptimaliseerd buitengebied 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

De verblijfparken Bareldonk en Primavera zijn gelegen in 
centraal gebied 

Het verblijfpark Roosendael is gelegen binnen collectief 
te optimaliseren buitengebied 

DeelRUP Sparrendreef 

Verblijfpark Ter Kapelle is gelegen in collectief te opti-
maliseren buitengebied. Aan de randen van het Deel-
RUP zijn enkele percelen gelegen in centraal gebied.  

DeelRUP Scheve Villa 

Het DeelRUP is gelegen binnen centraal gebied 

DeelRUP Nieuwdonk 

De horecagelegenheid binnen het DeelRUP is gelegen 
binnen centraal gebied 

Beschermingszone grondwaterwinning Alle DeelRUP’s m.u.v. DeelRUP Kouter Donk zijn volledig 
gelegen binnen het grondwaterwingebied ‘Berlare-Zele’. 
Enkel het zuidoosten van het DeelRUP Kouter Donk is 
eveneens in het grondwaterwingebied ‘Berlare-Zele’ ge-
legen. 

DeelRUP Sparrendreef ligt deels in een beschermings-
zone type I, type II en type III 

De overige DeelRUP’s zijn gelegen in een beschermings-
zone type III 
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8.3. Biodiversiteit 
Tabel 7.3-1 Synthese bestaande feitelijke toestand biodiversiteit 

 
Plangebied en omgeving 

Vogelrichtlijngebied 
(Zie kaartenbundel 1.3) 

DeelRUP Kouter Donk  

Enkele percelen in het zuidoosten van het DeelRUP zijn 
gelegen in het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de midden-
loop van de Schelde’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Ligt gedeeltelijk binnen het vogelrichtlijngebied ‘Durme 
en de middenloop van de Schelde’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Grenst in het noorden aan vogelrichtlijngebied ‘Durme 
en de middenloop van de Schelde’ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Rondom op ca. 400m van vogelrichtlijngebied ‘Durme en 
de middenloop van de Schelde’ 

DeelRUP Sparrendreef 

Rondom op ca. 50m van vogelrichtlijngebied ‘Durme en 
de middenloop van de Schelde’ 

DeelRUP Scheve Villa 

Geheel gelegen binnen vogelrichtlijngebied ‘Durme en de 
middenloop van de Schelde’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Geheel gelegen binnen vogelrichtlijngebied ‘Durme en de 
middenloop van de Schelde’ 

Habitatrichtlijngebied 
(Zie kaartenbundel 1.3) 

DeelRUP Kouter Donk  

Enkele percelen in het zuidoosten van het DeelRUP zijn 
gelegen in het ‘Schelde- en Durmeestuarium van de Ne-
derlandse grens tot Gent’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Ligt gedeeltelijk binnen het habitatrichtlijngebied 
‘Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Grenst in het noorden aan habitatrichtlijngebied 
‘Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent’ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Rondom op ca. 400m van habitatrichtlijngebied ‘Schelde- 
en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
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Plangebied en omgeving 
DeelRUP Sparrendreef 

Rondom op ca. 50m van habitatrichtlijngebied ‘Schelde- 
en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

DeelRUP Scheve Villa 

Deels gelegen in habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Dur-
meestuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Geheel gelegen in habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 
Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

IHD-zoekzones DeelRUP’s Kouter Donk, Kloosterputten 1 en Scheve Villa 
zijn deels en DeelRUP Nieuwdonk is geheel gelegen in het 
habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeestuarium van 
de Nederlandse grens tot Gent’ waarvoor IHD beschik-
baar zijn:  

IHD van de SBZ ‘BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens tot gent’ gebieden buiten het 
Sigma en NOP opgenomen in rapport 13: Kwaliteitsver-
betering van de aanwezige bos- en andere habitattypes 

De aangemelde habitattypes bezitten in de beide SBZ-ge-
bieden allen een actueel gedeeltelijk aangetaste staat 
van instandhouding. Er dient een kwaliteitsverbetering 
van de voorkomende habitattypes gerealiseerd te wor-
den door een goede habitatstructuur na te streven en de 
verstoringen te verminderen.  

Voor de boshabitats wordt een betere structuurkwaliteit 
nagestreefd met voldoende dikke en dode bomen, een 
goed ontwikkelde struik- en kruidlaag, een gevarieerde 
leeftijdsopbouw, bosranden en open plekken. Door het 
toepassen van natuurgericht beheer in natuurreserva-
ten, bosreservaten en domeinbossen wordt hieraan te-
gemoet gekomen. Het zijn maatregelen die reeds in veel 
beheerplannen voorzien zijn voor domeinen in eigendom 
van het ANB of de erkende terreinbeherende verenigin-
gen. Bij andere openbare besturen en privébossen in het 
VEN (of op vrijwillige basis) kan door het toepassen van 
de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) de kwaliteit even-
eens verbeterd worden. Het niet behalen van een mini-
male aaneengesloten oppervlakte van het habitattype 
(minimum structuur areaal) is voor vele habitattypes een 
blijvend knelpunt (zie ook verdere prioritaire inspannin-
gen). 

Bij de grasland-, moeras- en heidevegetaties gaat het 
vaak om een combinatie van éénmalige inrichtingsmaat-
regelen, of tijdelijk omvormingsbeheer, gevolgd door een 
regulier beheer (ook op vlak van waterhuishouding) dat 
optimaal afgestemd is op het beoogde habitattype (zie 
ook verdere prioritaire inspanningen). Daarnaast zijn ook 
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Plangebied en omgeving 
inspanningen nodig voor kwaliteitsverbetering in eutrofe 
plassen en voor zeldzame habitattypes zoals drijftillen. 

Ramsargebied / 
 
 

Gebieden van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) 
(Zie kaartenbundel 1.3) 

DeelRUP Kouter Donk  

Op ca. 250m van het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde 
van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

het uiterste oosten van het DeelRUP is gelegen binnen 
het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense 
meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Grenst aan het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde van 
Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Op ca. 220m van het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde 
van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Sparrendreef 

Op ca. 50m van het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde 
van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Scheve Villa 

Deels gelegen in het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde 
van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst aan het GEN ‘Vallei van de Boven Zeeschelde van 
Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ 

Vlaamse of erkende natuurreservaten Sinds 2014 maakt het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) werk van de integratie van het Bos- en Natuurde-
creet. Eén van de gevolgen is dat de voormalige bosbe-
heerplannen enerzijds en de natuurreservaten anderzijds 
komen te vervallen en opgaan in nieuwe natuurbeheer-
plannen. 

Bosreservaten 

Natuurbeheerplan  
(Zie kaartenbundel 1.3) 
 

Het Natuurbeheerplan beschrijft de belangrijkste waar-
den van een gebied zowel voor de ecologische, de sociale 
als de economische functie en maakt onderbouwde keu-
zes over de belangrijkste doelstellingen voor dit gebied. 
Het maakt ook duidelijk welk maatregelen nodig zijn, en 
hoe en waar die uitgevoerd worden. 

DeelRUP Kouter Donk  

Grenst in het zuiden aan het Natuurbeheerplan Type 3 en 
Type 4 ‘Berlare Broek-Donkmeer’ 
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Plangebied en omgeving 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Grenst in het noorden aan het Natuurbeheerplan Type 4 
‘Berlare Broek-Donkmeer’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

/ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

 / 

DeelRUP Sparrendreef 

het centraal gedeelte van het DeelRUP maakt deel uit van 
het Natuurbeheerplan Type 2 ‘Waterwingebied Berlare-
Zele’ 

DeelRUP Scheve Villa 

Grenst in het noorden aan het Natuurbeheerplan Type 3 
en Type 4 ‘Berlare Broek-Donkmeer’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Is gelegen in het Natuurbeheerplan Type 2 ‘Berlare Broek 
– Donkmeer’ 

Bos 
(Zie kaartenbundel 1.3)  

DeelRUP Kouter Donk  

Grenst in het zuiden aan bos met een begroeiing hoger 
dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van meer 
dan 0,5ha 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Grenst in het oosten aan bos met een begroeiing hoger 
dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van meer 
dan 0,5ha 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Grenst in het noorden aan bos met een begroeiing hoger 
dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van meer 
dan 0,5ha 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Tussen de verblijfparken Bareldonk / Primavera en Roo-
sendael situeert zich een bos met een begroeiing hoger 
dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van meer 
dan 0,5ha 

Ten noorden van de verblijfparken Bareldonk / Primavera 
is een deel van een bos opgenomen met een begroeiing 
hoger dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van 
meer dan 0,5ha  

DeelRUP Sparrendreef 

Zowel delen van het noorden als van het zuiden van het 
DeelRUP zijn bebost met een begroeiing hoger dan 3m 



 

/ 80 / 

 
Plangebied en omgeving 
met een aaneengesloten oppervlakte van meer dan 
0,5ha 

DeelRUP Scheve Villa 

Deels bebost met een begroeiing hoger dan 3m met een 
aaneengesloten oppervlakte van meer dan 0,5ha 

DeelRUP Nieuwdonk 
Grenst rondom aan een bos met een begroeiing hoger 
dan 3m met een aaneengesloten oppervlakte van meer 
dan 0,5ha 

Historisch Permanente Graslanden 
(Zie figurenbundel 1.3) 
 

DeelRUP Kouter Donk 
Grenst aan percelen aangeduid als historisch  permanent 
grasland  

DeelRUP Kloosterputten  
Percelen aangeduid als historisch  permanent grasland 
binnen plancontour gelegen 
DeelRUP Bareldonkse Bossen 
Percelen aangeduid als historisch  permanent grasland 
binnen plancontour gelegen 

DeelRUP Scheve Villa 
Percelen aangeduid als historisch  permanent grasland 
binnen plancontour gelegen 

DeelRUP Nieuwdonk 
Percelen aangeduid als historisch  permanent grasland 
binnen plancontour gelegen 

Biologisch waardevolle zones 
(Zie kaartenbundel 1.3) 

DeelRUP Kouter Donk  

Het DeelRUP is grotendeels biologisch minder waardevol. 
In het zuiden en zuidoosten liggen echter enkele gebie-
den die aangeduid zijn als biologisch waardevol of zeer 
waardevol. 

Biologisch waardevol bos: Populierenbestand op voch-
tige bodem met ondergroei van bomen en struiken (lhb). 

Ter hoogte van café ’t Weiken ligt een jong loofbos (n); 
houtkant met elzenbroek (kh(vm)); gemengd loofhout 
(gml). Dit is een complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen. Hier ligt ook soortenarm 
permanent cultuurgrasland (hp); bomenrij met gemengd 
loofhout (kbgml). Dit is een complex van biologisch min-
der waardevolle en waardevolle elementen. 

 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het DeelRUP is grotendeels biologisch minder waardevol. 
Uitzondering hierop zijn: 
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Plangebied en omgeving 
De vijver aan verblijfpark Kloosterputten is aangeduid als 
biologisch waardevol: recent gegraven of vergraven eu-
troof water (aer-). 

Net ten westen van camping groenpark bevindt zich een 
zone die aangeduid is als biologisch waardevol: jong loof-
bos: exclusief populier (n). 

In het oosten van het plangebied liggen enkele zones die 
aangeduid zijn als biologisch waardevol: soortenrijk per-
manent cultuurgrasland (hp+); bomenrij met dominantie 
van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.); bomenrij met 
dominantie van haagbeuk (carpinus betulus); weiland-
complex met veel sloten en/of microreliëf (hpr). 

De zone net ten noorden van de vijver is een complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle elemen-
ten: soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+); recre-
atiezone (uv); bomenrij met gemengd loofhout 
(kbgml).De trekkerplaats is gelegen in een complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle elemen-
ten: naaldhoutbestand (niet grove den) zonder duidelijke 
ondergroei (pa); campings en caravanterreinen (uc); fijn-
spar (pica)  

Het niet-ingenomen terrein is biologisch waardevol: jong 
loofbos (n) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Het DeelRUP is biologisch minder waardevol, m.u.v. het 
aanliggende bos:  

Het bos is gelegen in een complex van biologisch waarde-
volle en zeer waardevolle elementen: grove dennenbe-
stand met ondergroei van bomen en struiken (ppmb); 
zuur eikenbos (qs); Amerikaanse eik (quer) 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Het onbebouwde perceel aan verblijfpark Roosendael is 
biologisch zeer waardevol: struisgrasvegetatie met be-
perkte opslag van struiken en bomen (hab); Amerikaanse 
vogelkers (prus). 

Het terrein ten noorden van verblijfpark Roosendael is 
een complex van biologisch minder waardevolle en waar-
devolle elementen; soortenarm permanent cultuurgras-
land (hp); bomenrij (kb). De smalle strook bomen aan de 
oostzijde van dit perceel is aangeduid als biologisch waar-
devol: bomenrij met gemengd loofhout (kbgml). 

Het bos dat centraal gelegen is in het DeelRUP is biolo-
gisch waardevol: grove dennenbestand met ondergroei 
van bramen, varens, heide of jonge struiken (ppms); 
grove dennenbestand met ondergroei van bomen en 
struiken (ppmb); gemengd naaldhout (gmn) 
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Het beboste deel ten noorden van verblijfpark Bareldonk 
is biologisch waardevol: populierenbestand op droge bo-
dem met ondergroei van bomen en struiken (lsb); naald-
houtbestand (niet grove den) met ondergroei van bomen 
en struiken; Amerikaanse vogelkers (prus); jong loofbos 
(n); zomereik (que) 

Het perceel weiland ten oosten van verblijfpark Bareld-
onk is biologisch waardevol: soortenrijk permanent cul-
tuurgrasland (hp+); struisgrasvegetatie (ha-) 

Het onbebouwde perceel aan de overzijde van de Schrie-
kenstraat ter hoogte van verblijfpark Bareldonk is biolo-
gisch waardevol: struisgrasvegetatie (ha-) 

DeelRUP Sparrendreef 
De beboste strook is hoofdzakelijk biologisch waardevol: 
populierenbestand op droge bodem met ondergroei van 
bomen en struiken (lsb); Amerikaanse vogelkers (prus); 
populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei 
van kruiden en ruigtevegetatie (lhi); mesofiel hooiland 
(hu-); soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+); ver-
ruigd grasland (hr). 

De beboste strook is voor een beperkt gedeelte biolo-
gisch zeer waardevol: moerasspirearuigte (hf-) 

Het overige deel van het DeelRUP kent enkele biologisch 
waardevolle zones: grove dennenbestand met onder-
groei van bomen en struiken (ppmb); populierenbestand 
op droge bodem met ondergroei van kruiden en ruigte-
vegetatie (lsi); naaldhoutbestand (niet grove den) zonder 
duidelijke ondergroei; populierenbestand op vochtige 
bodem met ondergroei van bomen en struiken (lhb); ak-
ker op lemige bodem (bl); akker op zandige bodem (bs); 
jong loofbos: exclusief populier (n); gemengd loofhout 
(gml); populierenbestand op vochige bodem met onder-
groei van bomen en struiken (Ihb), kapvlakte (se). 

Daarnaast is er ook nog een complex van biologisch min-
der waardevolle en waardevolle elementen: soortenarm 
permanent cultuurgrasland (hp); soortenrijk permanent 
cultuurgrasland (hp+); bomenrij (kb) hoogstamboom-
gaard (kj-) 

DeelRUP Scheve Villa 

Het onbebouwde deel van het DeelRUP is deels gelegen 
in een complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen (soorten permanent cultuurgras-
land (hm); bomenrij met dominantie van (al dan niet ge-
knotte) wilg (kbs)) 

Het achterste deel van het onbebouwde deel van het 
DeelRUP is biologisch waardevol: populierenbestand op 
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vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken 
(lhb); gemengd loofhout (gml).  

Het gebied is aangeduid als faunistisch waardevol gebied. 

DeelRUP Nieuwdonk 

De waterplas van Nieuwdonk is een complex van biolo-
gisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen: diep of zeer diep water (ap); recreatie-
zone (uv); bermen, perceelsranden, … met rietland en an-
dere vegetaties van het rietverbond (k(mr)); bermen, 
perceelsgranden, … met grote zeggenvegetatie (k(mc)) 

Rondom de waterplas van Nieuwdonk is ook een complex 
van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elemen-
ten: soortenrijk permanent cultuurgrasland (wz); soor-
tenrijk permanent cultuurgrasland (hp+); houtkant met 
dominantie van meidoorn (khcr); bomenrij met dominan-
tie van populier (kbp-); dotterbloemgrasland (hc); bo-
menrij met dominantie van zomereik (kbq)  

Aan de rand van het DeelRUP bevindt zich een biologisch 
waardevol gebied: jong loofbos (n); bomenrij met domi-
nantie van populier (kbp); gemengd loofhout (gml); zo-
mereik (que) 

De zone is aangeduid als faunistisch waardevol gebied. 

Risicoatlas vogels en vleermuizen 
(Zie kaartenbundel 1.3) 

DeelRUP Kouter Donk  

Zuiden van DeelRUP is gelegen in groot-risicozone voor 
vogels. Noorden van DeelRUP is gelegen in een risicozone 
voor vogels. 

Deels in een risicogebied en deels in een mogelijk-risico-
gebied voor vleermuizen  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Geheel in een risicozone voor vogels 

Deels in een risicogebied en deels in een mogelijk-risico-
gebied voor vleermuizen 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Geheel in een risicozone voor vogels 

Geheel in een risicogebied voor vleermuizen 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Geheel in een risicozone voor vogels 

Deels in een risicogebied en deels in een mogelijk-risico-
gebied voor vleermuizen 

DeelRUP Sparrendreef 

Geheel in een risicozone voor vogels 
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Deels in een risicogebied en deels in een mogelijk-risico-
gebied voor vleermuizen 

DeelRUP Scheve Villa 

Deels in een groot-risicozone voor vogels 

Geheel in een risicogebied voor vleermuizen 

DeelRUP Nieuwdonk 

Geheel in een groot-risicozone voor vogels 

Geheel in een risicogebied voor vleermuizen 
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8.4. Landschap, erfgoed en archeologie  
Tabel 7.4-1 Synthese bestaande feitelijke toestand landschap, erfgoed en archeologie 

 
Plangebied en omgeving 

Beschermd monumenten 
(Zie kaartenbundel 1.4)  

/ 
 

Beschermd stad- en dorpsgezicht 
(Zie kaartenbundel 1.4) 
 

/ 

Beschermd cultuurhistorisch landschap DeelRUP Kouter Donk  

Ligt gedeeltelijk binnen het beschermd cultuurhisto-
risch landschap ‘Plassen van Overmere-Donk: fase 
1’. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Grenst aan het beschermd cultuurhistorisch land-
schap ‘Turfput’ en ’Het Broek’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Grenst aan het beschermd cultuurhistorisch land-
schap ‘Turfput’ en ’Het Broek’ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

/ 

DeelRUP Sparrendreef 

/ 

DeelRUP Scheve Villa 

Grenst aan het beschermd cultuurhistorisch land-
schap ‘Plassen van Overmere-Donk: fase 1’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst aan het beschermd cultuurhistorisch land-
schap ‘Plassen van Overmere-Donk: fase 1’ 

Beschermde archeologische sites 

(Zie kaartenbundel 1.4) 

/ 

Vastgestelde inventarissen 
(Zie kaartenbundel 1.4)  

DeelRUP Kouter Donk  

Ligt gedeeltelijk binnen het vastgesteld bouwkundig 
erfgoed ‘Donkmeer’ (ID: 78495). 

Grenst t.h.v. Brielstraat aan het vastgesteld bouw-
kundig erfgoed ‘Villa’ (ID: 74186) en aan het vastge-
steld bouwkundig erfgoed ‘Villa Elvira’ (ID: 66565).  

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Brasserie ‘t Pa-
viljoen’ (ID: 95412) ligt binnen het DeelRUP. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 
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/ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Begraafplaats 
van Bareldonk’ (ID: 96184) ligt binnen het DeelRUP. 

DeelRUP Sparrendreef 

/ 

DeelRUP Scheve Villa 

Het jeugdverblijf ‘Scheve Villa’ is vastgesteld bouw-
kundig erfgoed (ID: 58548)  

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst aan het vastgesteld bouwkundig erfgoed 
‘Donkmeer’ (ID: 78495) 

Erfgoedlandschappen / 

Unesco werelderfgoed / 

Gebieden geen archeologie DeelRUP Nieuwdonk is aangeduid als een gebied 
geen archeologie (ID: 121101) 

Landschapsatlas 
 

DeelRUP Kouter Donk  

Ligt gedeeltelijk binnen de relictzone ‘Scheldevallei 
van Uitbergen tot Wichelen’ 

Ligt gedeeltelijk binnen de ankerplaats ‘Oude Schel-
demeander van Overmere-Donk en Berlare-Broek’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Gelegen binnen de relictzone ‘Scheldevallei van Uit-
bergen tot Wichelen’ 

Grenst aan de ankerplaats ‘Oude Scheldemeander 
van Overmere-Donk en Berlare-Broek’ 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Gelegen binnen de relictzone ‘Scheldevallei van Uit-
bergen tot Wichelen’ 

Grenst aan de ankerplaats ‘Oude Scheldemeander 
van Overmere-Donk en Berlare-Broek’ 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Ligt gedeeltelijk binnen de relictzone ‘Scheldevallei 
van Uitbergen tot Wichelen’ 

DeelRUP Sparrendreef 

Grenst aan de relictzone ‘Scheldevallei van Uitber-
gen tot Wichelen’ 

DeelRUP Scheve Villa 
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Gelegen binnen de relictzone ‘Scheldevallei van Uit-
bergen tot Wichelen’ 

Grenst aan de ankerplaats ‘Oude Scheldemeander 
van Overmere-Donk en Berlare-Broek’ 

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst aan de relictzone ‘Scheldevallei van Uitber-
gen tot Wichelen’ 

Grenst aan de ankerplaats ‘Oude Scheldemeander 
van Overmere-Donk en Berlare-Broek’ 

Houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
 

/ 

Historische tuinen en parken 
 

/ 

Archeologische zones Geen archeologische zones opgenomen in de inven-
taris, wel was er in 2017 een archeologisch vooron-
derzoek ‘Berlare NI Berlarebroek – Eendenkooi’ t.h.v. 
het Donkmeer 
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8.5. Omgevingskwaliteit en veiligheid 
Tabel 7.5-1 Synthese bestaande feitelijke toestand omgevingskwaliteit en veiligheid 

 
Plangebied en omgeving 

Geluidsoverlast 
(Zie kaartenbundel 1.5)  

DeelRUP Kouter Donk  
Beperkte geluidshinder afkomstig van de Dendermondse 
Steenweg (55-60 dB) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 
Beperkte geluidshinder afkomstig van de Dendermondse 
Steenweg (55-60 dB) 

Luchtkwaliteit 
(Zie kaartenbundel 1.5) 

Alle DeelRUP’s hebben een luchtkwaliteit die voldoet aan 
de grenswaarden 

Straling  Alle DeelRUP’s zijn gelegen buiten de stralingscontour 
van 0,4µT 

Seveso- inrichtingen DeelRUP Kouter Donk  

Het bedrijf Recticel (Brandstraat 15, Wetteren) ligt op ca. 
8km ten westen van het DeelRUP (Hogedrempel-in-
richting) 

Het bedrijf Ajinomoto Omnichem (Cooppallaan 91, Wet-
teren) ligt op ca. 8,5km ten westen van het DeelRUP (Ho-
gedrempel-inrichting) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Het bedrijf Entaco (Brandstraat 15, Lokeren) ligt op ca. 
3,8km ten noorden van het DeelRUP (Lagedrempel-in-
richting) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Het bedrijf CRC Industries (Langevelde 8, Zele) ligt op ca. 
5,5km ten noordoosten van het DeelRUP (Lagedrempel-
inrichting) 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

/ 

DeelRUP Sparrendreef 

/ 

DeelRUP Scheve Villa 

Het bedrijf Allnex Belgium (Steenweg naar Wetteren 20, 
Dendermonde)  ligt op ca. 3km ten zuiden van het Deel-
RUP (Hogedrempel-inrichting) 

Het bedrijf Gabriëls & Co (Hekkestraat 18A, Aalst) ligt op 
ca. 8,5 km ten zuiden van het DeelRUP (Lagedrempel-in-
richting) 

DeelRUP Nieuwdonk 
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Plangebied en omgeving 

/ 
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8.6. Mobiliteit
Tabel 7.6-1 Synthese bestaande feitelijke toestand mobiliteit 

 
Plangebied en omgeving 

Mobiliteitsplan 
 

De DeelRUP’s liggen geconcentreerd rond de Donklaan 
(secundaire weg type II) en Dendermondse Steenweg (lo-
kale verbindingsweg type I)  

Bovenlokaal Functioneel Fietsroute-
netwerk (BFF) 
(Zie kaartenbundel 1.6) 
 

DeelRUP Kouter Donk  

Verblijfparken Zonneschijn en Donkmeer binnen Deel-
RUP Kouter Donk grenzen rechtstreeks aan de Dender-
mondse Steenweg, opgenomen binnen het BFF (functio-
nele fietsroute). 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Camping Groenpark grenst rechtstreeks aan de Dender-
mondse Steenweg, opgenomen als BFF (functionele fiets-
route) 

Verblijfparken Rodeo en Kloosterputten grenzen recht-
streeks aan de Donklaan, opgenomen als BFF (functio-
nele fietsroute) 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Ligt in de nabijheid van de BFF langs de Donklaan maar 
grenst niet rechtstreeks 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Ligt in de nabijheid van de BFF langs de Donklaan maar 
grenst niet rechtstreeks 

DeelRUP Sparrendreef 

Grenst rechtstreeks aan de Donklaan (en Blauwhof-
dreef), opgenomen als BFF (functionele fietsroute)  

DeelRUP Scheve Villa 

Grenst rechtstreeks aan de Donklaan, opgenomen als BFF 
(functionele fietsroute) 

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst niet aan het BFF 

Recreatief fietsnetwerk 
(Zie kaartenbundel 1.6) 

DeelRUP Kouter Donk  

Verblijfparken Kouter, Montana en Zonneschijn grenzen 
rechtstreeks aan de recreatieve fietsroute langs de Briel-
straat. 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Grenst aan de Donklaan die ter hoogte van het Donkfront  
opgenomen is als recreatieve fietsroute 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 
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Plangebied en omgeving 

Verblijfpark Gamma takt rechtstreeks aan op de recrea-
tieve fietsroute langs de Zandstraat 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

De verblijfparken takken via de Schriekenstraat aan op 
het recreatief fietsnetwerk langs de Jachtstraat - Olmen-
dreef 

DeelRUP Sparrendreef 

Grenst aan de Sparrendreef die meer naar het noorden is 
opgenomen als recreatieve fietsroute 

DeelRUP Scheve Villa 

Grenst niet rechtstreeks op een recreatieve fietsroute 

DeelRUP Nieuwdonk 

Grenst via de Nieuwdonk rechtstreeks aan de recreatieve 
fietsroute Maaidonk - Broekdam  

Openbaar vervoer 
(Zie kaartenbundel 1.6) 

DeelRUP Kouter Donk  

Op ca. 130m van bushalte Overmere Donkmeer: lijn 53 
en 54. 

Op ca. 150m van bushalte Overmere Mosseveldstraat: 
lijn 36, 53, 54 en 68 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 

Op ca. 50m van bushalte Overmere Klappeldonk (Den-
dermondse Steenweg): lijn 36, 53, 54, 68 

Grenst meteen aan de bushalte Overmere Donkmeer: lijn 
53 en 54 

Op ca. 150m van bushalte Zele Gentsesteenweg: lijn 36 
en 68 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 ligt het dichtst bij 
het treinstation van Zele, op ca. 5,7km 

DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 

Op ca. 450m van bushalte Overmere Donkmeer: lijn 53 
en 54 

DeelRUP Bareldonkse Bossen 

Op ca. 400m van bushalte Overmere Jachtstraat: lijn 53 
en 54 

Op ca. 400m van bushalte Overmere Jachtstraat: lijn 53 
en 54 

Op ca. 400m van bushalte Overmere Kapelleplein: lijn 53 
en 54 

DeelRUP Sparrendreef 
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Plangebied en omgeving 

Op ca. 300m van bushalte Overmere Kapelleplein: lijn 53 
en 54 

Op ca. 50m van bushalte Overmere Vogelpark: lijn 53 en 
54 

Op ca. 80 m van bushalte Berlare Groenendijk: lijn 53 en 
54 

Op ca. 130m van bushalte Berlare Blauwe Hoeve: lijn 53 
en 54 

DeelRUP Scheve Villa 

Op ca. 700m van bushalte Berlare-Groenendijk: lijn 53 en 
54 

Het DeelRUP Scheve Villa ligt het dichtst bij het treinsta-
tion van Schellebelle, op ca. 7,4km 

DeelRUP Nieuwdonk 

Ter hoogte van het deelplan bevindt zich bushalte Over-
mere Nieuwdonk: lijn 355  

Wandelknooppuntennetwerk DeelRUP Kouter Donk  
Verblijfparken Kouter, Montana en Zonneschijn grenzen 
rechtstreeks aan het wandelnetwerk langs de Brielstraat 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 1 
Grenst rechtstreeks aan het gedeelte Donklaan ter 
hoogte van het Donkfront dat opgenomen is als wandel-
netwerk 
 
DeelRUP Kloosterputten – Deelplan 2 
Verblijfpark Gamma takt rechtstreeks aan op het wandel-
netwerk langs de Zandstraat 
DeelRUP Bareldonkse Bossen 
De verblijfparken takken via de Schriekenstraat aan op 
het wandelnetwerk ter hoogte van het Bareldonkstraatje  
DeelRUP Sparrendreef 
Grenst rechtstreeks aan de Sparrendreef opgenomen als 
wandelnetwerk 
DeelRUP Scheve Villa 
Grenst rechtstreeks aan het wandelnetwerk via de Donk-
laan 
DeelRUP Nieuwdonk 
Grenst via de Nieuwdonk rechtstreeks aan op de recrea-
tieve fietsroute Maaidonk - Broekdam 
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9. Milieueffecten: scoping en methodologie voor de milieu-
beoordeling 

9.1. Toepassingsgebied m.e.r. 

De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn opgenomen in het DABM (Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid). Het decreet verplicht om bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk, 
provinciaal of lokaal niveau te onderwerpen aan een milieueffectenonderzoek, vooraleer zij definitief kun-
nen goedgekeurd worden. Wie een plan met mogelijk aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet eerst 
de milieueffecten en de eventueel redelijke alternatieven in kaart brengen.  

Het PRUP ‘Recreatiepool Donk’ tracht de krachtlijnen van de gewenste visie op de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling te verankeren in een bestemmings- en inrichtingsplan. Volgens de geldende regelgeving moet 
er een plan-MER voor het PRUP worden opgemaakt omdat het (1) een plan betreft inzake o.a. waterbeheer 
en ruimtelijke ordening, (2) het niet het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau of geen kleine 
wijziging betreft, (3) aanzienlijke effecten vooraf niet uit te sluiten zijn (wordt nog onderzocht) en (4) het 
plan het kader kan vormen voor de latere vergunning van projecten uit de bijlagen van het project-m.e.r.-
besluit en omdat er een passende beoordeling vereist is.11 

Volgende rubrieken zijn mogelijk van toepassing: 

Bijlage II 

• Rubriek 12 a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en 
caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voor-
zieningen, 

o met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of 
o met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equi-

valenten per tijdsblok van 2 uur. 

Bijlage III 

• Rubriek 12 Toerisme en recreatie 
o c) vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones, met bijbehorende voorzie-

ningen (projecten die niet onder bijlage II vallen)  
o d) permanente kampeer- en caravanterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen) 

In een milieueffectrapport (MER) worden de milieueffecten vastgesteld door middel van een vergelijking 
van de referentiesituatie12  (vaak, maar niet altijd de huidige toestand van het studiegebied) met de toe-
stand van het studiegebied na de uitvoering van het planvoornemen (= de geplande situatie). 

 
 
 
 
11 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (en wijzigingen) houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage. 
12 Voor bijkomende toelichting met betrekking tot de referentiesituatie, zie paragraaf 6.3.1. 
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Bij voorliggend PRUP wordt een volwaardig plan-MER met passende beoordeling toegevoegd, waarbij mo-
gelijke (permanent) significante milieueffecten onderzocht worden. In dit hoofdstuk wordt de algemene 
methodologie toegelicht, alsook een overzicht gegeven van de te onderzoeken disciplines. 

 

9.2. Afbakening van het studiegebied en grensoverschrijdende effecten 
9.2.1. Plangebied en studiegebied 

Onder de term plangebied verstaat men het gebied dat gewijzigd zal worden door het PRUP, zijnde door 
een andere bestemming of wijziging van stedenbouwkundige voorschriften (perimeter van het PRUP in dit 
geval). Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden (deelRUP’s) die reeds werden beschreven in 
§2 van deze startnota.  

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het potentieel invloedsgebied 
van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het invloedsgebied van de afzonder-
lijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect verschillen. In principe wordt voor elke 
discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Voor de meeste ruimtelijke disciplines be-
staat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe omgeving. 200 m rond de potentiële locaties 
wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de directe invloedssfeer. Voor de 
discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide disciplines (lucht, geluid en gezondheid) is het studiege-
bied ruimer. Het omvat de wegen waar significante wijzigingen in verkeersintensiteit (kunnen) optreden ten 
gevolge van bijkomende verkeergeneratie van en/of de gewijzigde verkeerscirculatie in en rond de deel-
RUP’s. 

De afbakening van het plangebied van de verschillende deelRUP’s wordt weergegeven in paragraaf 2.2.   

9.2.2. Grensoverschrijdende effecten 

Gezien de afstand van het plangebied tot de gewest- en landsgrenzen, worden geen grensoverschrijdende 
effecten verwacht. 

 

9.3. Referentiesituatie, geplande situatie en ontwikkelingsscenario’s 
9.3.1. Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de ef-
fectbeoordeling. Hierbij kan de referentiesituatie gelijk gesteld worden aan de huidige toestand, maar ook 
aan een toekomstige toestand, afhankelijk van het tijdsperspectief van het voorgenomen plan. 

Een belangrijk aandachtspunt in het MER is dan ook de opbouw van de referentiesituatie. Gezien het een 
plan-MER betreft, situeert het referentiejaar zich in de toekomst, met name het jaar dat de geplande ont-
wikkelingen redelijkerwijze gerealiseerd zullen zijn. Tegen dit moment kunnen in het studiegebied eveneens 
relevante ontwikkelingen zijn gebeurd, zowel infrastructureel/verkeerskundig, als naar invulling van het stu-
diegebied. 

Als er een verschil is tussen de juridische bestemming van het plangebied en de feitelijke invulling ervan op 
terrein, wordt er verder doorgaans ook gewerkt met twee referentietoestanden: een feitelijke referentiesi-
tuatie gebaseerd op de feitelijke vergunde situatie op het terrein en een juridisch-planologische referentie-
situatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het terrein volgens de geldende planologische bestem-
ming.  
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Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines om de feitelijke referentiesituatie 
duidelijk in beeld te brengen, zal de deskundige de beschikbare gegevens actualiseren (door bijkomende 
metingen, door veldwerk of door extrapolatie) indien hij dit nodig acht omwille van mogelijke significante 
wijzigingen in de tijd. 

9.3.2. Geplande situatie en beoordeling effecten 

Voor het plangebied zal het MER de impact van de gewenste visie op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
onderzoeken. In verschillende disciplines wordt onderzocht wat de  effecten zijn van de herbestem-
ming/herinrichting. Effecten van het voorziene programma (wordt indicatief begroot) en ruimte-inname ten 
opzichte van de theoretische referentiesituatie worden beschreven en (cijfermatig) beoordeeld. In para-
graaf 8.6 wordt concreet ingezoomd op de te onderzoeken milieueffecten per discipline en is de methodo-
logie voor de milieubeoordeling per discipline opgenomen voor het plangebied. 

9.3.3. Cumulatieve ontwikkeling 

Ontwikkelingen die wel zijn gepland, maar redelijkerwijs nog niet gerealiseerd tegen het referentiejaar, wor-
den in het MER behandeld als ‘ontwikkelingsscenario’.  

9.3.4. Alternatieven binnen het m.e.r.-onderzoek 

De mogelijke alternatieven, met name het nulalternatief en locatie- en inrichtingsalternatieven worden 
reeds in paragraaf 1 beschreven. 

Wat betreft het milieuonderzoek kan hierbij nog het volgende aangevuld worden: 

Het nulalternatief, met name het niet realiseren van het plan, komt niet overeen met de doelstelling van 
de initiatiefnemer en wordt derhalve niet als een apart te beoordelen alternatief beschouwd in het plan-
MER. Het nulalternatief betreft wel het referentiekader om de milieueffecten te beoordelen. De beschrij-
ving van het nulalternatief wordt in elke discipline opgevat als een beschrijving van de referentiesituatie 
met de gekende eigenschappen en knelpunten. 

Wat betreft inrichtingsalternatieven zullen mogelijke inrichtingsopties zich in de loop van het planproces 
scherper aftekenen. De inzichten uit dit planonderzoek kunnen ertoe leiden dat er concretere voorstellen 
worden gedaan ter verfijning van de voorschriften. Het is mogelijk dat in de loop van het geïntegreerde 
planningsproces maatregelen, suggesties en randvoorwaarden naar voor gebracht worden teneinde de in-
richting van het plangebied te verbeteren, vanuit de milieubeoordeling, het ruimtelijk onderzoek, het par-
ticipatieproces,… . Vanuit het MER kunnen er immers maatregelen en aanbevelingen ter optimalisatie naar 
voor worden gebracht teneinde het RUP milieuvriendelijker te maken. Het plan-MER heeft immers mede 
tot doel om met betrekking tot deze aspecten een bijdrage te leveren aan het aangeven van randvoorwaar-
den voor het opstellen van het bestemmingsplan, het programma en de stedenbouwkundige voorschriften 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Bijkomende inrichtingsvarianten zijn dus wel mogelijk,  maar zullen zich 
pas in de loop van het milieubeoordelingsproces en later in de loop van het ontwerpproces aandienen. 

9.4. Mogelijke potentiële effecten gerelateerd aan ingrepen  

Het plan zal aanleiding geven tot een aantal planingrepen die op hun milieueffecten onderzocht zullen wor-
den. Planingrepen zijn ingrepen (handelingen, constructies, exploitaties of de verderzetting ervan) in de 
‘omgeving’ die door het plan mogelijk/onmogelijk worden gemaakt (of beoogd worden via de voorgestelde 
bestemmingswijzigingen) én die voorafgaand aan het plan niet/wel mogelijk waren.  

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden in onderstaande tabel de 
belangrijkste potentiële effecten die t.g.v. het plan redelijkerwijze kunnen verwacht worden in een overzicht 
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weergegeven. Enkel effecten die onderscheidend kunnen werken op planniveau worden besproken, met 
name permanente effecten tijdens de aanlegfase en effecten tijdens de exploitatiefase. 

 
Tabel 8.4-1:  Ingreep-effectenmatrix globale inschatting van de mogelijke milieueffecten van het planvoornemen   

 
 
 

Ingreep Direct effect planingreep Discipline Indirect effect Discipline 

Ruimtebeslag  Ruimtebeslag: 

Wijziging grondwaterhuishouding: 
wijziging infiltratiemogelijkheden  

Wijziging in ruimte voor water:  he-
melwater en overstromingswater 

Wijziging grondwaterstroming t.g.v. 
de aanwezigheid van ondergrondse 
constructies  

Water 

 

 

Wijziging in overstromingsgevoelige 
gebieden 

Grondwaterstandsdaling met risico op 
zettingen 

Grondwaterstandsdaling met verlies 
vegetatie 

Invloed op klimaat 

 

Mens / Klimaat 

 

Mens 

 

Biodiversiteit 

 Permanente profielvernietiging Bodem Bodemverstoring Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Exploitatie (bedrij-
vigheid) 

Permanente wijziging erfgoedwaarde 
(archeologisch patrimonium)  

Wijziging landschapsperceptie  

Wijziging landschapsstructuur 

Wijziging bouwkundig erfgoed 

Landschap Wijziging visuele beleving 

 

Mens – ruimtelijke aspec-
ten 

 

 Biotoopverlies/winst 

Barrièrewerking 

Biodiversiteit  Landschapsbeleving 

Invloed op Klimaat 

Landschap, bouwk erfgoed 

Klimaat 

 Permanente inname van bodem Klimaat   

 Wijziging in belasting wegennet, ver-
keersveiligheid, langzaam verkeer 

 

Mens en mobiliteit Hinderaspecten geluid en lucht, ge-
zondheid 

Geluid, Lucht 
Biodiversiteit  
Mens 
Klimaat 

 Wijziging geluidsproductie t.g.v. de 
functies zelf en de gewijzigde ver-
keersstroom 

Mens Hinderaspecten en gezondheid 

Rustverstoring 

Mens 

Biodiversiteit 

 Wijziging luchtverontreinigende com-
ponenten t.g.v. de functies zelf en wij-
ziging in de verkeersbeweging 

Lucht / klimaat Hinderaspecten en gezondheid Mens 

Klimaat 

 

 Wijziging lichtverstoring Licht Hinderaspecten en gezondheid Mens 
Biodiversiteit 

 Wijziging in afvalwaterproductie en –
stroom 

Water Invloed op capaciteit rioleringsnet  Water 
 

 Wijziging in functies Mens   
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9.5. Overzicht van de te onderzoeken disciplines en team van deskundigen 

De volgende disciplines zullen in het plan-MER onderzocht worden: 

 Mens-mobiliteit 

 Lucht 

 Bodem en grondstofvoorraden 

 Water: grond- en oppervlaktewater 

 Biodiversiteit 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Mens - ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid 

   Klimaat 

De disciplines bodem, grond- en oppervlaktewater, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie, mens-mobiliteit, lucht en mens-ruimtelijke aspecten zullen onderzocht worden door erkende 
MER-deskundigen. De volgende disciplines worden in dit MER behandeld door de coördinator, samen met 
een deskundige: 

• klimaat: de relevante klimaataspecten worden besproken bij de verschillende disciplines zoals 
lucht, biodiversiteit en water, in overeenstemming met de handleiding ‘klimaat’ opgesteld door 
team Mer. De bevindingen worden door de coördinator gebundeld in een apart hoofdstuk in het 
MER; 

• mens - hinder en gezondheid: de discipline mens - hinder en gezondheid (aspect gezondheidsef-
fecten ten gevolge van lucht en geluid) zal uitgewerkt worden door de MER-coördinator in samen-
werking met de MER-deskundige mens-ruimtelijke aspecten (en lucht). 

Enkele thema’s die eveneens in de opgelijste disciplines aan bod komen in het MER zijn: 

• Licht, warmte en stralingen; licht wordt nader onderzocht onder de receptoren fauna en onder 
mens (door de desbetreffende deskundigen). Stralingen en warmte is niet relevant in het MER, 
noch worden specifieke warmtebronnen ingezet; 

• Energie en grondstoffen; energie - onder de noemer duurzaamheid - wordt besproken onder de 
discipline lucht. Het plan is niet van die aard dat er een significante invloed is op grondstofvoorra-
den, hetgeen in de discipline bodem wordt verduidelijkt. 

Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer. De ini-
tiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een MER-coördinator. De erkende MER-coördinator waakt 
erover dat de samenstelling van het team van medewerkers het mogelijk maakt om het plan-MER kwalita-
tief op te stellen in overeenstemming met de richtlijnen van het Team Mer.  

Het team van deskundigen dat het plan-MER zal opmaken wordt weergegeven in onderstaande tabel (allen 
erkenning van onbepaalde duur). 
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Naam Discipline  erkenningsnummer 

Liesbet Van den Schoor MER-coördinator 

Biodiversiteit 

ERK/MER/102193 

MB/MER/EDA-741/B 

Inge Van der Mueren Bodem 

Water 

MB/MER/EDA/692-V1 

MB/MER/EDA/692-B 

Paul Arts Landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

MB/MER/EDA/664-B 

Jan Baeten Mens - mobiliteit MB/MER/EDA/808 

Dirk Dermeaux Lucht MB/MER/EDA-645/V2 

Marijke Verhasselt Mens - ruimtelijke aspecten ERK/MER/2019/00003 

 

9.6. Onderzoeksmethodiek per discipline 
 

9.6.1. Mens - mobiliteit 

METHODIEK BESCHRIJVIG REFERENTIESITUATIE  

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van de huidige bereikbaarheid van het plangebied. 
Hierbij wordt uitgegaan van het STOP-principe. Dit bereikbaarheidsprofiel wordt opgesteld aan de hand van 
zowel beleidsplannen als andere uitgevoerde onderzoeken. De bereikbaarheid voor de verschillende modi 
zal weergegeven worden door middel van kaartmateriaal. 

Als referentiesituatie wordt uitgegaan van de huidige situatie, een eventuele impact van reeds geplande 
ruimtelijke en infrastructuurontwikkelingen binnen de betrokken regio (beslist beleid) wordt met name 
kwalitatief besproken. Voor het in beeld brengen van het druktebeeld van de referentiesituatie wordt ge-
bruik gemaakt van nieuwe doorsnedetellingen die werden uitgevoerd in de tweede helft van augustus 2022. 
Gelet op het recreatieve karakter van het planvoornemen, worden deze tellingen in de zomervakantie dan 
ook als representatief beschouwd. 

Bereikbaarheid 

Het plangebied wordt conform het STOP-principe gepositioneerd ten aanzien van de aanwezige netwerken. 
Hierbij wordt gekeken naar wandel- en fietsroutes zowel op lokaal als bovenlokaal niveau en het huidige 
openbaar vervoer aanbod waarbij tevens een doorkijk gebeurt naar het toekomstige aanbod (principe ba-
sisbereikbaarheid). Voor gemotoriseerd verkeer wordt tot slot gekeken naar de relevante ontsluitingsroutes 
op basis van de wegencategorisering. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met reeds geplande (besliste) 
netwerkaanpassingen voor elk van deze modi. 

Ook worden ook de belangrijkste knelpunten, kwaliteiten en potenties in de actuele verkeersstructuur 
weergegeven. Dit biedt in een latere fase zicht op de problemen die kunnen toenemen door de ontwikkeling 
van het plangebied, alsook de actuele problemen die gelijktijdig zouden kunnen opgelost worden met de 
ontsluiting van het gebied. Op die wijze wordt reeds een rechtstreekse link gelegd met de algemene bereik-
baarheids- en leefbaarheidssituatie van de omgeving. Dit geldt voor zowel het gemotoriseerd verkeer, als 
het fiets- en voetgangersverkeer en het openbaar vervoer. 
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Druktebeeld  

Het druktebeeld binnen het studiegebied wordt in beeld gebracht op basis van nieuwe doorsnedetellingen 
op de belangrijkste invalswegen tot het studiegebied, met name de N467 Donklaan, de N445 Dender-
mondse Steenweg en de N445 Gentsesteenweg.  

 
Figuur 8.6.1-1 Locatie doorsnedetellingen 

Gelet op het recreatieve karakter van het planvoornemen werden deze doorsnedetellingen georganiseerd 
in de zomervakantie, in de periode van 11 tot en met 26 augustus 2022. Onderstaand een overzicht van de 
resultaten van deze tellingen.  

De resultaten van de doorsnedetellingen geven een goede indicatie van de verdeling van het verkeer voor 
de verschillende dagen van de week en de verschillende uren van de dag. Daarnaast geeft het ook een 
correcte indicatie van de samenstelling van het verkeer. 

N445 Dendermondse Steenweg (ten noorden van rotonde met N467) 

Onderstaande grafieken geven een overzicht  van de resultaten van de doorsnedetellingen op de N445 Den-
dermondse Steenweg ten noorden van de rotonde, tussen de Heikantstraat en het Muizestraatje.  

 
Figuur 8.6.1-2 Doorsnedetelling N445 ten noorden van rotonde - richting Heikantstraat 
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Figuur 8.6.1-3 Doorsnedetelling N445 ten noorden van rotonde - richting Muizestraatje 

Onderstaande tabel geeft bijkomend een overzicht van de etmaalintensiteiten in beide richtingen voor de 
verschillende dagen van de week en geeft tevens een inzicht in de verdeling over de verschillende voertuig-
types. 

Tabel 8.6-1: Etmaalintensiteiten passage N445 Dendermondesteenweg ten noorden van rotonde 

Dag 
Etmaal 

Auto Lichte 
vracht 

Zware 
vracht Totaal 

Gemiddelde weekdag 8.655 589 303 9.546 

Zaterdag 8.656 282 125 9.063 

Zondag 6.251 140 85 6.476 

N445 Dendermondse Steenweg (ten zuiden van rotonde met N467 Donklaan) 

Onderstaande grafieken geven een overzicht weer van de resultaten van de doorsnedetellingen op de N445 
Dendermondse Steenweg ten zuiden van de rotonde, tussen de Frans Broeckaertlaan en de N467 Donklaan.  

 
Figuur 8.6.1-4 Doorsnedetelling N445 ten zuiden van rotonde- richting N467 Donklaan 
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Figuur 8.6.1-5 Doorsnedetelling N445 ten zuiden van rotonde - richting Frans Broeckaertlaan 

Onderstaande tabel geeft bijkomend een overzicht van de etmaalintensiteiten in beide richtingen voor de 
verschillende dagen van de week en geeft tevens een inzicht in de verdeling over de verschillende voertuig-
types. 

Tabel 8.6-2: Etmaalintensiteiten passage N445 Dendermondesteenweg ten zuiden van rotonde 

Dag 
Etmaal 

Auto Lichte 
vracht 

Zware 
vracht Totaal 

Gemiddelde weekdag 11.395 788 400 12.583 

Zaterdag 12.443 445 179 13.067 

Zondag 9.340 161 101 9.602 

N467 Donklaan 

Onderstaande grafieken geven een overzicht weer van de resultaten van de doorsnedetellingen op de N467 
Donklaan, tussen de Brielstraat en de N4445 Dendermondse Steenweg.  

 
Figuur 8.6.1-6 Doorsnedetelling N467 Donklaan - richting Brielstraat 
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Figuur 8.6.1-7 Doorsnedetelling N467 Donklaan - richting N445 Dendermondse Steenweg 

Onderstaande tabel geeft bijkomend een overzicht van de etmaalintensiteiten in beide richtingen voor de 
verschillende dagen van de week en geeft tevens een inzicht in de verdeling over de verschillende voertuig-
types. 

Tabel 8.6-3: Etmaalintensiteiten passage N467 Donklaan 

Dag 
Etmaal 

Auto Lichte 
vracht 

Zware 
vracht Totaal 

Gemiddelde weekdag 9.593 594 297 10.484 

Zaterdag 11.584 279 167 12.030 

Zondag 8.355 157 115 8.627 

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 

Bij de betrokken diensten worden de ongevalsgegevens binnen het studiegebied opgevraagd. Dit om na te 
gaan of er bestaande gekende knelpunten inzake verkeersveiligheid zijn en waar deze zich situeren.  

Inzake verkeersleefbaarheid zijn vooral oversteekbaarheid (voor fietsers en voetgangers) en de wenselijk-
heid van fietsvoorzieningen belangrijke verkeerskundige indicatoren. Voor de belangrijkste fiets- en loop-
routes binnen het studiegebied wordt daarom de gemiddelde wachttijd berekend om te kunnen oversteken 
en wordt nagegaan of de verwachte wijzigingen in verkeersdrukte zal zorgen voor een wijziging in de nood-
zakelijk geachte fietsinfrastructuur. 

METHODIEK EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

Algemene aanpak 

De effecten van de voorgenomen activiteit worden in beeld gebracht conform het MER-richtlijnenboek 
Mens-mobiliteit. 

Voor een plan-MER is het van belang inzicht te hebben in de mobiliteitseffecten die gegenereerd worden 
door het planvoornemen. Hiervoor wordt op basis van de beschikbare gegevens van het huidige gebruik 
van het gebied een raming gemaakt van de te verwachte bijkomende verkeersgeneratie op basis van het 
planprogramma, verkeerskundige kencijfers en/of beredeneerde aannames. Conform het Richtlijnenboek 
MER Mens-mobiliteit wordt de verkeersgeneratie zelf niet beoordeeld, wel de effecten ervan. 

Rekening houdend met het abstractieniveau van het PRUP wordt er met name gefocust op volgende aspec-
ten: 
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• Functioneren verkeerssysteem - multimodale bereikbaarheid per modus met focus op fiets- en 
wandelnetwerken 

• Functioneren verkeerssysteem - verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer 
• Verkeersveiligheid 

Het aspect verkeersafwikkeling zal enkel op hoofdlijnen (verkeersbelasting t.o.v. wegcapaciteit) en/of kwa-
litatief geëvalueerd worden. De effectbespreking gaat hierbij uit van de maatgevende piekmomenten ge-
linkt aan het planvoornemen (zomervakantie). 

De bespreking van andere mobiliteitsaspecten zoals de impact op verkeersleefbaarheid, openbaar vervoer 
en langzaam verkeer, blijft beperkt tot een kwalitatieve bespreking van de ruimtelijke positionering van de 
deelRUP’s ten aanzien van het OV-net (dekkingsgraad), het bovenlokaal functioneel fietsroutenet en de 
aan/afwezigheid van woonconcentraties op de ontsluitingsroutes naar het hogere wegennet. 

Na beoordeling van de effecten wordt er, indien nodig, een sensitiviteitstoets uitgevoerd waar de gevoelig-
heden van de resultaten aan de gedane aannames in beeld worden gebracht. 

Indien de analyses aantonen dat er afwikkelings- of verkeersveiligheidsproblemen verwacht worden, zullen 
in het MER maatregelen of aanbevelingen opgenomen worden om de knelpunten te milderen. Deze maat-
regelen of aanbevelingen kunnen zowel betrekking hebben op de schaal van het planvoornemen en de bij-
horende verkeersgeneratie, als infrastructurele aanpassingen inhouden alsook meer flankerend van aard 
zijn. Zeker bij het formuleren van deze milderende maatregelen is het noodzakelijk om alle verschillende 
vervoerswijzen in ogenschouw te nemen. 

Te onderzoeken deelaspecten 

Verkeersgeneratie  

Op basis van beschikbare gegevens van het huidige gebruik van het gebied wordt er in eerste instantie een 
inschatting gemaakt van de bestaande verkeersstromen van en naar het plangebied. Rekening houdend met 
het planvoornemen zal op basis van gestaafde aannames de toekomstige verkeersgeneratie bepaald wor-
den. Indien noodzakelijk kunnen deze gegevens bijkomend gestaafd worden op basis van kencijfers uit vak-
literatuur. 

Gelet op de aard van het planvoornemen wordt het daarbij noodzakelijk geacht om het volgende maatge-
vend referentiemoment te beschouwen: vrijdagavondspits (drukste moment in combinatie met woon-
werkverkeer). 

Functioneren verkeerssysteem - multimodale bereikbaarheid per modus 

Er wordt aangegeven in welke mate er ten gevolge van het plan wijzigingen te verwachten zijn inzake de 
bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en (vracht)auto. 

Beoordeling gebeurt op kwalitatieve basis. Deelaspecten die in de beoordeling meespelen zijn o.a.: 

• Functioneren fietsvoorzieningen: mate waarin bestaande functionele fietsroutes aangetast wor-
den, dan wel opportuniteiten ontstaan om het functioneel fietsnetwerk lokaal te verbeteren;  

• Functioneren openbaar vervoer: mate waarin het bestaande openbaar vervoernet voldoende dek-
king geeft en (in voorkomend geval) nieuwe openbaar vervoersknopen bijdragen tot multimodale 
bereikbaarheid;  

• Functioneren gemotoriseerd verkeer: er wordt nagegaan in welk mate de verwachte ontsluiting 
voor gemotoriseerd verkeer overeenstemt met de principes van de wegencategorisering. 
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Functioneren verkeerssysteem - doorstroming gemotoriseerd verkeer 

Het toekomstig gegenereerd gemotoriseerd verkeer wordt bovenop de intensiteiten uit de referentiesitua-
tie geprojecteerd. Vervolgens wordt de impact op de capaciteit van de meest relevante wegsegmenten bin-
nen het studiegebied geëvalueerd; dit voor het maatgevende piekmoment. 

Verkeersveiligheid 

De impact op verkeerveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt getoetst aan de hand van volgende indica-
toren: 

• Evaluatie impact op verkeersveiligheid en -leefbaarheid  
• Bespreking toegankelijkheid voor langzaam verkeer (veilige ontsluiting voor fietsers en voor voet-

gangers naar/van haltes openbaar vervoer) 

Beoordelingscriteria en significantiekaders 

Voor de beoordeling van de effectengroepen worden conform het MER-richtlijnenboek Mens-mobiliteit on-
derstaande beoordelingscriteria en significantiekaders in acht genomen. 

 
Tabel 8.6-4:  Beoordelingscriteria discipline Mens-mobiliteit 

Effecten Criterium Methodiek Basis beoordeling significan-
tie 

Functioneren langzaam 
verkeer 

Verandering in bereik-
baarheid van (be-
staande) functies binnen 
het studiegebied 

Kwalitatieve analyse 
(eventuele) wijzigingen 
circulatie fietsers en 
voetgangers 

Grafische analyse ja/nee 
doorsnijding bestaande 
fiets- en wandelroutes 

 

Al dan niet gegarandeerde 
bereikbaarheid van (be-
staande) functies  

 

Functioneren openbaar 
vervoer 

Verandering in haltebe-
reik en doorstroming 
openbaar vervoer bin-
nen het studiegebied 

Grafische analyse dek-
kingsgraad haltebereik 
openbaar vervoer 

Kwalitatieve analyse 
(eventuele) wijzigingen 
circulatie en doorstro-
ming openbaar vervoer 

Al dan niet gegarandeerde 
bereikbaarheid van (be-
staande) functies  

 

Functioneren (vracht)au-
toverkeer 

Doorstroming op rele-
vante aansluitpunten 
binnen studiegebied  

Kwantitatieve beoorde-
ling van afwikkelingsni-
veau op wegvakken  

evolutie verhouding intensi-
teit/capaciteit (verzadigings-
graad) 

(zie uitdieping onderstaande 
tabellen) 

Verkeersveiligheid en -
leefbaarheid 

Conflicten tussen wegge-
bruikers (in het bijzon-
der autoverkeer - lang-
zaam verkeer) 

Toetsing of bijkomende 
conflictpunten ontstaan, 
bestaande conflictpun-
ten sterker belast 

Kwalitatieve toetsing van po-
sitionering op ongevallen-
kaart 

+ Toetsing aan 
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worden en of er een sig-
nificante verkeerstoe-
name is in straten zon-
der fietspad 

 

drempelwaarden voor aan-
leg fietsvoorzieningen cf. Va-
demecum Fietsvoorzienin-
gen 

(zie uitdieping onderstaande 
tabellen) 

 

Overeenkomstig het Richtlijnenboek Mens-mobiliteit worden voor de beoordeling volgende significantieka-
ders gehanteerd. 

Functioneren (vracht)autoverkeer - verkeersafwikkeling 

Met betrekking tot de beoordeling van de verzadigingsgraad van de wegvakken wordt onderstaand signifi-
cantiekader voorgesteld, dat tegelijkertijd rekening houdt de verwachte evolutie t.o.v. de bestaande toe-
stand en met de absolute score in de geplande toestand: 

Tabel 8.6-5: Significantiekader verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer – verzadigingsgraad 

 

Veiligheid fietsinfrastructuur 

Intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke factoren bij de evaluatie van de verkeers-
veiligheid van fietsvoorzieningen. In onderstaande grafiek uit het Vademecum Fietsvoorzieningen wordt de 
mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bepaald aan de hand van de snelheid van het gemotoriseerde 
verkeer (V85 percentielwaarde, of de snelheid waar 85% van het gemotoriseerde verkeer onder blijft), en 
de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in pae (personenauto-equivalent) per etmaal 
voor beide rijrichtingen samen.  

De intensiteit van het fietsverkeer zelf wordt niet beschouwd als een factor die de noodzakelijkheid van een 
fietspad beïnvloedt. Hier volgt men de redenering dat het gevaar op een weg niet wordt veroorzaakt door 
fietsers en dat een weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel fietsers.  

Bij gebrek aan snelheidsgegevens binnen het onderzoeksgebied wordt de maximaal toegelaten snelheid 
gehanteerd als V85. Voor de gegevens omtrent de etmaalintensiteiten wordt gebruik gemaakt van de be-
schikbare doorsnedetellingen. 



 

/ 106 / 

 
 Figuur 8.6.1-8 Keuzegrafiek wenselijkheid fietsvoorzieningen (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen) 

Hierbij geldt onderstaande onderverdeling:  

• Gebied 1: Een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk. Afhankelijk van an-
dere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (b.v. subjectieve veiligheid of de continuïteit van het fiets-
netwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn.  

• Gebied 2: Fietspaden zijn wenselijk. Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken is 
een gemengd profiel of een profiel met fietssuggestiestroken aanvaardbaar.  

• Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk. Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en 
auto intensiteiten. 

Vervolgens wordt het verschil tussen toekomstige situatie en referentiesituatie als volgt beoordeeld: 

Tabel 8.6-6: Significantiekader conflicten tussen weggebruikers 
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9.6.2. Lucht 

METHODIEK BESCHRIJVIG REFERENTIESITUATIE  

De te bestuderen parameters zijn de componenten die door het wegverkeer en bij gebouwverwarming ge-
emitteerd worden (vnl. de verbrandingscomponenten zoals CO2, CO, NOx, SO2, fijn stof, VOS…).  

De actuele luchtkwaliteit in het studiegebied wordt in kaart gebracht op basis van het VMM-meetnet inzake 
luchtkwaliteit (indien aanwezig op relatief beperkte afstand) en de VMM-IRCEL/CELINE-kaarten.  

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de plaatselijke bronnen, i.c. gebouwverwarming en verkeer. 

• De impact van het huidige wegverkeer wordt ingeschat met behulp van de verkeersemissiemodel-
len  IMPACT en/of CAR-Vlaanderen 3.0 voor de relevante wegsegmenten (bepaald in de discipline 
mens-mobiliteit). De bekomen gegevens worden gerelateerd t.o.v. aanvaardbare concentratie-
/kwaliteitsdoelstellingen. Hierbij worden de VLAREM bepalingen als juridisch toetsingskader be-
schouwd. 

• De activiteiten die zich in het plangebied voordoen, zullen (indien relevant) kwalitatief behan-
deld/vermeld worden. 

JURIDISCHE CONTEXT 

De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. In onderstaande tabel worden de 
normen weergegeven voor de meest relevante stoffen NO2, PM10 (VLAREM II bijlage 2.5.3.11) en PM2,5 

(VLAREM II bijlage 2.5.3.14). Er worden immissiegrenswaarden gegeven, enerzijds voor jaargemiddelden en 
anderzijds (behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar). 

         Tabel 8.6-7 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II 

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m3 # toegelaten over-
schrijdingen 

NO2 
1 uur 
Kalenderjaar 

200 
40 

Max. 18 keer per jaar 
- 

Fijn Stof (PM10) 
24 uur 
Kalenderjaar 

50 
40 

Max. 35 keer per jaar 
- 

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar 20 - 

METHODIEK EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

Bij de discipline lucht zijn ten gevolge van het plan voornamelijk de volgende twee aspecten van belang, 
met name verkeersemissies en emissies ten gevolge van de exploitatie van het plan (in casu gebouwverwar-
ming).  

Verkeersemissies 

Rekening houdende met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de verkeersafwikke-
ling ten gevolge de planrealisatie alsook met de te verwachten evolutie inzake de samenstelling van de uit-
laatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie inzake verkeersemissies kwan-
titatief ingeschat. Hiervoor worden de modellen IMPACT en CAR Vlaanderen 3.0 gebruikt. De tool IMPACT 
wordt gehanteerd voor wegen met een open omgeving en het model CAR-Vlaanderen 3.0 voor wegen in 
stedelijke omgeving waarlangs bebouwing aanwezig is. Gezien IMPACT geen rekening houdt met 
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afscherming door bebouwing en zogenaamde ‘street canyon’-effecten, is IMPACT een onderschatting van 
de effecten op wegen met bebouwing dicht bij de wegas (< 30 m). Verder wordt opgemerkt dat CAR-Vlaan-
deren geen rekening houdt met de windrichting en met andere woorden uitgaat van een worst-case bena-
dering op dat vlak (vanuit alle windrichtingen evenveel immissie). Dit model laat toe om de immissie van 
verontreinigde stoffen ten gevolge van verkeer op straatniveau na te gaan. Door het ingeven van gegevens 
met betrekking tot de verkeersintensiteit en de bebouwingstypologie in een bepaalde straat kan de immis-
sie van een bepaalde stof ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing ingeschat worden.  

De benodigde verkeersintensiteiten worden aangeleverd vanuit de discipline mens-mobiliteit.  Vanuit deze 
discipline zal aangegeven worden welke wegen er relevant zijn om door te rekenen in de discipline lucht. 
Luchtverontreiniging is uiteraard hoofdzakelijk relevant op wegsegmenten met veel bewoning met een re-
levante verkeerstoename alsook met betrekking tot stikstofdepositie gezien de ligging van het planvoorne-
men in/nabij Habitatrichtlijngebied. De aandacht zal zich dan ook voornamelijk hier op vestigen. Dit is verder 
relevant binnen de disciplines mens en biodiversiteit.   

Er wordt uitgegaan van één globale doorrekening van alle deelRUP’s samen. De doorrekeningen gebeuren 
voor de parameters NO2, PM10 en PM2,5. Inzake klimaataspecten wordt de parameter CO2 eveneens met het 
IMPACT-model berekend. 

De luchtmodellen met achtergrondwaarden 2025 worden gehanteerd. De inputparameters van beide mo-
dellen zullen als bijlage bij het MER toegevoegd worden.  

De gemodelleerde immissiewaarden (IMPACT en/of CAR Vlaanderen 3.0) worden getoetst aan de Vlarem-
normen en worden vergeleken met de referentiesituatie om de bijdrage van het plan aan de lokale luchtim-
missiewaarden in te schatten. 

Voor de beoordeling van de bijdrage aan de concentraties langs de wegen wordt het verschil van de gemo-
delleerde immissiewaarden tussen de geplande situatie en de referentiesituatie berekend, uitgedrukt als 
een percentage van de respectievelijke milieukwaliteitsnorm (of richtwaarde). De milieukwaliteitsnorm kan 
een waarde zijn (bijvoorbeeld 40µg/m³ voor NO2) of een toegelaten aantal overschrijdingen (bijvoorbeeld 
18 keer per jaar voor uurnorm NO2). Hierbij worden de effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit beoor-
deeld volgens het significantiekader van het richtlijnenboek lucht, zie volgende tabel. 
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Het al dan niet onderzoeken van milderende maatregelen is gekoppeld aan de eindscore uit het beoorde-
lingskader (bij aftoetsing t.o.v. luchtkwaliteitsnormen). 

   

Emissies ten gevolge van de exploitatie van het plan 

Emissies van gebouwverwarming zijn minder dan de emissies van verkeer. De verwarmingsemissies worden 
zelfs steeds minder rekening houdend met de recente energienormering en richtlijnen. Effecten van ge-
bouwverwarming zijn bovendien voornamelijk te milderen op projectniveau door het werken met gecom-
bineerde systemen, het werken met optimale technieken van isolatie, verluchting en circulatie en de tech-
nische aspecten van de in te zetten verwarming. De impact wordt beknopt kwalitatief in beeld gebracht. 

 Samenvatting 

In onderstaande tabel wordt het significantiekader voor de discipline lucht weergegeven voor zowel de ver-
keersemissies als emissies ten gevolge van de exploitatie van het plan (in casu gebouwverwarming). 

Tabel 8.6-8: beoordelingscriteria en significantiekader discipline lucht 

Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significan-
tie 

Niet-geleide 
emissies 

Emissies en immissies 
t.g.v. verkeer gegenereerd 
door het plan 

Bepaling immissieconcen-
tratie op straatniveau van 
NO2, PM10 en PM2,5 d.m.v. 
luchtmodel IMPACT/CAR 
Vlaanderen (huidige en toe-
komstige situatie) 

Toetsing t.o.v. immissienor-
men 
Significantiekader lucht: bij-
drage (%) t.o.v. milieukwali-
teitsnorm 

Geleide 
emissies 

Emissies t.g.v. exploitatie 
(vnl. gebouwverwarming) 

Kwalitatieve inschatting Potentiële verhoging van de 
immissiewaarden in het stu-
diegebied 

 
 

9.6.3. Bodem en grondstofvoorraden 

Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt voornamelijk via de 
bodemkenmerken en -hoedanigheden. Wijzigingen van de bodem (ruim opgevat) worden meestal negatief 
beoordeeld omdat ze een verlies of verslechtering van de structuur inhouden. 

Op planniveau wordt voornamelijk een indicatie van de kwetsbaarheid geschetst, het uiteindelijke effect 
van de effectgroepen in deze discipline is namelijk vaak eigen aan de uitvoering tijdens de aanlegfase en 
wordt niet bepaald binnen het PRUP. 

De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven, af te voeren en 
aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) is niet relevant op planniveau. Voor 
het PRUP zullen de aspecten van grondverzet niet bepalend zijn in de voorschriften of op het grafisch plan. 
Bovendien zal tijdens de aanleg de geldende regelgeving worden gevolgd. De impact van het grondverzet 
wordt bijgevolg niet op planniveau beoordeeld. 
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De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het MER beschreven en 
beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verharde-onverharde oppervlakte wordt in het MER 
beschreven en beoordeeld onder de discipline water. 

Voor wat betreft het inschatten van de effecten wordt ervan uitgegaan dat desktopstudie volstaat: de ef-
fecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden rekening houdend met het planniveau geen 
veldanalyses, detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van bodemsoort/kwaliteit, grond-
waterstanden, e.d.) uitgevoerd. 

 
Tabel 8.6-9: beoordelingscriteria discipline bodem 

Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie* 

Profielwijziging Oppervlakte waarover 
bodem met goed ont-
wikkeld bodemprofiel 
die vernietigd wordt 
door verharding en be-
bouwing 

Identificatie kwetsbaar 
bodemprofiel op basis 
van de bodemkaart. 
 Globale inschatting (eer-
der een kwalitatieve 
kwetsbaarheidsbenade-
ring) 
 

Profielvernietiging van de bodem is en-
kel relevant voor nog niet verstoorde 
bodems.  
Bij profielverstoring en -vernietiging 
wordt een onderscheid gemaakt in bo-
dems zonder profiel, bodems met pro-
fiel en bodems met een waardevolle 
profielontwikkeling.  
De significantie wordt dan verder ge-
specificeerd a.d.h.v. de omvang van het 
effect. 
 

Structuurwijzi-
ging / verdich-
ting 

Oppervlakte verdich-
tingsgevoelige bodems 
die onderhevig is aan 
verdichting 

GIS-analyse, aan de hand 
van de bodemkaart wordt 
de gevoeligheid van de 
bodem voor verdichting 
ingeschat.  
 

Aan de hand van de textuurklasse en 
de drainageklasse wordt de gevoelig-
heid van de bodem voor verdichting in-
geschat.  
De significantie wordt dan verder ge-
specifieerd a.h.v. de omvang van het 
effect. 

Wijziging stabili-
teitsaspecten 

Risico op bodemzetting Kwetsbaarheidsbenade-
ring o.b.v. de samendruk-
baarheid van de grond en 
de dikte van de grond-
laag. Er wordt gebruik ge-
maakt van de beschikbare 
boringen/sonderingen en 
geologische kaarten. 

Uitgaande van een kwalitatieve bespre-
king wordt het risico op bodemzetting 
als sterk significant beschouwd wan-
neer ten gevolge van de uitvoering van 
het plan zettingen verwacht worden 
die mogelijk schade kunnen opleveren 
aan omliggende structuren. 
Significantie is dus mede afhankelijk 
van de kwetsbaarheid van de grond-
soort (klei, veen, natte (zware)leem-
gronden zijn zeer kwetsbaar; overige 
gronden zijn weinig kwetsbaar), de 
draagkracht van de grond en de aan-
/afwezigheid van structuren (aanwezig 
= relevant; afwezig = niet relevant). 

Wijziging bo-
demkwaliteit 

Gedrag, ruimtegebruik 
en bestemmingswijzi-
ging 

Op basis van lokalisatie 
van mogelijk verontrei-
nigde bodems, uitgaande 
van uitgevoerde bodem-
onderzoeken.  

Kwalitatieve bespreking. Gekende risi-
colocaties binnen het plangebied. Ef-
fecten zijn significant als verontreini-
ging ontstaat, verplaatst wordt of 
wordt gesaneerd (vooral op projectni-
veau relevant). Of indien terreinen met 
bestaande verontreiniging een gewij-
zigde invulling krijgen. 
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*De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect. Uiteindelijke beoorde-
ling gebeurt op basis van expert judgement. 

 

9.6.4. Water 

Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater ten gevolge van verharding en der-
gelijke beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Ook kan een wij-
ziging van de grondwaterstroming en -huishouding optreden ten gevolge van de aanwezigheid van onder-
grondse constructies.  

Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een gevolg van permanente wijzigingen in waterhuishou-
ding (waterkwantiteit) ten gevolge van wijzigingen in afvalwater en hemelwaterafvoer (door de aanwezig-
heid of verdwijnen van gebouwen/infrastructuur) en zeker door de inname van ruimte voor water (verhar-
dingen in overstromingsgebieden). 

Op beschrijvende manier wordt de geplande situatie beoordeeld. Binnen dit plan-MER-kader wordt er van 
uitgegaan dat er binnen het plangebied rekening gehouden wordt met de geldende regelgeving omtrent 
buffering en infiltratievoorzieningen. De mogelijke impact op structuurkwaliteit van de voorkomende wa-
terlopen zal besproken worden.  

Wat betreft grondwater wordt de mogelijke impact op de vergunde grondwaterwinningen wordt bespro-
ken. Ook het bijkomend geproduceerde afvalwater wordt onder de loep genomen. Het plan kan een invloed 
hebben op de capaciteit van de ontvangende waterzuiveringsinstallatie. 

Op planniveau wordt enkel een indicatie van de kwetsbaarheid geschetst. Het uiteindelijke effect is namelijk 
eigen aan het project zelf, waarbij zal worden aangetoond dat de geldende regelgeving wordt gevolgd. Deze 
details worden niet bepaald binnen het PRUP. 

Tabel 8.6-10: beoordelingscriteria discipline water 

Effecten Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie* 

Grondwater    

Wijziging kwantiteit 
en huishouding 

Wijziging in infiltratie: 
verwachte significante 
daling / stijging van 
grondwaterstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invloed op grondwater-
stroming: verstoren on-
dergrondse grondwa-
terstroming en kwel 
 

Vergelijking met be-
staande verharde op-
pervlakten en zones 
met mogelijkheid tot in-
filtratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologische gelaagd-
heid, diepte bouwput-
ten en diepte grondwa-
ter o.b.v. beschikbare 
desktopinformatie 

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. mo-
gelijk te verwachten wijziging infiltra-
tiemogelijkheden en verharde opper-
vlakte (grootteorde-op planniveau 
liggen de oppervlaktes immers nog 
niet vast) en aftoetsing voldoende 
ruimte voor voorzieningen m.b.t. in-
filtratie & hemelwateropvang. 
Het effect is significant indien de infil-
tratie zodanig wijzigt dat er geen op-
lossingen binnen het terrein mogelijk 
zijn of dat de bodemvochtre-
gime/toestand zodanig beïnvloed 
wordt, waardoor  ingrijpende effec-
ten op bodemstructuur en flora ont-
staan. 
Kwetsbaarheidsbenadering: een sig-
nificant effect treedt op wanneer 
grondwaterstromen mogelijks wor-
den afgesneden of opstuwing/verla-
ging een relevante invloed uitoefe-
nen op vegetatie/fauna. 
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Effecten Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie* 

Invloed op grondwater-
winning 
 

 
Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. kwetsbaarheid 

Voor het studiegebied geldt dat aan-
wezige grondwaterwinningen, kwets-
bare gebieden voor fauna en flora, 
kwelzones, gebouwen en archeolo-
gisch erfgoed als kwetsbaar worden 
beschouwd 

Wijziging kwaliteit Gedrag en ruimtege-
bruik 
 

Op basis van lokalisatie 
van mogelijk verontrei-
nigde bodems, uit-
gaande van uitgevoerde 
bodemonderzoeken (cf. 
bodem) en het voorko-
men van potentieel bo-
demverontreinigende 
activiteiten  

Kwalitatieve bespreking, aantal loca-
ties binnen studiegebied. Effecten 
zijn significant als verontreiniging 
ontstaat, verplaatst wordt of wordt 
gesaneerd. Of indien terreinen met 
bestaande verontreiniging een gewij-
zigde bestemming krijgen. 
 

Oppervlaktewater    

Wijziging kwantiteit 
en huishouding 

Wijziging aanvoer wa-
terloop ten gevolge van 
run-off 
Wijziging overstro-
mingsregime 
 

Op basis van gewijzigde 
situatie run-off/gewij-
zigde infiltratiemoge-
lijkheden (verharde op-
pervlakten, gebouwen 
& constructies, opho-
gingen en infiltratieken-
merken bodem);  
Kwalitatieve beschrij-
ving via kwetsbaarhe-
den die worden afge-
leid van de desktopin-
formatie.  
 
Wijziging ruimte voor 
overstromingswater.  

Effecten zijn significant wanneer 
t.g.v. de wijziging van de waterkwan-
titeit overstromingsgevoeligheid wij-
zigt dus in relatie met de capaciteit 
van de waterlopen en de bestaande 
risicowaterlopen voor overstromen.  
Effecten zijn significant afhankelijk 
van de waterloop waarin zal worden 
geloosd – in relatie tot de overstro-
mingsgevoeligheid.  
 
Effect is significant negatief wanneer 
bergingsruimte (volume en opper-
vlakte) wordt ingenomen zonder op-
lossing en significant positief wan-
neer ruimte voor overstromingswa-
ter wordt gecreëerd. 

Impact op struc-
tuurkwaliteit water-
lopen 

Verwachte wijziging 
structuurkwaliteit 

GIS-analyse  
Kwalitatieve bespreking 
met aandacht voor 
randvoorwaarden cre-
eren goede structuur-
kwaliteit 

Effecten zijn significant als waarde-
volle structuur van de waterlopen 
kan wijzigen of indien ruimte wordt 
ingenomen die belangrijk is voor het 
potentieel herstel/bestendigen van 
de structuurkwaliteit 

Wijziging kwaliteit Wijziging waterkwaliteit Risico-inschatting van 
potentiële lozingen (be-
schrijvend) en vergelij-
king met de huidige wa-
terkwaliteit 

Kwalitatieve bespreking, effecten zijn 
significant als de waterkwaliteit van 
de waterlopen verwacht wordt te 
wijzigen. 

Wijziging in capaci-
teit rioleringsnet en 
waterzuiverings-in-
frastructuur 

Effect t.g.v. verhoogde 
afvoer van afvalwater 

Check o.b.v. zonerings-
gegevens VMM of 
Aquafin nv of de water-
zuiveringsinfrastructuur 
is voorzien op de ge-
wenste ontwikkeling.  

Een significant effect treedt op wan-
neer de capaciteit van het RWZI over-
schreden wordt.  
De lozing van huishoudelijk afvalwa-
ter die naar een riolering gaat op zich 
heeft een verwaarloosbare impact op 
kwaliteit 

*De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect (zie uitleg in de start-
nota). Uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van expert judgement. 
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9.6.5. Biodiversiteit 

In het MER worden onderstaande effectgroepen besproken: 

- Ecotoop- en biotoopverlies en -winst: kwantitatieve bespreking op basis van directe aantasting of 
creatie van (zeer) waardevolle biotopen of leefgebied van soorten door terreininname/opwaarde-
ring van bestaande biotopen; wordt onder meer de mogelijkheid tot bebossing onderzocht voor 
het deelRUP Sparrendreef. 

- Ecotoop- en biotoopwijziging omwille van verstoring van de waterhuishouding, waterloop-struc-
tuurverstoring of bodemverstoring; 

- Versnippering en barrière: kwalitatieve bespreking van versnippering/ ontsnippering en barrière-
werking ten gevolge van ruimtebeslag en het doorbreken van/creëren van migratieroutes; 

- Rustverstoring omwille van (bijkomende) lichthinder en geluidsverstoring. Mogelijke effecten zul-
len besproken worden op basis van de gegevens uit de discipline geluid en rekening houdende met 
de voorkomende verstoringsgevoelige soorten en de andere aanwezige mogelijke verstoringsbron-
nen in de omgeving; 

- Vermesting en verzuring: Door uitvoering van het planvoornemen zijn bijkomende stikstofdeposi-
ties ten gevolge van de exploitatie en verkeer niet uit te sluiten. Op 3 mei 2021 werd een Ministe-
riële instructie gepubliceerd, waarin staat dat wanneer het aandeel van de voorziene depositie ten 
opzichte van de kritische depositiewaarde (KDW) van het meest gevoelige habitat minder dan 1 % 
bedraagt, dat dan de meest kwetsbare habitattypes maximaal beschermd zijn en er zo gegaran-
deerd wordt dat er geen verdere, meetbare verslechteringen kunnen optreden. Het al dan niet 
overschrijden van deze 1% wordt in het milieueffectenonderzoek nader onderzocht op basis van 
kwantitatieve gegevens aangeleverd vanuit de discipline lucht. 

Bij de effectenbeoordeling zal er voornamelijk uitgegaan worden van kwetsbaarheden (bijvoorbeeld de aan-
wezigheid van kwetsbare soorten voor lichtverstrooiing). Op basis hiervan worden milderende maatrege-
len/aanbevelingen geformuleerd in functie van randvoorwaarden voor het RUP. 

Gezien de ligging van het plangebied in/nabij het SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent’ (BE2300006) en het VEN-gebied ‘Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot 
Sint-Onolfspolder’ wordt de opmaak van een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets voorzien. 

Tabel 8.6-11: beoordelingscriteria discipline biodiversiteit 

Effecten Criterium Methodiek Beoordeling significantie op basis van* 

Ecotoop- en bi-
otoopverlies en-
winst 
 

Oppervlakte waardevol 
gebied (voor fauna 
en/of flora) dat beïn-
vloed wordt 

Uitdrukking van verlies/ 
creatie in oppervlakte 
minder waardevolle en 
waardevolle elementen 
(o.b.v. BWK) + indirect 
verlies/creatie aan leefge-
bied van fauna op basis 
van bestaande gegevens 

Relatief belang (in waarde en opper-
vlakte) van te verdwijnen/te creëren 
biotoop in omgeving 

Ecotoop- en bi-
otoopwijziging 
(verstoring van 
de waterhuis-
houding, water-
loop-

Oppervlakte  waardevol 
gebied (voor fauna 
en/of flora) gevoelig 
voor verstoring die be-
invloed worden 

Globale inschatting (eer-
der een kwalitatieve 
kwetsbaarheidsbenade-
ring) 

Kwalitatieve bespreking, effecten kun-
nen significant zijn wanneer de versto-
ring leidt tot aantasting van de vegeta-
tie en/of de populatie van bepaalde 
diersoorten beïnvloedt  
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structuurversto-
ring of bodem-
verstoring) 
Versnippering 
en barrière 

Zones gevoelig voor 
versnippering en barri-
ère-effecten die beïn-
vloed worden 

Kwalitatieve bespreking 
op basis van verlies/winst 
aan (bos)vegetatie (ex-
pert judgement MER-des-
kundig) 

Effecten kunnen significant zijn wan-
neer de versnippering/ ontsnippering 
de verspreiding van soorten beïnvloedt 

Rustverstoring  Oppervlakte  waarde-
vol gebied / aantal ge-
troffen soorten gevoelig 
voor licht- en rustver-
storing die beïnvloed 
worden 

 Bespreking op basis van 
de te verwachten licht-
verstoring en geluidsver-
hoging en dit in relatie tot 
de richtwaarden van ver-
storing (45 dB(A)) 

Omvang van het verstoorde gebied en 
belang van de getroffen soorten 

Verzuring en 
vermesting 

 Oppervlakte waardevol 
gebied gevoelig voor 
verzuring/ vermesting 
die beïnvloed wordt 

Bespreking o.b.v. de eco-
systeemkwetsbaarheids-
kaarten en gegevens met 
betrekking tot stikstofde-
positie 

Effecten kunnen significant zijn wan-
neer verzuring/vermesting kwetsbare 
flora en fauna beïnvloedt.  

*De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect. De effectbeoordeling 
zal op semi-kwalitatieve wijze gebeuren d.m.v. expert judgement. Het richtlijnenboek fauna en flora en bio-
diversiteit bevat geen eenduidige significantiekaders. 

9.6.6. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen, bestaan in essentie uit het toevoegen van nieuwe 
elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van elementen wordt 
onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds en het voorkomen of uit-
zicht anderzijds. 

De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van de dis-
cipline, met name landschapsstructuur, erfgoedaspecten en perceptieve aspecten (landschapsbeeld).  

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie kun-
nen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van 
het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op ob-
jectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op omgevingsfac-
toren, perceptie en gedrag.  

 
Tabel 8.6-12: Beoordelingscriteria discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effecten Criterium Methodiek Beoordeling significantie o.b.v. 

Invloed op land-
schapsstructuur- 
en relaties 

 

Invloed op geografische 
en geomorfologische 
structuren  

Mate van impact op water-
lopen, vegetatiewijzigingen, 
wijzigingen in gradiënten of 
openheid van het land-
schap, reliëfwijzigingen enz. 

Kwalitatieve bespreking op 
basis van expert judgement 

Een effect is significant wanneer 
een waardevolle landschapsstruc-
tuur positief of negatief wordt be-
invloedt. 

Erfgoedwaarde:  Invloed op beschermde Rechtstreekse aantasting. Waarde van het te verdwijnen/aan 
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Effecten Criterium Methodiek Beoordeling significantie o.b.v. 

invloed op land-
schappelijke erf-
goedwaarden 

cultuurhistorische land-
schappen 

Rechtstreekse of on-
rechtstreekse aantas-
ting landschappelijke 
erfgoedrelicten 

Voorkomen en directe be-
invloeding of afstand. Beïn-
vloeding context: kwalita-
tief (inpassing erfgoed in 
nieuwe infrastructuur) 

Bespreking op basis van ex-
pert judgement 

te tasten erfgoed + mate van aan-
tasting. 

 

Erfgoedwaarde: 
invloed op bouw-
kundig erfgoed 

Invloed op beschermde 
monumenten, stads- en 
dorpsgezichten 

Rechtstreekse of on-
rechtstreekse aantas-
ting bouwkundig erf-
goed 

Rechtstreekse aantasting. 
Voorkomen en directe be-
invloeding of afstand. Beïn-
vloeding context: kwalita-
tief (inpassing erfgoed in 
nieuwe infrastructuur). 

Bespreking op basis van ex-
pert judgement 

Waarde van het te verdwijnen/aan 
te tasten erfgoed + mate van aan-
tasting. 

 

Erfgoedwaarde: 
invloed op arche-
ologie 

 

Directe impact: potenti-
eel verlies archeolo-
gisch erfgoed t.g.v. gra-
ven 

Indirecte impact: po-
tentieel verlies archeo-
logisch erfgoed t.g.v. 
deformatie en grond-
waterstandswijzigingen 

Aandeel in bodemversto-
ring en archeologische 
kwetsbaarheid.  

Bespreking op basis van ex-
pert judgement 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer archeologisch erfgoed 
verloren gaat (indien gekend). 

 

Invloed op per-
ceptieve kenmer-
ken  

Visuele impact/bele-
vingswaarde (wijziging 
in landschapsbeleving) 

Visuele barrièrevorming 

Toename/afname van de 
interne ruimtelijke kwali-
teit. Beschrijvend, zonder 
diepgang in architecturale 
kwaliteit en omgevingsaan-
leg.  Wijziging transparan-
tiegraad en kijkafstand. Ter-
reinfoto’s, relatie met om-
geving 

Bespreking op basis van ex-
pert judgement 

Een effect is significant wanneer 
omwonenden, recreanten nadruk-
kelijke wijzigingen kunnen onder-
vinden wanneer waardevolle zich-
ten veranderen in minder waarde-
volle zichten of wanneer niet waar-
devolle zichten wijzigen in waarde-
volle zichten. 

Aan de hand van voornoemde criteria kan volgend significantiekader worden gehanteerd:  

Tabel 8.6-13: Significantiekader discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

kwetsbaarheid schaal milieueffect 

kwetsbaar grote of middelmatige verandering aanzienlijk effect (3) 

matig Kwetsbaar middelmatige verandering effect (2) 
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gering of matig kwetsbaar geringe verandering beperkt effect (1) 

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met een grote, middelmatige en geringe verandering kunnen 
volgende criteria voor de graad van verandering inzake landschapsaantasting aangewend worden: 

Tabel 8.6-14: Graad van verandering inzake landschapsaantasting 

Schaal van 
verandering 

Criteria 

Groot - Verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding van de inte-
griteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het 
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of cul-
tuurhistorische elementen verloren gaat. 

- Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of cultuurhistorische kenmerken of -ele-
menten over een grote oppervlakte of zeer sterke wijzigingen over een beperkte opper-
vlakte. 

- Verstoring van archeologische vindplaatsen met noodzaak tot opgraving 

Matig - Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding van de inte-
griteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het 
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of cul-
tuurhistorische elementen aangetast of ondermijnd wordt. 

- Matige of lokale wijzigingen 

- Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot opgraving 

Gering  - Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding van de inte-
griteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het 
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of cul-
tuurhistorische elementen verminderd wordt. 

- Quasi niet waarneembare wijzigingen  

- Wijzigingen binnen de opvangcapaciteit inzake “landschappelijke draagkracht” 

 

9.6.7. Mens - ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid (inclusief veiligheid) 

De discipline Mens - ruimtelijke aspecten behandelt de effecten van de aanwezigheid en de werking van het 
bestudeerde planvoornemen op het wonen, het werken, de recreatie en de vrijetijdsbesteding in het stu-
diegebied. Dergelijke effecten hebben meestal een sociaal-economisch karakter.  

De belangrijkste types impact van het projectvoornemen op het aspect Mens - ruimtelijke aspecten, hinder 
en gezondheid die zullen onderzocht worden, zijn: 

• ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context (draagkracht-context-barrière-
werking); 

• impact op ruimtegebruik en gebruikskwaliteit: De gebruikswaarde wordt bepaald door de sterkte 
of de zwakte van de functionele deelsystemen (natuur, wonen, recreatie, werken) en hun onder-
linge ruimtelijke samenhang. Het gaat om de mate waarin terreinen nu en in de toekomst al dan 
niet benut (kunnen) worden, waar functies vervangen worden door andere (ruimtebalans); 

• impact op ruimtebeleving: De beeld- en belevingswaarde is het resultaat van de ruimtelijke ana-
lyse. De belangrijkste aspecten op meso- en macroniveau zijn visuele impact en barrièrewerking. 
De waarde is sterk afhankelijk van de wijzigingen in het landschap; 
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• hinder- en gezondheidsaspecten: Invloed vanuit geluid, lucht en licht. 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt de 
methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 8.6-15: Beoordelingscriteria discipline mens-ruimtelijke aspecten, gezondheid  en veiligheid 

Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling significantie 
o.b.v. 

Impact op de ruim-
telijke structuur en 
wisselwerking met 
de ruimtelijke con-
text 

Creatie/wegnemen van 
barrières of corridors 

Functionele inpassing in 
de omgeving 

Functionele meer-
waarde voor de omge-
ving 

Kwalitatieve beoordeling 
op basis van het planvoor-
nemen en de kenmerken 
van de omgeving 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. expert judgement 

Mate van impact op de 
ruimtelijke structuur 

Mate waarin barrières/cor-
ridors worden gecre-
eerd/weggenomen 
 

Impact op ruimte-
gebruik en ge-
bruikskwaliteit 

Functiewijziging en wij-
ziging in bodemgebruik 

Wijziging maatschappe-
lijk functioneren 

Winst/verlies functies 

Inschatting winst- en verlies 
van functies 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. expert judgement  

Het effect wordt als signifi-
cant beoordeeld als het bo-
demgebruik wijzigt en dit 
een invloed heeft op het 
ruimtelijk en maatschappe-
lijk functioneren  
 

Impact op ruimte-
beleving  

Visuele impact van het 
planvoornemen 

Impact verlichting 

Hiervoor wordt deels 
verwezen naar disci-
pline landschap 

Linken met de randen 
van de deel-RUP’s 

Kwalitatieve beschrijving 
van de wijzigingen in de 
omgeving die leiden tot een 
visuele impact + beschrij-
ving hoe hierdoor de bele-
vingswaarden kunnen wijzi-
gen 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. expert judgement 

Mate waarin visuele, licht- 
en sociale impact van het 
planvoornemen op haar 
omgeving zal wijzigen 

Mate waarin de waarne-
mings- en waarderingsken-
merken worden beïnvloed 

Een effect is significant 
wanneer omwonenden of 
recreanten nadrukkelijke 
wijzigingen kunnen onder-
vinden wanneer waarde-
volle zichten veranderen in 
minder waardevolle zichten 
of wanneer niet waarde-
volle zichten wijzigen in 
waardevolle zichten 
 

Hinder- en gezond-
heids-aspecten: Ef-
fecten t.g.v. gewij-
zigde luchtkwaliteit, 
geluidsklimaat en 
lichthinder 

Wijziging omgevings-
condities zoals lucht, 
geluid en licht 

Kwalitatieve beschrijving Bespreking van de wijzigin-
gen ter hoogte van bewo-
ning en kwetsbare recepto-
ren 
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Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling significantie 
o.b.v. 

Veiligheid Toe- of afname van de 
veiligheid 

RVR-toets 

 

Wijziging in overstro-
ming(szones) 

Het advies van team Ex-
terne Veiligheid wordt op-
genomen 

Het effect wordt als signifi-
cant beoordeeld als de kans 
op overstromingen wijzigt. 

 
 

9.6.8. Klimaat 

METHODIEK BESCHRIJVIG REFERENTIESITUATIE  

De effecten van klimaatverandering worden in drie grotere gehelen ondergebracht, met name hittestress, 
droogte en wateroverlast. 

Hittestress (overdag en ‘s nachts): Een sterke stijging van de gemiddelde temperatuur en een toename van 
het aantal en de duur van hittegolven in de zomer versterken hittestress en in het bijzonder het hitte-ei-
landeffect in steden. 

Droogte: Wanneer de neerslag lager is dan de potentiële verdamping, spreken we van klimatologische 
droogte. Het gevolg ervan is dat minder water beschikbaar is om de watervoorraden in het grondwater en 
het oppervlaktewater op peil te houden. Houdt de droogte lang aan, dan zullen die watervoorraden slinken. 
Bij klimaatverandering zal vermoedelijk ook het waterverbruik toenemen als gevolg van de temperatuur-
stijging en klimatologische droogte. 

Wateroverlast: Verwacht wordt dat de klimaatverandering gepaard gaat met een aanzienlijke toename in 
piekneerslag. Blijft de verharde oppervlakte gelijk, dan zal de afstroming veel grotere piekdebieten genere-
ren dan nu het geval is. De huidige afwateringssystemen zijn daar niet op berekend. Zonder adaptatiemaat-
regelen is dan ook een toename te verwachten van lokale wateroverlast. Ook waterlopen zullen meer water 
moeten afvoeren. Zonder adaptatiemaatregelen stijgt de kans dat de capaciteit van de waterlopen over-
schreden wordt en overstromingen ontstaan.  Bovendien kan de zeespiegelstijging leiden tot overstromin-
gen door stormvloeden vanuit de zee, op sommige plaatsen nog verergerd door de combinatie met een 
hogere afvoer als gevolg van de toenemende winterneerslag. De zeespiegelstijging kan ook leiden tot ho-
gere grondwaterstanden in de kustzone en langs de riviermonden en tot de verzilting van het grond- en 
oppervlaktewater. Dat laatste kan dan weer een impact hebben op de kwaliteit van bronnen voor (drink)wa-
tervoorziening. 

Het Klimaatportaal Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt aangeboden 
als startpunt voor alle datasets over de klimaattoestand, -effecten of -impact in Vlaanderen. Concreet wordt 
gefocust op 5 thema’s: hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte en de globale klimaattoestand. Het 
Klimaatportaal wordt gebruikt voor een beschrijving van de bestaande klimaattoestand.  

METHODIEK EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

Klimaat is een inherent onderdeel van verschillende disciplines in het plan-MER. De relevante klimaataspec-
ten worden beknopt kwalitatief besproken bij de disciplines water, biodiversiteit en mens en worden ge-
bundeld in een apart hoofdstuk (klimaatreflex). Zowel het effect van het planvoornemen op het klimaat als 
het effect van het klimaat op het planvoornemen worden besproken. Het Klimaatportaal wordt in het MER 
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gebruikt als ondersteuning voor adviesverlening en om kwalitatief de impact van het RUP op het klimaat te 
omschrijven.  

Ruimtelijke ontwikkelingen en planning staan in wisselwerking met het klimaat. Door onder meer energie-
maatregelen (op niveau planning eerder in functie van locatie en bereikbaarheid en minder op technische 
systemen), maatregelen inzake bodem- en watergebruik, transportverschuivingen kunnen er kleine ver-
schillen worden gemaakt inzake klimaatbestendigere planning. 

Op basis van het planvoornemen kunnen volgende aandachtspunten/mogelijke impacts aangehaald wor-
den die relevant zijn met betrekking tot klimaat en die in het MER kwalitatief aan bod kunnen komen: 

• mogelijke impact vanuit bodeminname/verharding met een potentieel verlies aan de mogelijkheid 
voor koolstofopslag in de bodem; 

• mogelijke impact op grondwatervoorraden; 
• mogelijke impact op het ontwikkelen van nieuwe overstromingsgevoelige gebieden; 
• aandacht binnen overstromingsgevoelige gebieden - vermijden/aanpassen van constructies in 

overstromingsgevoelige gebieden; 
• aandacht voor het beperken van de hoeveelheid verharding/waterdoorlatende verharding; 
• aandacht voor het realiseren van structuurherstel van de waterloop (bijvoorbeeld in de vorm van 

ruimte-voorziening langs de waterloop); 
• mogelijke impact op biotoopsamenstellingen of biotoopareaal - aandacht voor het voldoende ver-

mijden van biotoopverlies, bewaren van beboste delen; 
• aandacht voor het realiseren van (bijkomende) groene gebieden; 
• mogelijke impact op hittestress en droogte (vnl. waterbehoefte). 

 

9.7. Algemene methodologie MER 
9.7.1. Te behandelen aspecten in het MER algemeen 

Bij elke discipline in het MER worden achtereenvolgens behandeld: 

• afbakening van het studiegebied (het invloedsgebied van de effecten): deze hangt af van het type 
effect; 

• beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet beschreven werd, en 
het beoordelings- en significantiekader voor de effecten; 

• beschrijving van de referentiesituatie: in deze startnota wordt reeds bondig een beschrijving van 
de referentiesituatie weergegeven, deze informatie wordt in het MER zelf nog verder uitgedetail-
leerd en aangevuld; 

• beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten: Er wordt hierbij gefocust 
op de potentiële permanente effecten van het voorgenomen PRUP (dit zijn de permanente effec-
ten die gepaard gaan met de geplande ontwikkelingen). De kwetsbaarheden en effecten die tijdens 
het onderzoek naar voor komen en van belang zijn voor de vergunningen van specifieke projecten 
en flankerend beleid worden aangehaald, maar hierop ligt niet de focus noch het doel van dit mili-
eueffectenonderzoek. De economische en maatschappelijke effecten en relaties tot handhaving 
behoren niet tot de decretaal vereiste onderzoekaspecten van een plan-MER en worden hier dan 
ook niet in behandeld. Daar zijn andere, meer geschikte instrumenten voor; 

• een conclusie; 
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• een beschrijving van milderende maatregelen en een beschrijving van aanbevelingen ter optima-
lisatie: 

o met de focus op maatregelen/aanbevelingen op het niveau van het RUP; 
o waar relevant: maatregelen/aanbevelingen op het niveau van een project dat wordt inge-

diend als vergunningsaanvraag en maatregelen/aanbevelingen via andere instrumenten 
en besluitvorming (hier onder de noemer ‘flankerend beleid’ gebracht). 

Na de beschrijving en beoordeling per MER-discipline bevat het MER, conform de MER-regelgeving, nog 
volgende algemene hoofdstukken: 

• synthese van milieueffecten en milderende maatregelen/aanbevelingen;   
• leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het plan zelf, kennis over de bestaande milieutoe-

stand of de effectinschatting) en voorstellen me betrekking tot monitoring;   
• eindbespreking: synthese van milieueffecten en milderende maatregelen/ aanbevelingen; er volgt 

een geïntegreerde evaluatie over de disciplines heen;   
• niet-technische samenvatting (als apart leesbaar geheel). 

9.7.2. Waardeschaal en effectenbeoordeling 

In dit MER houdt de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan (voor de verschil-
lende milieudisciplines) rekening met globale ingreep-effectrelaties. De beoordeling baseert zich op: 

Wat is de kwetsbaarheid van het milieu? 

Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt beoordeeld met de termen 
‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De significantie is een rechtstreeks gevolg van de kwetsbaarheid van 
het gebied voor een bepaald onderdeel van een discipline. Wanneer een gebied als kwetsbaar werd gety-
peerd voor een onderdeel, kan een ingreep die hierop een invloed heeft significant zijn vanaf een bepaalde 
grootteorde. Significant betekent niet hetzelfde als aanzienlijk, maar wel dat er een effect optreedt dat niet 
meer als verwaarloosbaar wordt beschouwd (vanaf score +1 of -1). 

Wat is de omvang van de effecten? 

De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ en ‘gering/be-
perkt’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die hierboven werden 
beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten invloed uitoefenen. 

Wat is het waardeoordeel? 

Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt. Hierin worden 
nog gradaties onderscheiden.  

Er wordt bij de beoordeling van de effecten zowel rekening gehouden met de omvang/schaal van de impact 
van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving voor het betreffende milieu-
aspect. Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, samengevat in volgend al-
gemeen beoordelingskader: 

kwetsbaarheid schaal grote impact matige impact gering/beperkte impact 

zeer kwetsbaar -3          +3 -2          +2 -1          +1 

matig kwetsbaar -2          +2 -1/-2     +1/+2 0/-1       0/+1 
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weinig kwetsbaar -1          +1 0/-1       0/+1 0 

 

Voor bepaalde MER-disciplines (geluid, lucht) en effectgroepen (bijvoorbeeld verkeersdoorstroming) be-
staan in het richtlijnenboek vastgelegde of algemeen aanvaarde gekwantificeerde significantiekaders, die 
uiteraard toegepast zullen worden. 

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect volgende 
indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:  

aanzienlijk negatief (-3)  aanzienlijk positief (+3) 

negatief (-2)   positief (+2) 

beperkt negatief (-1)  beperkt positief (+1) 

geen effect/verwaarloosbaar effect (0) 

Hierbij duidt een positieve score op een gewenst effect. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging, een ondersteu-
ning of een versterking van de betrokken eigenschap zijn. Een negatieve score wijst op een ongewenst ef-
fect. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verdwijnen, een verlaging of een aantasting van een bepaalde eigen-
schap. Voor elk relevant effect wordt een beoordelingskader geschetst dat zal gebruikt worden bij de bepa-
ling van het significantieniveau. 

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de deskun-
digen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.  

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een maatregel of aan-
beveling dient/kan worden voorgesteld en welke de impact is van de maatregel/aanbeveling (resterend 
effect): de milderende maatregelen/aanbevelingen worden gekoppeld aan de impactbeoordeling. 

In het richtlijnenboek milieueffectrapportage ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’ (okto-
ber 2015) is een kader opgenomen waar de koppeling van effectbeoordeling met milderende maatregelen 
is gemaakt13. 

beoordeling van het effect koppeling met milderende maatregelen 

beperkt negatief (score -1) onderzoek naar milderende maatregel is minder dwingend; als de 
milieukwaliteit in de referentiesituatie echter reeds slecht is, kunnen 
milderende maatregelen toch nodig zijn om een bijkomende ver-
slechtering te vermijden. 

negatief (score -2) er dient gezocht te worden naar milderende maatregelen 

aanzienlijk negatief (score -3) er dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld te wor-
den 

 

 
 
 
 
13 Richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten, Tabel 11 pagina 98. 
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Voor alle gevallen geldt: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden, dient dit ge-
motiveerd te worden. 

In het MER zal een onderscheid gemaakt worden tussen milderende maatregelen en aanbevelingen ter op-
timalisatie. 

9.7.3. Koppeling RUP en MER 

Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de beschrijving van milderende maatregelen en aanbevelingen 
binnen de verschillende disciplines, er een onderscheid wordt gemaakt tussen het niveau van doorwerking 
van deze maatregelen en aanbevelingen. 

De focus ligt op het onderzoeken van maatregelen op het RUP-niveau: 

• de milderende maatregelen/aanbevelingen op niveau van het RUP dewelke voortvloeien uit het 
MER-onderzoek zullen/kunnen aanleiding geven tot aanpassingen/verfijningen aan de bestem-
mingszones of stedenbouwkundige voorschriften van het RUP;  

• de maatregelen en aanbevelingen die moeten/kunnen doorwerken in het RUP vallen qua uitvoe-
ring onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het RUP (zijnde de provincie Oost-
Vlaanderen). 

Het plan-MER verloopt volgens een iteratief proces. Alle maatregelen (en aanbevelingen) die ruimtelijk kun-
nen doorvertaald worden, zullen worden ingepast in het PRUP. Het uiteindelijke plan-MER bestaat er dan 
uit om alle resterende effecten (waarvoor er dus geen maatregelen voorgesteld/beschikbaar zijn die ruim-
telijk kunnen doorvertaald worden) weer te geven. Waar dit een toegevoegde waarde heeft, kunnen naar 
aanleiding van de effectbeoordeling milderende maatregelen worden onderzocht die zich niet meer op 
planniveau bevinden maar bijvoorbeeld wel relevant kunnen zijn op het niveau van de vergunning of het 
flankerend beleid. Onderzochte maatregelen op andere niveaus zoals vergunningen of andere instrumenten 
zijn niet uit te werken via het RUP. 
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