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1.

INLEIDING

Het Zomergemse gemeentebestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op,
het ‘RUP Agrarisch Open Ruimte Gebied’. Dit RUP wil bestaande agrarische gebieden in
Zomergem beschermen als open ruimte gebied met respect voor de bestaande
landbouwbedrijven.
In opdracht van de gemeente Zomergem maakt Avapartners Architects en Planners een RUP
op betreffende dit agrarisch open ruimtegebied in de gemeente. Het betreft een uitvoering van
de bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zomergem.
RUP-PROCEDURE
Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen.
Het RUP Agrarisch Gebied valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet
van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte
van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden.

STARTNOTA
Voorliggend document is de startnota voor het RUP Agrarisch Gebied. Het doel van deze startnota is om
het voorgenomen RUP te initiëren en de betrokken actoren, inclusief adviesverleners, te kunnen bepalen
teneinde draagvlak en onderbouwing van het RUP zo goed mogelijk te kunnen garanderen.
De startnota is het eerste document dat de start aangeeft van het planningsproces van het ruimtelijk
uitvoeringsplan. De startnota schetst in grote lijnen waarom het RUP opgemaakt wordt, over welk gebied
het gaat en met welke factoren er rekening gehouden zal moeten worden. Over deze nota wordt een
publieke raadpleging met participatiemoment voor de bevolking en betrokken partijen gehouden.
Deze startnota is conform het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor
ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten.
Deze startnota is nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn. Het is belangrijk dat er
nog genoeg vrijheidsgraden in de startnota open blijven, zodat adviesinstanties, stakeholders en andere
participanten de mogelijkheid hebben om hun inbreng in de opmaak van dit plan te kunnen doen.
Op basis van deze startnota zal de eerste participatie en adviesverlening gebeuren. De wijze waarop dit
zal gebeuren is beschreven in de begeleidende procesnota.
Samen met het ruimtelijke structuurplan en de verordeningen, vormen de ruimtelijke
uitvoeringsplannen de instrumenten waarmee de gemeente haar ruimtelijke beleid kan vastleggen
en bestendigen. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zijn gericht op de toekomstige
bestemming, inrichting en/of beheer. Zij zijn verordenend (= bindende kracht) en dienen als basis
voor het vergunningenbeleid.

SITUERING VAN DE STARTNOTA IN HET PLANPROCES
Voorliggend rapport vormt de eerste formele fase binnen het proces voor de opmaak van het RUP
Agrarische open ruimte gebieden, gelegen in Zomergem.
Deze startnota bevat:
1.

een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan;

2.

een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft;
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3.

een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die
de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de
verschillende alternatieven;

4.

een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren
effectonderzoeken zoals in die fase gekend;

5.

de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante
beleidsplannen;

6.

de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op
te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In
voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel
4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen planmilieueffectrapport,
respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt;

7.

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

8.

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;

9.

een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet
kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase.
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Fasering opmaak RUP
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2.

DOELSTELLINGEN

Zomergem kan beschouwd worden als een agrarische gemeente, met een nog vrij belangrijke primaire
sector, en dit zowel qua tewerkstelling als qua ruimtegebruik. De agrarische activiteiten vormen dan ook
het ‘raamwerk’ van de open ruimte. Het zwaartepunt ligt van oudsher bij akkerbouw en veeteelt.
De opdracht bestaat uit het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de open agrarische
gebieden in de gemeente Zomergem.
Een RUP is een plan dat een concrete uitwerking geeft aan het Ruimtelijk Structuurplan. Voor Zomergem
is het ruimtelijk kader waarbinnen dit gemeentelijk RUP gelegen is het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Zomergem. In zitting op datum van 27/05/2003 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan definitief vastgesteld.
Het RUP stelt randvoorwaarden op waarbij een goed evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit
wordt nagestreefd.
Samen met het ruimtelijke structuurplan en de verordeningen, vormen de ruimtelijke uitvoeringsplannen
de instrumenten waarmee de gemeente haar ruimtelijke beleid kan vastleggen en bestendigen. De
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zijn gericht op de toekomstige bestemming, inrichting en/of
beheer. Zij zijn verordenend (= bindende kracht) en dienen als basis voor het vergunningenbeleid.
Aanleiding en opzet van het RUP:
1. Het RUP heeft tot doel om binnen het huidig agrarisch gebied afgebakend in het gewestplan, zones
aan te duiden die als open ruimte in aanmerking komen. Deze zones worden wel voorbehouden voor
beroepslandbouwactiviteiten
Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de aanwezige open ruimte van verdere bebouwing
voorop.
2. Daarnaast is het RUP tevens bedoeld om een recreatiepool voor zachte recreatie te voorzien.

Definitie open ruimte:
“De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde ruimte overweegt.”
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3.

ZOMERGEM: ALGEMENE SITUERING

De gemeente Zomergem ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, ten noordwesten van Gent. De
buurgemeenten in de directe omgeving van het RUP zijn in het noorden Maldegem en Eeklo, in het
oosten Waarschoot, in het zuidoosten Lovendegem, in het zuiden Nevele, in het zuidwesten Aalter en in
het westen Knesselare. De dorpskern Zomergem ligt ongeveer 9 km van het stadscentrum van Eeklo en
16 km van Gent. Ten opzichte van het grootstedelijk gebied Gent fungeert de gemeente als forensenwoonzone.
De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1977 uit de fusie van de voormalige gemeenten Zomergem,
Ronsele en Oostwinkel. Ze heeft een oppervlakte van 3.878 ha 14 a 83 ca. Centraal ligt de deelgemeente
Zomergem (ca. 2792 ha), in het noorden ligt de deelgemeente Oostwinkel (ca. 832 ha), en ertussen ligt
Ronsele, de kleinste deelgemeente (ca. 252 ha).
Naar voorzieningen (hoger onderwijs, werkpool, ziekenhuis,…) toe is Zomergem hoofdzakelijk gericht op
Aalter, Maldegem, Eeklo en Gent. 77,52% van de oppervlakte van de gemeente wordt ingenomen door
landbouw, de woningen nemen 8,5% van de oppervlakte in.
De gewestweg N9, Gent-Eeklo-Brugge, snijdt in het noordoosten een deel van de gemeente af, die met
een deel van het aangrenzende Waarschoot het oude gehucht Beke vormt.
Het kanaal Gent-Oostende ten zuiden van de gemeente en het Schipdonkkanaal - centraal van zuid naar
noord - vormen op provinciaal en gewestelijk niveau structuurbepalende elementen. Het kanaal GentOostende bezit nog een vrij belangrijke economische functie als verkeersader. De belangrijkste functie
van het Schipdonkkanaal (vak Schipdonk - Heist) is de mogelijkheid om waterafvoer naar zee te lozen.
Wat de scheepvaart betreft kan een 300-tonner vanuit Schipdonk tot in Eeklo en tot aan de sluis van
Balgerhoeke varen. Daarenboven wordt het pand Schipdonk - Balgerhoeke steeds intensiever door
pleziervaartuigen gebruikt. De bomenrijen langsheen de kanalen hebben een belangrijke
landschapsstructurerende werking, terwijl de bermen een belangrijke ecologische waarde dragen.
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Waarschoot
Oostwinkel
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N461

Ronsele
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N9

Lovendegem
Kanaal Gent-Oostende
Figuur: Situering macroniveau
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4.

POSITIONERING VAN ZOMERGEM BINNEN DE OPEN RUIMTE STRUCTUUR

4.1 Bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente (GRS)
Bestaande ruimtelijke structuur van Zomergem

4.2 Landschapsstructuur
Zomergem behoort tot twee fysisch-geografische streken, met name:
- Cuesta Zomergem-Oedelem:
De cuesta, heeft een dominerend dunne quartaire bedekking die de randgebieden van zandigVlaanderen vormen. Door de geringe diepte (enkele decimeters) van het tertiaire substraat, is de
invloed van de tertiaire ondergrond op het huidig reliëf goed merkbaar. (N.B. Cuesta. Een cuesta is
een abrupte stijging van het reliëf, dikwijls gevormd waar geologische gesteentelagen met
verschillende schalen op elkaar liggen.)
- De Vlaamse Zandstreek:
Het andere gebied maakt deel uit van de Vlaamse Vallei en heeft een dik quartair dek dat deel uitmaakt
van het kerngedeelte van zandig-Vlaanderen. Het is een vlak gebied met een uitgesproken microreliëf.
De grens tussen de twee fysisch-geografische streken situeert zich grosso modo ter hoogte van het
huidige Schipdonkkanaal en komt tot uiting in de agrarische, landschappelijke en nederzettingsstructuur.
Het hoger gelegen cuestagebied situeert zich ten westen van het Schipdonkkanaal en sluit aan bij de
oude veldgebieden van het Bulskampveld (Ruiselede), het Aalterveld en het Maldegemveld. Ze komen
overeen met laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden waar de quartaire mantel boven de
tertiaire lagen ontbreekt en de bodem weinig geschikt was voor landbouw. De ondiepe tertiaire klei geeft
stuwwatergronden. Het is een licht golvend landschap met duidelijke taluds langs de zuid- en oostranden.
Grote boscompartimenten worden afgewisseld met door dreven begrensde rechthoekige of kwadratische
akkers en weiden.
De boscompartimenten op de cuesta zijn niet alleen landschappelijk erg typerend, ze bezitten eveneens
een belangrijke ecologisch waarde. De bossen rond de Drongengoedhoeve (Knesselare-Maldegem) en
de Keigatbossen (Knesselare-Zomergem) behoren tot de bosstructuur op Vlaams niveau.
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De bossen van het Leen ten noorden van de gemeente fungeren op provinciaal niveau als
structuurbepalende elementen binnen de natuurlijke structuur. Deze bossen zijn, te samen met de
Hospitaalbossen en een deel van de Stuiverbossen eigendom van de provincie. Dit grensoverschrijdend
complex (met gemeenten Eeklo en Waarschoot) vormt een belangrijke toeristisch-recreatieve
attractiepool in de regio.
Het noordwestelijke gedeelte van Zomergem behoort landschappelijk en geomorfologisch tot de steilrand
van de cuesta van Oedelem-Zomergem (28 m hoog te Rijvers). De rest van de gemeente maakt deel uit
van de Vlaamse Vallei met een vlak tot licht golvend reliëf (van 7 tot 12 m hoog).
Op basis van een aantal cultuurhistorische, agrarische, natuurlijke en fysische parameters, in combinatie
met visuele waarneming werden een viertal landschapstypes onderscheiden, met name: het geopend
landschap van de Zandstreek, het geopend bulkengebied, het gaaf gebleven bulkengebied en de
cuestarug.

Het Leen
Geopend bulkengebied
Geopend bulkengebied van de zandstreek

Cuesta

Geopend bulkengebied

Gaaf gebleven bulkengebied (landschap van RO)

landschapseenheden

Gezien de aanwezigheid van zeer vruchtbare gronden behoren de oudste cultuurlandschapscellen tot het
lager gelegen gebied. Laatmiddeleeuwse, individuele ontginningswijzen maakten dat het gebied zich
kenmerkt door lineaire bebouwing (straat- en driesdorpen). Het is een vlak gebied met gemengde landen tuinbouw en een grote dichtheid aan bebouwing langs de wegen (linten). Ondanks het vlakke karakter
van het landschap komen weidse gezichten weinig voor en zijn ze dikwijls versnipperd door bebouwing,
tuinen en serreteelt. De oorspronkelijke straatdorpen zijn verbonden door sterke lintbebouwing.
Op basis van het BSS (bruto standaard saldo) per landbouwactiviteit wordt de rundvee-veredeling als
meest dominante productietak binnen de agrarische structuur van de gemeenten Waarschoot,
Zomergem, Knesselare en Maldegem beschouwd. De relatieve dominantie van deze productietak kan
verklaard worden door een samenhangend complex van fysische en cultuurhistorische factoren:
- de relatief grote oppervlakte cultuurgrond (in Zomergem bedraagt de oppervlakte cultuurgrond 74%
van de totale oppervlakte), nodig voor oppervlaktebehoeftige activiteiten;
- de bodem laat enkel grasland toe;
- de geringe verstedelijkingsdruk;
- de historische dimensie van de rundveeteelt.
Wat Zomergem betreft, kunnen we toch stellen dat de traditionele complementariteit tussen de fysische
constellatie (bepalend voor het historisch landbouwsysteem) en de historisch maatschappelijke dynamiek
(bepalend voor de historische bebouwingslaag) nog zeer goed herkenbaar is binnen de huidige
morfologische structuur. Te midden van een aantal verdichtingspolen (grootstedelijk gebied Gent en in
mindere mate kleinstedelijk gebied Eeklo, economische knooppunten Aalter en Maldegem) profileert
Zomergem zich als een matig uitgeruste, landelijke gemeente, met een belangrijk aandeel ‘open-ruimte’.
AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS1
DOSS.:2033-01 ZOMERGEM RUP AGRARISCH OPEN RUIMTE GEBIED – STARTNOTA

21 DEC 2018

13

Binnen deze ‘open ruimte’ kunnen de kanalen en het cuestafront met de boscomplexen als macrostructurerend worden beschouwd.

4.3 Agrarische structuur
Zomergem behoort binnen de gewenste agrarische structuur op provinciaal niveau tot het
gedifferentieerd openruimtegebied. Het gaat om een dynamisch landbouwgebied dat gekenmerkt wordt
door teelten in functie van de landbouw.
Landbouw is een belangrijke structurerende functie voor de open ruimte. Uit de cijfers van het
bodemgebruik kan men immers afleiden dat de agrarische sector de belangrijkste ruimtegebruiker binnen
de gemeente vormt: 77% van de oppervlakte wordt ingenomen door land - en tuinbouwactiviteiten.
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bezit de landbouwfunctie van de gemeente een
hoogdynamisch karakter. Zomergem heeft een historisch gegroeide traditie van familiale landbouwbedrijven en meer specifiek in de rundveeveredeling.
Uitgestrekte weilandcomplexen, afgewisseld met open akkerlanden waarop de voederteelt primeert,
bepalen dan ook het agrarisch en tevens landschappelijk beeld van de gemeente. Functioneel gezien is
de landbouwfunctie dan ook zeer belangrijk voor het behoud van de open ruimte.
Zomergem kan worden beschouwd als een agrarische gemeente, met nog een vrij belangrijke primaire
sector en dit zowel qua tewerkstelling als qua ruimtegebruik. De agrarische activiteiten vormen dan ook
het ‘raamwerk’ van de open ruimte.
De nadruk ligt voornamelijk op de gemengde landbouw in functie van de rundveeveredeling.
De oppervlakte landbouwgrond in 2017 bedroeg 2666,59 ha.

Landbouwbedrijven
Runderen
varkens
Pluimvee
Evolutie landbouwbedrijven

Boomgaarden
serres
granen
nijverheidsgewassen

2012
126

2014
122

2017
109

7.755
17.614
104.000

8.192
17.044
130.500

8.277
15.260
134.500

2010
0,8 %
1,5 %
41,7 %
3,8 %
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Aanduiding landbouwgebruik met aanduiding landbouwzetels (paars)
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5.

AFBAKENING VAN HET GEBIED VOOR DE OPEN RUIMTE

Zomergem maakt onderdeel uit van het buitengebied, waar de open en onbebouwde ruimte primeert.
Het studiegebied omvat het hele grondgebied van de gemeente – afbakening tot op de gemeentegrens waar agrarisch gebied op het gewestplan aangeduid zijn. Binnen deze gebieden worden enkel die
deelgebieden aangeduid die als open ruimtes in aanmerking komen.
Het RUP agrarisch open ruimte gebied zal dus alle gronden binnen de gemeente bevatten die als open
ruimte in aanmerking komen. De woonzones, natuurgebieden, parkgebieden, ambachtelijke zones en
bepaalde agrarische gebieden, zoals vastgelegd in het gewestplan, worden niet weerhouden binnen de
afbakening.

Gele gebieden = agrarisch gebieden volgens het gewestplan
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6.

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVEN

Alternatievenonderzoek in het kader van de milieueffectrapportage is er op gericht tot een plan of project
te komen dat de goedkeuring van de initiatiefnemer wegdraagt én dat zo weinig mogelijk schadelijke
gevolgen heeft voor mens en milieu.
Om van een alternatief te kunnen spreken moet er ook een substantieel verschil zijn in de manier waarop
het bereiken van het doel wordt nagestreefd; anders spreekt men eerder van varianten.

6.1 Nulalternatief
Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. De huidige planologische
bestemmingen – agrarische gebieden met hun respectievelijke gewestplanvoorschriften - blijven dan ook
gelden. Gelet de noodzaak een duidelijke ontwikkelingskader voor het totaal toekomstig agrarisch gebied
van Zomergem op te maken, is dit nulalternatief niet wenselijk en niet relevant.

6.2 Locatiealternatief
Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan of project (of delen ervan) te realiseren
op een andere locatie dan die voorzien in het basisalternatief. Gezien het RUP verscheidene delen van
het grondgebied van de gemeente beslaat dient er geen locatiealternatief gezocht te worden.
Het voorliggend plan betreft een verruiming van de geldende voorschriften van het gewestplan op de
vastgelegde gebieden verspreid over de volledige gemeente Zomergem.

6.3 Inrichtingsalternatieven
Binnen de zones die bestemd zijn voor de inrichting van de open agrarische gebieden kunnen
verschillende specifieke functies of voorschriften toebedeeld worden.
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7.

REIKWIJDTE EN DETAILLERINGSNIVEAU

7.1 Reikwijdte in functie van de open gebieden
Het voorgenomen RUP voorziet in het vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften voor de
agrarische open ruimte gebieden binnen de gemeente en beperkt zich tot aan de grenzen van de
gemeente. Hierbij zal rekening gehouden met de nodige samenhang, de ruimtelijke en de natuurlijke
draagkracht.

7.2 Detailleringsniveau
Het RUP legt op kadastraal niveau de nodige randvoorwaarden op om geplande ontwikkelingen optimaal
te laten functioneren met respect voor de omringende ruimte.
Samengevat wordt er gestreefd naar een goed evenwicht tussen de juridische zekerheid en flexibiliteit.
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8.

BELEIDSKADER

Het beleidskader geeft weer met welke visies, plannen en beleidsopties rekening moet worden gehouden
bij de opmaak van het RUP.

8.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen / RSV (23/09/1997)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23 september
1997.
Zomergem maakt onderdeel uit van het buitengebied, waar de open en onbebouwde ruimte primeert. Het
RSV wil het bestaande buitengebied zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Verder dient
de versnippering van het buitengebied tegengegaan te worden door de agrarische, natuur-, bosbouw-,
woon- en werkfuncties zoveel mogelijk te bundelen. De groei van de woonbebouwing dient opgevangen
te worden in de kernen van het buitengebied.
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die een duurzaam functioneren van
de land- en tuinbouw verzekeren. Het is de ruimtelijke vaststelling van een aantal landbouwconcentratieen –specialisatiegebieden.
Vanuit zijn functie als drager van de open ruimte dient de landbouw zowel kwalitatief als kwantitatief in
stand gehouden te worden. De kwalitatieve instandhouding vereist dat een duurzame landbouw wordt
bedreven. De oppervlakte van de bestemming agrarisch gebied wordt in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen afgebakend en ruimtelijk bestemd voor beroepslandbouw.
Voor de differentiatie van de agrarische gebieden bakent het Vlaams Gewest bouwvrije zones af in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De verdere differentiatie kan geschieden op lokaal niveau.
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse Overheid in 2008 een
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos. Op 28 november 2008 nam de Vlaamse Regering kennis
van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor
circa 21.900 ha agrarisch gebied en een operationeel uitvoeringsprogramma goed.
Het grootste deel van het plangebied is voornamelijk erop gericht om het bestaande landbouwgebruik te
bestendigen, met inachtname van de bestaande natuur- en erfgoedelementen op lokaal niveau. In die zin
is de impact op het HAG beperkt.
Agrarische structuur
Vanuit zijn functie als drager van de open ruimte dient de landbouw zowel kwalitatief als
kwantitatief in stand gehouden te worden. De kwalitatieve instandhouding vereist dat een
duurzame landbouw wordt bedreven. De oppervlakte van de bestemming agrarisch gebied wordt
in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend en ruimtelijk bestemd voor
beroepslandbouw.
Voor de differentiatie van de agrarische gebieden bakent het Vlaams Gewest bouwvrije zones af
in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De verdere differentiatie kan geschieden op lokaal
niveau.
Toeristisch-recreatieve structuur
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden ten aanzien van de toeristisch-recreatieve
infrastructuur volgende principes vooropgesteld:
De kwaliteitsverbetering van de toeristisch-recreatieve producten staat voorop, te samen
met een beter op elkaar inspelen van de bestaande infrastructuur (netwerkvorming);
Het is niet wenselijk om in het buitengebied grootschalige toeristisch-recreatieve
voorzieningen uit te breiden of nieuwe in te planten;
Er moet worden gestreefd naar kwaliteitsvolle vormen van recreatief medegebruik;
Wegennet
De hoofdwegen en primaire wegen (categorie 1 en 2) worden door het Vlaams Gewest in de
gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen aangeduid.
Waterwegen
Schipdonkkanaal van zuid naar noord doorheen de gemeente.
Het Afleidingskanaal van de Leie: Kanaal Gent-Oostende ten zuiden van Zomergem.
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Nederzettingsstructuur
Vanuit het RSV wordt een beleid gevoerd om verdere lintbebouwingen tegen te gaan. Bestaande
woonlinten kunnen behouden blijven met behoud van het landelijk karakter.
Hag-gebieden
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op.
Voor de landbouwgebieden waar de bestemming van het gewestplan zeker behouden kan
blijven, besliste de Vlaamse Regering om de bestaande agrarische bestemmingen te
herbevestigen. Op die manier is midden 2009 ca. 538.000 ha agrarisch gebied vastgelegd. Dit
wordt het “herbevestigd agrarisch gebied” genoemd.
De Vlaamse Regering nam kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging
van de bestaande gewestplannen voor circa 21.900 ha agrarisch gebied en een operationeel
uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken
voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.
Het grootste deel van het studiegebied maakt volgens het operationeel uitvoeringsprogramma
deel uit van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) waarvoor de omzendbrief RO 2010/01 geldt.
Het planprogramma is voornamelijk gericht om het bestaande landgebruik te bestendigen, met
inachtname van de bestaande natuur- en erfgoedelementen op lokaal niveau.
In HAG-gebieden krijgen de landbouwers de rechtszekerheid dat alle andere
planningsinitiatieven binnen deze gebieden moeten worden getoetst aan de ruimtelijke
doelstellingen van samenhangende landbouwgebieden, de hoofdfunctie landbouw en de
kwantitatieve opties in het RSV.

HAG-gebied Zomergem

- Voor de zones non-aedificandi wordt gesteld dat er geen gebouwen in deze zone aanwezig
zijn. Deze zones worden in de toekomst volledig vrij van bebouwing gehouden omwille van
het voortbestaan van het productiepotentieel voor de landbouw enerzijds en de
maatschappelijke behoefte aan open onbebouwde landbouwgebieden anderzijds.

8.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – Addendum (17/12/2010)
Er worden in het addendum geen elementen aangehaald i.v.m. voorzieningen, visies of bindende
bepalingen die betrekking hebben op het RUP Agrarisch Gebied.
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8.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan / PRS (VL. REG. dd. 18/02/2004)

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Zomergem is gelegen in het westelijk Openruimtegebied met diverse kenmerken en functies. De
gemeente ligt in de zandstreek ten noordwesten van Gent dat zich uitstrekt van Maldegem, Eeklo,
Kaprijke en Assenede in het noorden tot Kruishoutem, Zingem en Gavere in het zuiden. In dit gebied is
de veehouderij ruimtelijk structureel bepalend. De landbouwgronden worden vooral beteeld met gras en
maïs voor veevoeder.
In nagenoeg alle gemeenten zijn de varkens- en rundveehouderij de belangrijkste productierichtingen.
Daarnaast zijn er concentraties van sierteelt (in Maldegem, Eeklo, Lovendegem en Evergem) en van
(glas)groenteteelt (in Nevele en Kruishoutem). In de omgeving van Kruishoutem is ook de
pluimveehouderij belangrijk. Het is een dynamische landbouwstreek die instaat voor een belangrijk deel
van de Oost-Vlaamse B.S.S. waarde.
Zomergem werd geselecteerd als hoofddorp, Oostwinkel als niet verder te ontwikkelen kern en Beke als
woonkern. Ten noorden van de gemeente werd Eeklo als kleinstedelijk gebied opgenomen.
Doelstellingen open ruimte gebieden (PRS):
De open ruimte moet zoveel mogelijk behouden en beschermd worden:
De leefbaarheid van de beroepsland- en tuinbouw moet gegarandeerd blijven.
Natuurelementen moeten optimaal kunnen functioneren, zodat soorten en
sleutelprocessen kunnen blijven voortbestaan. Een herstel van natuurlijke ecosystemen
is hiervoor gewenst.
De mogelijkheden tot toeristisch-recreatief medegebruik van de open ruimte moeten
gevrijwaard blijven.
Voor de cuesta van Oedelem:
behoud en accentuering van de landschapswaarden in deze zandige gebieden
(reliëfgradiënten, kavelpatronen, bebossing, relictzones, enz);
uitbreiding van de natuurverbindingen in relatie tot de typische landschapskenmerken;
verhoging van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de bossen (het
boscomplex van Burkel – Drongengoed tot Zomergem werd geselecteerd als behorend
tot de gewenste landschappelijke structuur op provinciaal niveau. Evenals het LeenLembeekse bossen in Zomergem, Waarschoot, Eeklo, Kaprijke en Evergem)
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Agrarische gebieden:
In het agrarisch gebied is land- en tuinbouw de hoofdfunctie. Maar het is zeker niet de enige
functie. Andere functies in het agrarisch gebied zijn: wonen (mits voldaan aan bepaalde
randvoorwaarden), aan de land- en tuinbouw aanverwante activiteiten, natuurverbinding en verweving, hoeve- en plattelandstoerisme, enz.
De ontwikkeling van deze functies in het agrarisch gebied dient in de toekomst meer gekanaliseerd
te worden. Dit kan door een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van de
bebouwingsmogelijkheden. Afhankelijk van de aard van het gebied (bebouwings- en
versnipperingsgraad, intrinsieke bodemgeschiktheid, enz.) kunnen in een gebied bepaalde
activiteiten gestimuleerd of afgeremd worden. De verwachting dat een potentieel groot aantal
bedrijfszetels zullen vrijkomen, vraagt om een specifiek beleid ten aanzien van vrijkomende
bedrijfsgebouwen.
Van de land- en tuinbouw wordt verwacht dat zij mee evolueert met de nieuwe inzichten en eisen
van de maatschappij, bv. op het vlak van milieuhygiëne, dierenwelzijn, duurzame landbouw, enz..
Daarbij wordt steeds meer belang gehecht aan het multifunctionele takenpakket van de land- en
tuinbouwer: als voedselproducent, als beheerder van de open ruimte, als participant in recreatief
medegebruik, enz.
Een coherent beleid t.a.v. dat multifunctionele takenpakket moet de land- en tuinbouwer de kans
geven zich als economisch leefbare entiteit te ontwikkelen in functie van die nieuwe behoeften. In
dit verband is het belangrijk dat er een afstemming gebeurt tussen de verschillende
beleidsdomeinen die een impact hebben op de land- en tuinbouw.
Voor toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven die gelegen zijn in gebieden waar land- en
tuinbouw niet de hoofdfunctie is, moeten binnen bepaalde randvoorwaarden ontwikkelingsmogelijkheden voorzien worden. Hierbij is gebiedsgerichte differentiatie mogelijk, in functie van de
landbouwkundige, landschappelijke en/of ecologische kwaliteiten van het gebied.
Voor andere, aan de land- en tuinbouw aanverwante activiteiten (bv. tuinaanleg, dierenasielen)
moeten ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven geformuleerd worden. In het kader van bijkomend
onderzoek naar passende benutting van vrijkomende agrarische bedrijfszetels moet nagegaan
worden of deze activiteiten mogelijkerwijze gesitueerd kunnen worden in gebieden waar land- en
tuinbouw de hoofdfunctie is.
Rekening houdend met het karakter van de belangrijkste productierichtingen enerzijds en de
gebiedsgerichte beperkingen inzake mestafzet anderzijds, moet landbouwgrond maximaal ter
beschikking blijven voor een duurzame landbouw. Het aansnijden van landbouwgebruikspercelen
voor bebouwing wordt zoveel mogelijk tegengegaan.
Agrarische bebouwing respecteert de waardevolle open landschapskarakteristieken. Bijkomende
gebouwen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande gebouwen. Als er bij bedrijfsbeëindiging
bedrijfsgebouwen met inbegrip van woningen vrijkomen, blijven ze integraal deel uitmaken van de
agrarische structuur en komen ze prioritair in aanmerking voor nieuwe of herlokaliserende
agrarische bedrijven. De overheid neemt stimulerende maatregelen om de landschappelijke
integratie van gebouwen te bevorderen en om cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zoveel
mogelijk in een moderne landbouwbedrijfsvoering in te passen.
Economische meerwaarde kan worden gecreëerd door horizontale verruiming (schaalvergroting) of
verticale verruiming (despecialisatie). Agrarische verbreding vindt plaats door de ontwikkeling van
laag dynamische nevenfuncties op het bedrijf (hoevetoerisme, beperkte thuisverkoop, recreatief
medegebruik, natuurbeheer).
Recreatie
Het PRS Oost-Vlaanderen selecteert Zomergem als woonkern (in het buitengebied), hetgeen
impliceert dat men moet instaan voor het opvangen van de plaatselijke behoeften aan ruimte voor
bijkomende woongelegenheden én lokale voorzieningen. Overeenkomstig het PRS is een
belangrijke doelstelling voor de gewenste toeristische recreatieve structuur hierbij de versterking
van de recreatieve voorzieningen omwille van het ruimtelijk-functioneel belang (PRS OostVlaanderen, p. 388 – stuk 2). Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de recreatiemogelijkheden een
belangrijk onderdeel van een leefbare woonomgeving vormen. Een lokaal aanbod is belangrijk.


Conform voornoemde bepalingen van het PRS Oost-Vlaanderen, wenst de gemeente
Zomergem haar lokale aanbod aan recreatiemogelijkheden te verruimen, alsook de
ontwikkelingsmogelijkheid ervan vast te leggen, en dit door deze via de opmaak van een
RUP in een geëigende zone onder te brengen.
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Wegennet:
De N9 van Eeklo tot R4 in Gent werd geselecteerd als secundaire weg type II.
Waterwegen
De hoofdwaterwegen zijn op Oost-Vlaams grondgebied: Kanaal Gent - Brugge (Merendree–
Durmen – Ringvaart). Het Schipdonkkanaal (vaart van Eeklo) is een secundaire waterweg. Zij
worden (naast de hoofdwaterwegen) opgenomen in het net voor vaartoerisme en, daarmee
samengaand, het 'toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk'.

8.4 Partiële herziening PRS Oost-Vlaanderen
Om de leefbaarheid van de hoofdfuncties van het buitengebied (landbouw, bos, natuur) te behouden
wordt de verdere groei van de linten en verspreide bebouwing in agrarisch gebied tegengegaan. De
lokale groei inzake wonen en werken in het buitengebied moet worden geconcentreerd in de hoofddorpen
en woonkernen.


Bestaande lintbebouwingen blijven behouden, er worden geen uitbreidingen voorzien in agrarisch
gebied.

8.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS – 2003)
De landbouw is steeds belangrijk geweest voor Zomergem. Niet enkel als sector, maar ook ruimtelijk
speelt de landbouw een grote rol. Er kan gerust gesteld worden dat de landbouw in Zomergem als drager
van het openruimtegebied functioneert. De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid moet (kunnen)
opgenomen worden door de agrarische sector. Er dient een geslaagde wisselwerking tot stand te komen
tussen de natuurlijke structuur en het menselijk handelen, waardoor bepaalde gebieden hun ecologisch landschappelijke waarde en andere gebieden hun landbouwwaarde kunnen behouden of verhogen.
De aanwezigheid van enkele waardevolle landschappen, boscomplexen, het provinciaal domein Het
Leen en de historische dorpskern(en) zorgt voor een belangrijke potentie ten aanzien van het recreatief
medegebruik. De kanalen kunnen als drager fungeren voor een aantal recreatieve bewegingen (fietsen,
wandelen, paardrijden,…) en aldus de recreatieve ankerpunten verder versterken. Met uitzondering van
het provinciaal domein is hoog dynamische verblijfsrecreatie niet gewenst. Bovenvermelde
recreatievormen kunnen enkel beschouwd worden in harmonie met de hoofdfuncties van de open ruimte.

Bestaande natuurlijke structuur
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Bestaande agrarische structuur
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8.5.1 Ruimtelijke basisconcepten (GRS)
-

De Keigatbossen en het Leen als groene polen

-

Het Schipdonkkanaal als groen – recreatieve slagader

-

Kruipuit, Leischoot, Bekebos, Meirlare, Huizegaver en Overdam als samenhangende landbouwruimten tussen de kernen

-

Cuesta, noordelijk gebied en Ro als samenhangende landbouwruimten.

Zomergem is een gemeente met een zeer duidelijke structuur : een centraal gelegen hoofdkern aan de
rand van een heuvelrug, volledig omringd door uitgestrekte landbouwruimten. Het is juist deze open
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ruimte die de gemeente als troef wenst uit te spelen. In deze gebieden wordt de landbouw verder
ruimtelijk ondersteund, weliswaar met behoud van de huidige landschappelijke kwaliteiten. Deze
landschappelijke kwaliteiten zijn nog nadrukkelijk aanwezig in drie gebieden, met name het heuvelachtige
cuestagebied, het lager gelegen gebied van Ro en de omgeving van de bossen van het Leen. In deze
gebieden gaan landbouwgebruik en landschapsbeheer hand in hand. In de landbouwruimten van het
geopend bulkengebied (bruine kleur) staat het behoud van het open en agrarisch karakter voorop. Het
natuurvriendelijk inrichten en beheren van de waterlopen die het gebied doorkruisen creëert niet enkel
een ecologische, maar ook een landschappelijke meerwaarde.
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Gewenste ruimtelijke structuur
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8.5.2 Recreatieve structuur (GRS)
Het provinciaal domein ‘het Leen’ vormt, tezamen met de historische kern van Zomergem een belangrijk
ankerpunt voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk, waarbij de verbindingen gevormd worden
door vrij liggende fiets - en wandelwegen, eventueel gecombineerd met beperkte mogelijkheden inzake
waterrecreatie (pleziervaart, kanovaren,…). Ook het ‘eiland’ ter hoogte van Schipdonk draagt een
belangrijke potentie om te fungeren als recreatief introductiegebied ten aanzien van de recreatieve
exploratie van de meer noordelijk gelegen, landschappelijk waardevolle gebieden.
Hoogdynamische verblijfsrecreatie is, met uitzondering van het provinciaal domein, niet gewenst.
Bovenvermelde recreatievormen kunnen enkel beschouwd worden in harmonie met de hoofdfuncties van
de open ruimte. Recreatie kan enkel worden ontwikkeld als nevenactiviteit, zonder daarbij de
ontwikkelings- en valorisatieperspectieven ten aanzien van landbouw en natuur te ondermijnen. Men
spreekt dan ook van ‘recreatief mede – gebruik’.
 Verhoging van de landschapsbeleving ten behoeve van het recreatief medegebruik;
 Behoud van een voldoende aanbod aan recreatieve voorzieningen binnen de gemeente.
De in aanmerking komende recreatievoorzieningen dienen echter aan een aantal randvoorwaarden
te voldoen o.a. inzake ruimtelijke draagkracht en verenigbaarheid.
Het Kanaal Gent-Oostende en het Schipdonkkanaal als gebundelde netwerken
Het gebundeld netwerk is de drager van de toeristisch – recreatieve bewegingen. Het zijn goed uitgeruste
verbindingsassen om aan recreatief langeafstandsverkeer plaats te bieden.
Het beleid voor deze gebundelde netwerken is gericht op het optimaliseren van recreatieve
langeafstandsbewegingen. Bij deze optimalisatie moet rekening gehouden worden met alle toeristisch –
recreatieve netwerkbewegingen : fietsen, wandelen, paardrijden, skaten, kanoën, pleziervaarten, enz.
Een gebundeld netwerk dient dus méér dan één gebruikersgroep. De verschillende snelheden en
benodigde verhardingen van de activiteit spelen hierbij een rol. De meest kwalitatieve invulling van de
ruimte voor deze bewegingen is de realisatie van een verkeersarme omgeving en de infrastructuur voor
een non – stop beweging. Hierbij dient in belangrijke mate rekening te worden gehouden met de
beleidsopties inzake de gewenste natuurlijke structuur (i.c. natuurverbindingsgebied voor het
Schipdonkkanaal en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang voor het kanaal Gent –
Oostende).
Visie van de gemeente
Langs het Schipdonkkanaal is momenteel reeds over het hele grondgebied van de gemeente op de
linkeroever een vrij liggende fietsweg aanwezig. Doel is om de lokale fietsroutes hierop aan te sluiten. Dit
veronderstelt de nodige bewegwijzering en infrastructuur om de recreant a.h.w. uit te nodigen het gebied
verder te verkennen. Ter hoogte van de Azaleastraat wordt dit duidelijk gemaakt met een soort
‘recreatieve link’, waarbij ook kan gedacht worden aan een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen. Op de
rechteroever van het kanaal opteert de gemeente voor de aanleg van een ruiterpad.
Ook langs het kanaal Gent – Oostende is een vrij liggende fietsweg aanwezig. Deze bevindt zich op het
grondgebied van de buurgemeente Nevele. De gemeente opteert ervoor om beide fietswegen aan elkaar
te linken.
Recreatiepool Motje
Door de ontoegankelijkheid van de zone is de site achterhaald en komt zij niet meer in aanmerking als
recreatiezone.
Gebied tussen Schipdonkkanaal en Azaleastraat als groen recreatief integratiegebied
Het bestaand groengebied tussen Azaleastraat – Stoktevijver en het Schipdonkkanaal vervult omwille
van zijn ligging belangrijke potenties, zowel ten aanzien van natuur als ten aanzien van recreatie. Een
meer ecologische inrichting van het gebied kan een verdere versterking betekenen van het natuurverbindingsgebied langs het Schipdonkkanaal. Tegelijk krijgt het gebied een recreatieve meerwaarde.
Belangrijk is dat er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de recreatieve en ecologische doelstellingen voor het gebied.

8.5.3 Uitdoven geïsoleerde recreatiezone
Op het gewestplan zijn er voor de gemeente geen zones aangeduid waar de recreatieve functie primeert,
een klein eiland in het ruilverkavelinggebied niet te na gesproken dat gebruikt wordt voor telegeleide
vliegtuigjes. Rekening houdend met het geïsoleerd karakter van het gebied en gezien het feit dat het niet
aangewezen is dat dit gebied aangeduid wordt als toeristisch - recreatief knooppunt of ingeschakeld
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wordt in een netwerk van toeristisch - recreatief belang is het wenselijk dat deze zone een uitdovend
karakter krijgt.
Gelet op de gerechtelijke uitspraken, het schorsingsarrest van de milieuvergunning, de aantasting van het
stiltegebied en van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving suggereert de gemeente aan de hogere
overheid om van zodra het terrein niet meer voor telegeleide vliegtuigjes wordt gebruikt de achterhaalde
bestemming te midden van het agrarisch gebied te wijzigen. Een alternatieve recreatieve voorziening op
dit ruimtelijk geïsoleerd eiland dient in elk geval onmogelijk gemaakt te worden.

8.5.4 Gewenste agrarische structuur
Zomergem kan beschouwd worden als een agrarische gemeente, met een nog vrij belangrijke primaire
sector, en dit zowel qua tewerkstelling als qua ruimtegebruik. De agrarische activiteiten vormen dan ook
het ‘raamwerk’ van de open ruimte.
De algemene trend in de evolutie van de land- en tuinbouw is er één van schaalvergroting, weliswaar
gecombineerd met een afname van het aantal bedrijven. Zomergem behoort niet tot de klassieke
‘tuinbouwgemeenten’. Het zwaartepunt ligt van oudsher bij akkerbouw en veeteelt.
Een gebiedsgericht en gedifferentieerd landbouwbeleid is noodzakelijk. Daarbij dienen voldoende
ontwikkelingsperspectieven geboden worden aan de bestaande agrarische bedrijvigheid en kan nieuwe
bedrijvigheid gebiedsgericht toegelaten worden.





ruimtelijke randvoorwaarden scheppen voor een langetermijnperspectief voor de land- en
tuinbouw in functie van de lokale situatie per deelgebied;
het voeren van een gebiedsgericht, gemeentelijk land - en tuinbouwbeleid;
het streven naar een economisch gezonde (= bedrijfscontinuïteit) en duurzame landbouw;
optimale afstemming van de land- en tuinbouw met de andere functies in de open ruimte;
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Gewenste agrarische structuur
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Gewenste natuurlijke structuur
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8.5.5 Bindend gedeelte (GRS)
Hieronder worden alleen die kernbeslissing opgenomen die verbonden is aan de opmaak van het RUP
Agrarisch gebied.
 Kernbeslissing 21: Opmaak RUP voor ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied van de
cuesta
Van het ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied op de cuesta zal een gemeentelijk RUP
opgemaakt worden. Dit ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied strekt zich uit vanaf het
kruispunt Veldhoek – Leischoot, via de noordoostelijke flank van de cuesta tot tegen Leischoot om dan
rond de woonkorrel ‘Rijvers’ via de Mottebossen de zuidelijke flank van de cuesta te bereiken.
Het voorziet de uitvoering van volgende beleidselementen :
- ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied van de cuesta
- weidegebied ‘Steenberg’ : het blijft een agrarisch gebied waarvoor de teeltwijze niet wordt
opgelegd.
- het Mottebos als prioritair gebied voor natuur op lokaal niveau
- waterlopen met groenaccenten: Vijverloop en Diepenbeek
- zonevreemde woningen in het ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied van de
cuesta.
Bij de uitvoering van het beleidselement ‘ruimtelijk – functioneel samenhangend landbouwgebied’ staan
volgende uitgangspunten voorop :
- de gebieden die momenteel bouwvrij zijn, dienen bouwvrij gehouden te worden
- de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen dienen sterk te worden
gestimuleerd rond de bestaande agrarische bedrijven wordt een perimeter aangeduid
waarbinnen een uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur mogelijk is. Dit gebeurt in overleg met
de betrokken bedrijven.
- de mogelijke functiewijzigingen van bestaande agrarische bedrijfszetels dienen nader
omschreven te worden in de stedenbouwkundige voorschriften
- Lokaal herstel van het aanwezige drevenpatroon (o.m. door aanplanten van streekeigen
boomsoorten langs de openbare wegen)
Aan het RUP kan eveneens een beplantingsplan worden toegevoegd, waarbij concrete maatregelen
worden voorgesteld :
- voor het realiseren van erfbeplanting op de agrarische bedrijfszetels
- voor het voorzien van de nodige ‘buffering’ rond het knooppunt aardgas
- voor het realiseren van de nodige laanbeplanting langsheen openbare wegen
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8.6 Landschappen
In Zomergem komen twee verschillende landschapseenheden voor die ruimtelijk van elkaar worden
gescheiden. De zandleemstreek is de cuesta (groen). Het hoger gelegen cuestagebied situeert zich ten
westen van het Schipdonkkanaal sluit aan bij de oude veldgebieden van het Bulskampveld (Ruiselede),
het Aalterveld en het Maldegemveld.

Zandleemstreek binnen de
Vlaamse vallei

Zandleemstreek buiten de
Vlaamse vallei
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8.7 Overstromingsgevoelige gebieden
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8.8 Biologische waarderingskaart
De BWK19 is een uniforme inventarisatie en evaluatie van de biotopen van het Vlaamse gewest en vormt
zo een landschapsecologische analyse van het gebied. Om tot een categorisering te komen wordt een
inventarisatie gemaakt van het grondgebruik, de plantengroei en KLE. Op basis van deze inventarisatie
wordt een evaluatie, het toekennen van een waardecijfer, doorgevoerd op basis van vier criteria, nl.
zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. De mogelijke waardecijfers zijn:
biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder waardevol, complex van minder
waardevolle en waardevolle elementen, complex van minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen, complex van minder waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle elementen en complex
van waardevolle en zeer waardevolle elementen.

Biologische waarderingskaart (bron: AGIV): licht groen: biologisch minder waardevol, groen is waardevol, arcering
complex van waardevol en minder waardevol
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8.9 Habitat gebieden

Er bevindt zich een habitatgebied (Het Leen) in het noorden van de gemeente, maar buiten en
aanpalend aan de afbakening van het agrarisch open ruimte gebied.

8.10 Relictzones
"Gebieden waarin de landschappelijke structuren van bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van
de traditionele landschappen op een herkenbare manier bewaard zijn gebleven. Ze hebben een grote
dichtheid aan punt-, lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen waarbij de samenhang tussen de verschillende
elementen belangrijk is". (Landschapsatlas, 2001)

1

2
3

4

Verspreid in Zomergem liggen 4 relictzones
- Noorden (1): relictzone Leen (R40011)
- Noordoosten (2): relictzone Bekebos (R40012)
- Noordwesten en westen (3): Relictzone Oostelijk deel van de cuesta van Zomergem (R40015):
Wetenschappelijke waarde: Langgerekte en zwak golvende asymmetrische heuvelrug met enkele
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-

toppen tot bijna 30 m. Behoort tot de Vlaamse Zandstreek, heeft echter een mozaïek van bodems :
zuiver zand, lemig zand en zandleem, klei. Ondiepe tertiaire klei geeft stuwwatergronden. De
quartaire mantel ontbreekt en de bodem is weinig geschikt voor landbouw. Zone komt overeen met
laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden. Relicten van oude heidegebieden die
gemeenschappelijke graasgronden vormden en in de 18de-19de eeuw herbebost werden.
Dambordvormig perceleringspatroon is het resultaat van het aanplanten van dreven tijdens deze
systematische verkaveling en bebossing.
Zuidwesten (4): Relictzone Open Landschappen van het straatdorpengebied (R34006)

8.11 VEN-gebieden (Vlaams ecologisch netwerk)

Er bevindt zich een VEN-gebied (Het Leen) in het noorden van de gemeente, maar buiten en aanpalend
aan de afbakening van het agrarisch open ruimte gebied.
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9.

JURIDISCH KADER

9.1 Gewestplan
Zomergem maakt deel uit van het Gewestplan Eeklo-Aalter. Goedgekeurd dd.23/03/1978.
Het RUP agrarisch gebied omvat alle gronden binnen de gemeente die zich binnen een gele bestemming
volgens het gewestplan bevinden.

Uittreksel gewestplan (AGIV)

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen,
de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van
een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan
de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen
slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en
100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar
bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende
de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het
doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen.
In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in
gevaar brengen.
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De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven.

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen,
aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.
In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden,
dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.
Het gewestplan is vandaag nog altijd het enige wettelijk instrument waaraan ingrepen in de ruimtelijke
structuur, hetzij ten behoeve van wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur en dergelijke meer, kunnen
getoetst worden.
Bodembestemming

Oppervlakte (ha)

Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
Woongebied met landelijk karakter
Woonpark
Ambachtelijk gebied
Gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen
Recreatiegebied
Agrarisch gebied
Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
Groengebied
Parkgebied
Natuurgebied
Bosgebied
Waterweg
totaal

160,6096
60,3915
95,2382
14,0867
20,8767
3,0072

Aandeel van de totale
oppervlakte (%)
4,14
1,56
2,45
0,36
0,54
0,08

0,5640
2427,0228
742,5330

0,01
62,58
19,15

123,42
13,1724
130,1295
44,1215
10,7

3,2
0,34
3,36
1,14
0,3

3878,1650

100,00

In 1997 (BVR 08/07/97 en 09/12/97) werd een wijziging van het gewestplan Eeklo-Aalter goedgekeurd
met het oog op het vastleggen van een tracé voor een aardgasleiding voor de verbinding tussen
Oostwinkel (Zomergem) en Eynatten (Raeren). Deze verbinding maakt deel uit van het zogenaamde
VTN-project van Distrigas N.V. Dit project bestaat uit het verbinden van Zeebrugge met het Franse
aardgasnet enerzijds (een tracé van 160 km. Zeebrugge - Zomergem - Brakel - Quévy) en met het Duitse
net anderzijds (een tracé van 280 km. Zeebrugge - Zomergem - Winksele - Berneau - Eynatten vanaf
Zomergem tot de Duitse grens volgens een nieuw tracé).
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9.2 Atlas der waterlopen

4

5
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7
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Waterlopen

Zomergem beschikt over drie belangrijke waterwegen:
- Schipdonkkanaal of Afleidingskanaal van de Leie (1): snijdt de gemeente in een oostelijk en een
westelijk deel.
- Kanaal Gent – Oostende (2): vormt de zuidelijke grens van de gemeente
- De Lieve (3): De Lieve verbindt Gent met het Schipdonkkanaal.
Andere gemeentelijke waterlopen:
- Met uitmonding in het Schipdonkkanaal:
Waegemakersbeek (4), Vijverloop (5), Diepenbeek (6), Ronselhoekwaterloop (7) in het noorden van
de gemeente.
- Met uitmonding in het kanaal Gent – Oostende:
Bellemstraatjeswaterloop (8), Lijkstraatwaterloop (9) in het zuiden van de gemeente
- Kruisstraatwaterloop (10) verbindt de Lieve met het kanaal Gent – Oostende in het oosten van de
gemeente.
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9.3 Beschermde monumenten / Inventaris bouwkundig Erfgoed
Groot-Zomergem heeft meerdere beschermde monumenten en dorpsgezichten op zijn territorium. 12
gebouwen, al dan niet met omgeving, hebben reeds het statuut van beschermd monument of
dorpsgezicht gekregen:
1. St. Gangulfkerk te Ronsele (M.B. 28/12/36).
2. St. Martinuskerk te Zomergem (M.B. 20/07/46 en M.B. 10/11/95). Ze werd gebouwd op de
fundamenten van een romaanse kerk uit de 12e en 13e eeuw. Ze werd gedeeltelijk verwoest in de
Geuzentijd, heropgebouwd in de 17e eeuw en gerenoveerd in de 19e eeuw. De romaanse toren is goed
bewaard gebleven.
3. Dekenij te Zomergem (M.B. 20/07/46 en M.B. 10/11/95).
4. St. Jans Onthoofdingskerk te Oostwinkel (K.B. d.d. 27/05/71).
5. Een boerderij, de toegangshekkens en dwarsschuur (Rostraat 6) en omgeving te Zomergem
(M.B.23/07/86).
6. Het Gemeentehuis, dorpspomp en omgeving te Zomergem (M.B. 10/11/95).
7. Een herenhuis, de walgrachten, het toegangshek en de veldesdoorn van domein ‘Ter Walle’
(Kappellestraat 4) en omgeving te Zomergem (M.B. 19/11/96). Het beschermingsbesluit steunt vooral op
de architectuurhistorische en artistieke waarde van de site. Als omgracht herenhuis behorend tot een site
met walgrachten die vanaf 1765 bekend stond als ‘huys van plaisance’, doch met oudere oorsprong
mogelijk teruggaand tot de late middeleeuwen, vormt het aldus één van de weinige overblijvende
getuigen in de gemeente van een vroegere woonkern.
8. ‘Goed van Rapenburg’ (Bosstraat 9) te Zomergem, zijnde de beboomde toegangsdreef, de
walgrachten, het erf met de toegangspoort, het boerenhuis, het bakhuis en de schuur en de oude stallen
die uitzien op het binnenerf (M.B. 10/11/95). De site heeft een belangrijke historische en landschappelijke
waarde. Zo is de site met walgrachten uit de late middeleeuwen, opgericht als ontginningshoeve in de 13de eeuw, thans een nog deels omgrachte geïsoleerde grote hoeve met aanpalend omgracht klein
voormalig opperhof en beboomde toegangsdreef, getuigend van de ontginningsgeschiedenis van de
streek.
9. Een boerderij (Langeboeken 2) te Zomergem (M.B. 10/11/95). De architectuurhistorische waarde is
bepaald door het feit dat de boerderij een zeldzaam voorbeeld is voor de regionale landelijke burgerlijke
architectuur van een typisch boerenhuis met authentiek karakter.
10. Een hoeve en schuur (Stoktevijver 95) en omgeving te Zomergem (M.B. 10/11/95). De site heeft een
historische en wetenschappelijke waarde in die zin dat het een goed voorbeeld is van een voor de regio
zeldzaam geworden en goed bewaard boerenhuis uit de 18-de eeuw. Eigenlijk gaat het huis in oorsprong
terug naar het einde van de 16-de begin 17-de eeuw.
11. Een boerderij (Langestraat 1) en omgeving te Oostwinkel (M.B. 24/09/96). Historisch en volkskundig
gezien is het een zeldzaam voorbeeld voor de regionale landelijke burgerlijke architectuur van een vrij
gaaf bewaard boerenhuis dat grotendeels dateert uit de 18-de eeuw, maar met een oudere kern die in
oorsprong mogelijk opklimt tot de 16-de eeuw en herkenbaar is aan de overwelfde kelders onder de
opmerkelijk grote opkamer.
12. De achterliggende tuin van het voormalige brouwershuis in de Dekenijstraat 7 werd als dorpsgezicht
beschermd (M.B. 23/12/98).
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Inventaris bouwkundig erfgoed
(rode afbakening is het landschapsrelict Maldegemveld (18/07/2011).
(groene afbakening is het landschapsrelict Het Leen).
(bruine stippen: gebouwen opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed).
Verspreid in Zomergem liggen 4 relictzones
- Noorden: relictzone Leen (R40011)
- Noordoosten: relictzone Bekebos (R40012)
- Noordwesten en westen: Relictzone Oostelijk deel van de cuesta van Zomergem (R40015)
- Zuidwesten: Relictzone Open Landschappen van het straatdorpengebied.
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9.4 Ruilverkavelingen
Een ruilverkaveling is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers,
kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebruikers er daardoor beter op
worden.

2

1

(1) Datum akte: 24/03/1970 – Totale oppervlakte 13.225 756 m²
(2) Datum akte 5/10/1973 – Totale oppervlakte 14.175 877,61 m²

9.5 Verkavelingen
Binnen de afbakening van het agrarisch open ruimte gebieden bevinden zich geen verkavelingen.
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10.

VISIE

Het planologisch initiatief betreft de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de
open ruimte gebieden in Zomergem binnen de agrarische gebieden en het onderzoek naar een
recreatiezone.
Schetsmatig wordt hieronder een eerste aanzet gegeven voor de afbakening van deze open ruimte
gebieden. De open ruimtegebieden worden met een arcering aangeduid. De visie is enkel van toepassing
voor de afgebakende gebieden.

10.1 Agrarisch open ruimte gebied
Onder landbouw wordt verstaan landbouw in de ruime zin van het woord: het beroepsmatig kweken van
planten of dieren voor de markt en ook beroepsmatige para-agrarische activiteiten.
- Het oprichten van nieuwe bedrijven is uitgesloten binnen het afgebakende agrarisch open ruimte
gebied.
- Bestaande landbouwbedrijven, ook voor de para-agrarische bedrijven die palen aan een open ruimte
gebied kunnen uitbreiden (mits motivatie en landschappelijke inkleding) in het open ruimte gebied.
- Bestaande bebouwing en verhardingen verbonden aan landbouwexploitatie in het open ruimte gebied
kunnen behouden blijven, verbouwd worden en instandhoudingswerken kunnen uitgevoerd worden.
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- Herbouw van bestaande landbouwbedrijfszetels zijn toegelaten indien bij de vergunningsaanvraag kan
aangetoond worden dat deze geen fundamentele afbreuk doet aan de doelstellingen van de
onderliggende bestemming agrarisch gebied.
- Ten aanzien van de in het gebied aanwezige kleine landschapselementen gelden de algemene
beschermingsmaatregelen vanuit het natuurdecreet. (Kleine landschapselementen: Lijn- of puntvormige
elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al
dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur; zoals: bermen,
bomen, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen.)
- Ter bescherming van de open ruimte dienen de aanwezige vergezichten en het typische landschap
bewaard te worden.
- Binnen het agrarisch open ruimte gebied is er geen verdere vertuining mogelijk
- Mits aanvraag via een omgevingsvergunning zijn onderstaande werken, handelingen, voorzieningen en
functiewijzigingen in het open ruimte gebied toegelaten:
- Werken nodig voor een rendabele bedrijfsvoering van een bestaand landbouwbedrijf.
- Werken aan bestaande weginfrastructuur, buurtwegen of voetwegen al dan niet in functie van
toegankelijkheid van het landbouwgebied.
- Werken en het open houden van bestaande waterlopen, waterplassen en grachten in functie van
waterberging en waterafvoer.
- Hoevetoerisme is mogelijk. Het gaat om verblijfsgelegenheid binnen de bestaande gebouwen en
ondergeschikt aan het landbouwbedrijf. Daarbij moet rekening worden gehouden met de sectorale
wetgeving. Het gaat niet alleen over hoevetoerisme, mar ook het ter beschikking stellen van
slaapruimten en sanitair voor jeugdkampen of het voorzien van sanitair voor hoevekamperen…
- Bestaande zonevreemde woningen in het open ruimte gebied kunnen uitbreiden binnen de
bestaande wetgeving.
- Diepe tuinen die doorlopen van een woongebied in het open ruimtegebied worden onderworpen aan
een aantal specifieke voorschriften:
n wordt er niet toegestaan;
omgeving en mag enkel bestaan uit streekeigen hoog- en laagstammig groen, grasland, ontwikkeling
kruidachtige vegetaties, moestuinen, boomgaarden…
- ‘Verpaarding’ wordt niet toegestaan;
- Afsluitingen mogen enkel gerealiseerd worden in levende streekeigen heggen en hagen met een
maximale hoogte van 2 m;

10.2 Recreatiezone
Basisprincipes: In de agrarisch open ruimte gebieden kunnen agrarische en para-agrarische activiteiten
maar geen recreatieve activiteiten, zodat vergunningen ook enkel kunnen verleend voor gebouwen die
dienen voor een agrarische of para-agrarische activiteit.
Zachte recreatie:
In functie van de ruitersport dient een nieuwe locatie onderzocht en afgewogen te worden. Er dient
rekening gehouden te worden met enkele criteria:
- Site dient aan te sluiten bij de bebouwde omgeving van de dorpskern (hoofddorp)
- Geen inplantingen in Hag-gebieden (Departement Landbouw- en Visserij): Ruimtelijk beleid binnen
de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke
uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. (omzendbrief RO 2010/01).
- Inplantingen in agrarisch gebied dienen gecompenseerd te worden.
- Kleine bijkomende accommodatie te voorzien.
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HAG-Gebieden (= geel) in Zomergem

Locaties die in aanmerking komen:
1. Woonuitbreidingsgebied
- Ligging:
- Zone 1: Zuidwesten van het centrum van Zomergem, ten zuiden van de Guido
Gezellestraat, ten noordoosten van het Molenpark en ten zuidwesten van de Kapellestraat
- Zone 2: Noordwesten van het centrum, ten oosten van Rijvers, ten westen van Reeuwstro,
ten noorden van Prieelke.
- Zone 3: Noordoosten van het centrum van Oostwinkel, ten oosten en ten zuiden van de
Kasteeldreef, ten noordoosten van de Wagenmakersstraat
- Voordelen:
- Zone 1: Aansluiting bij de bebouwde omgeving van het centrum
Zone kan vlot bereikt worden
- Zone 2: Aansluiting bij een bebouwde omgeving van het centrum
Zone kan vlot bereikt worden
- Zone 3: Aansluiting bij de bebouwde omgeving van het centrum van Oostwinkel
Zone kan vlot bereikt worden
- Nadelen:
- Verlies van mogelijke woonontwikkelingszone
- Omzetten van woongebied naar een recreatiezone
- Zone 3: Oostwinkel is niet centraal gelegen binnen de gemeente
- Zone 3: Oostwinkel is geen hoofddorp
- Opmaak RUP noodzakelijk
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Woonuitbreidingsgebieden Zomergem

Woonuitbreidingsgebied Oostwinkel

2. Zone aanpalend aan Aquafin
- Ligging:
- Ten zuiden van het centrum op het einde van de Bevrijdingstraat
- Ten westen van het Schipdonkkanaal
- Ten zuiden van de brandweer en containerpark
- Voordelen:
- Zone gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
- Kan onmiddellijk aangelegd worden
- Opmaak RUP is niet noodzakelijk
- Gelegen langs het Schipdonkkanaal
- Vlot te bereiken via Bevrijdingsstraat
- Niet storend voor de omgeving
- Op te richten accommodatie is niet storend
- Nadelen:
- Uitbreidingsmogelijkheden van Aquafin?
- Wordt momenteel gebruikt als weiland
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3. Ambachtelijke zone
- Ligging:
- In de oksel tussen de Grote Steenweg, Korteboeken en Vaart Rechts
- Ambachtelijke zone
- Voordelen:
- Ambachtelijke zone wordt niet volledig gebruikt en is verlaten
- Leunt aan bij de bebouwing van de Grote Steenweg en de Korteboeken
- Gelegen langs het Schipdonkkanaal
- Vlot te bereiken via Korteboeken en via grote steenweg
- Accommodatie is niet storend voor de omgeving en kan zelfs ondergebracht worden in de
bestaande gebouwen
- Nadelen:
- Opmaak RUP omzetting ambachtelijke zone naar recreatiegebied
- Wordt momenteel gedeeltelijk gebruikt als weiland
- Verharde delen

4. Recreatiezone
- Ligging:
- Gelegen langs de Moerstraat ten zuidoosten van Zomergem.
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- Vaststelling:
- Zone voorzien voor dagrecreatie volgens het gewestplan
- Nadelen:
- Oppervlakte < 0,5 ha
- Gelegen in een open ruimte
- Leunt niet aan bij het hoofddorp
- Gelet op de gerechtelijke uitspraken, het schorsingsarrest van de milieuvergunning, de
aantasting van het stiltegebied en van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving suggereert
de gemeente aan de hogere overheid om van zodra het terrein niet meer voor telegeleide
vliegtuigjes wordt gebruikt de achterhaalde bestemming te midden van het agrarisch
gebied te wijzigen. Een alternatieve recreatieve voorziening op dit ruimtelijk geïsoleerd
eiland dient in elk geval onmogelijk gemaakt te worden.

5. Groenzone
- Ligging:
- Tussen het centrum van Zomergem (Azaleastraat) en het Schipdonkkanaal.
- Voordelen:
- Leunt aan bij de bebouwing van het centrum
- Gelegen langs het Schipdonkkanaal
- Vlot te bereiken via Azaleastraat
- GRS: Het bestaand groengebied tussen Azaleastraat – Stoktevijver en het
Schipdonkkanaal vervult omwille van zijn ligging belangrijke potenties, zowel ten aanzien
van natuur als ten aanzien van recreatie. Een meer ecologische inrichting van het gebied
kan een verdere versterking betekenen van het natuurverbindingsgebied langs het
Schipdonkkanaal. Tegelijk krijgt het gebied een recreatieve meerwaarde. Belangrijk is dat
er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de recreatieve en ecologische doelstellingen voor het gebied.
- Nadelen:
- Opmaak (apart) RUP gedeeltelijke omzetting groenzone naar recreatiegebied gezien er
ook een accommodatie voorzien wordt.
- De zone wordt momenteel gebruikt als weiland en akkerland.
- Vanuit het Agentschap Natuur en Bos wordt een compensatie gevraagd.
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Totaal overzicht mogelijke inplantingen paardenpiste
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11.

VERZOEK TOT RAADPLEGING

Ingevolge het plan-MER-decreet van 27 april 2007 dat vanaf 1 juni 2008 van toepassing is op alle
ruimtelijke uitvoeringsplannen worden in dit hoofdstuk de milieueffecten van het voorgenomen plan
onderzocht.
Het RUP Agrarisch open ruimte gebied is niet „van rechtswege‟ plan-MER-plichtig omwille van twee
redenen:
- In het RUP worden geen vergunningen voor projecten mogelijk gemaakt die behoren tot de bijlage
I en II van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage zoals
opgenomen in het BVR van 10/12/2004.
- Het onderzoek tot passende beoordeling (zie 7.2) in het kader van het artikel 36ter§3 van het
natuurdecreet brengt geen betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van de speciale
beschermingszones aan het licht. De opmaak van de eigenlijke passende beoordeling is dan ook
niet vereist.
Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP „van rechtswege‟ niet planMER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het onderzoek naar mogelijke
aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld over de noodzaak van de opmaak van een planMER:
- Indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht.
- Indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of meerdere criteria:
wel plan-MER-plicht.
Aan de hand van de doelstellingen, planningscontext en planningsopties beschreven in de vorige
hoofdstukken van deze startnota wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke impact op
onderstaande milieudisciplines en thema’s.

11.1 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het
te realiseren plan op de bodem
Beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
- Bij het oprichten van nieuwe of uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven zal de bodem door
afdekking beperkt verstoord worden door grondverzet (funderingen…)
- Bij het oprichten van een beperkte accommodatie voor zachte recreatie zal de bodem eveneens
beperkt verstoord worden.
- Er is nu reeds een permanente bodemafdekking door wegen, verhardingen en bebouwing
aanwezig en is de bodem plaatselijk verstoord.
- Binnen het plangebied zijn geen bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven voor een
bodemverontreiniging.
- Ophogingen van mogelijks overstromingsgevoelige gebieden zijn niet mogelijk zonder
compensatie.
Milderende maatregelen
- Bij grondverzet is de regeling grondverzet uit het bodemsaneringsdecreet en Vlarebo-wetgeving
van toepassing.
- Vanuit de discipline bodem worden geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld op
uitzondering van het gebruikelijk vermijden van accidentele vervuiling.
- Voor de beperkte accommodatie van de zone voor zachte recreatie dienen de gewestelijke
stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen
en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater strikt toegepast te worden.
- De verhardingen bij de recreatie-accommodatie dienen beperkt te blijven tot het meest
noodzakelijke.
- Voor de aanleg van verhardingen dienen kleinschalige waterdoorlatende materialen gebruikt te
worden met uitzondering van de circulatieruimte (bv. weginfrastructuur…).
- Om de bodemkwaliteit zoveel mogelijk te vrijwaren van verontreinigingen dient er op toegezien te
worden dat er het bemestingsprogramma wordt gevolgd. De mogelijkheden inzake mestafzet
zullen beperkt verminderen gezien in de zone voor beekvallei plaats is voor natuurlijke oevers en
het beheer van de zone op een natuurvriendelijke manier moet gebeuren.
- Het bouwvrij agrarisch gebied wordt gevrijwaard van verhardingen en nieuwe bebouwingen, met
uitzondering van de bestaande exploitaties.
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Conclusie
- De effecten van de verdere ontwikkeling op de bodem zijn, behoudens de bouwwerken i.f.v.
uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven beperkt.
- Vanuit de discipline bodem zijn geen significante milieueffecten te verwachten.

11.2 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het
te realiseren plan op het water.

4

5
6
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7
1
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Beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Waterlopen:
Zomergem beschikt over drie belangrijke waterwegen:
- Schipdonkkanaal of Afleidingskanaal van de Leie (1): snijdt de gemeente in een oostelijk en een
westelijk deel.
- Kanaal Gent – Oostende (2): vormt de zuidelijke grens van de gemeente
- De Lieve (3): is een historisch binnenscheepvaartkanaal. De Lieve verbindt Gent met het
Schipdonkkanaal.
Gemeentelijke waterlopen:
- Met uitmonding in het Schipdonkkanaal:
Waegemakersbeek (4), Vijverloop (5), Diepenbeek (6), Ronselhoekwaterloop (7) in het noorden
van de gemeente.
- Met uitmonding in het kanaal Gent – Oostende:
Bellemstraatjeswaterloop (8), Lijkstraatwaterloop (9) in het zuiden van de gemeente
- Kruisstraatwaterloop (10) verbindt de Lieve met het kanaal Gent – Oostende in het oosten van de
gemeente.
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk omgevingsplan de watertoets moet
gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.
-

De mogelijke overstromingsgevoelige zones liggen in hoofdzaak in de onmiddellijke omgeving
van de beken en kleinere afwateringsgrachten voornamelijk in het oosten van de gemeente en in
de omgeving van de Lieve.
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-

-

Ten noorden, aanpalend aan het kanaal Gent - Oostende liggen er enkele stroken effectief
overstromingsgevoelige gebieden. Ten zuiden van de Bellemstraat en ten noorden van de
Bellemstraatjeswaterloop (8) ligt eveneens nog een groot effectief overstromingsgevoelig gebied.
Een klein effectief overstromingsgevoelig gebied ligt in het zuidoosten van de gemeente ter
hoogte van de gemeentegrens en de Kruisstraat.
Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als gevolg van
veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in
grondwaterstroming.

In de ruime omgeving van het plangebied komen geen grondwaterwinningsgebieden voor.
Milderende maatregelen
- Door de bestaande beperkte bebouwing en mogelijke toename van de verharde oppervlakten
wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit zal moeten
gecompenseerd worden door de plaatsing van hemelwaterputten met (her)gebruik van het
opgevangen water.
- Bij de verdere beperkte ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van
een kwalitatief waterbeheersingsbeleid (watertoets) voldaan te worden door de toepassing van
de
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater,
afkomstig van verharde oppervlakten.
- Het hemelwater dient zoveel mogelijk (her)gebruikt te worden.
- Open waterbufferbekkens worden toegelaten.
- De mogelijks verharde oppervlakten in de zone voor zachte recreatie zoals voetpaden, parkings
en inritten worden maximaal aangelegd in waterdoorlatende materialen, die best geplaatst
worden op een waterdoorlatend funderingsmateriaal. Indien dit niet kan, moeten de verharde
oppervlakten afwateren naar een infiltreerbare randzone of naar een infiltratievoorziening.
- Beekvalleien dienen absoluut gevrijwaard te worden van verhardingen.
- Overwelvingen van beken en grachten dient beperkt te blijven en zijn slechts mogelijk na een
onderbouwde verantwoording.
- Bovengrondse infiltratievoorzieningen (wadi’s en grachten) hebben de voorkeur boven
ondergrondse infiltratievoorzieningen omdat zij beter te onderhouden en te controleren zijn.
- De zones in mogelijk overstromingsgevoelig gebied mogen niet opgehoogd worden.
- De bepalingen van Vlarem m.b.t. de sanering van het afvalwater dient te worden gerespecteerd.
- Voor de hemelwaterafvoer, ook deze afkomstig van verharde oppervlakten binnen openbaar
wegdomein, moet voldaan worden aan de bepalingen van art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II waarin
is opgenomen dat onverminderd andere wettelijke bepalingen voor de afvoer van hemelwater de
voorkeur gegeven moet worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:
opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen- terrein, buffering met vertraagd lozen in een
oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater en tot slot lozing in de
regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.
- Boringen, het onderhoud van boorputten en het afsluiten van boorputten moeten gebeuren
volgens de regels die opgesomd staan in de ‘Code van goede praktijk’ (VMM).
- Bij de bewerking van de landbouwzones langs de beken moet men rekening houden met de
wetgeving m.b.t. de onbevaarbare waterlopen om de schadelijke effecten op het watersysteem te
vermijden:
o Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 art.17 §1 en 2 en latere toepasbare
wijzigingen. (strook van 5 m…).
o Provinciaal reglement van 27/05/1955 en latere toepasbare wijzigingen.
o Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 art. 12 en 14 (noodzakelijke
machtiging van de Deputatie i.v.m. werken van verbetering of wijziging).
Conclusie
- Bij de ontwikkeling van de zone voor zachte recreatie dient aan de algemene principes van een
kwalitatief waterbeheersingsbeleid (watertoets) voldaan te worden en dient de toepassing te
gebeuren van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Indien naast bovenvermelde stedenbouwkundige voorschriften ook het vigerende juridische
kader wordt opgevolgd, dan zal het RUP geen significante negatieve effecten op het
watersysteem veroorzaken die extra maatregelen behoeven..
- Vanuit de discipline water zijn geen significante milieueffecten te verwachten.
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11.3 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het
te realiseren plan op de fauna en flora
Beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
- De biologische waarderingskaart toont de biologische waardering van de planningsgebieden.
Binnen de plangebieden liggen enkele biologisch waardevolle of zeer waardevolle gebieden. De
waardevolle gebieden of minder waardevolle gebieden zijn voornamelijk kleine bosbestanden.

Biologische waarderingskaart (bron: AGIV): licht groen: biologisch minder waardevol, groen is waardevol,
arcering complex van waardevol en minder waardevol

-

Er bevindt zich een habitatgebied (Het Leen) in het noorden van de gemeente, maar dit ligt
buiten de afbakening van het open ruimte gebied.

-

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden binnen het plangebied.
Een gebied van het VEN/IVON wordt aangeduid in het noorden van de gemeente en omvat de
bossen van het Leen (grondgebied Zomergem, Waarschoot en Eeklo).
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Vengebied

Milderende maatregelen
- De verschillende kleine landschapselementen worden behouden en daar waar mogelijk versterkt.
- De zone voor zachte recreatie dient een landschappelijke inkleding te krijgen.
Conclusie
- Geen betekenisvol effect op de biodiversiteit, de fauna en de flora te verwachten gezien het
behoud van de bosbestanden en het open agrarisch gebied.
- Er worden geen nieuwe boscomplexen gecreëerd of uitbreidingen ervan voorzien.
- De agrarische gebieden blijven behouden.
- Het RUP tast geen waardevolle elementen aan.

11.4 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het
te realiseren plan op het bouwkundig erfgoed en archeologie
Beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Inventaris bouwkundig erfgoed
(rode afbakening is het vastgesteld landschapsrelict Maldegemveld (18/07/2011).
(groene afbakening is het landschapsrelict Het Leen).
(bruine stippen: gebouwen opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed).
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Verspreid in Zomergem liggen 4 relictzones
1) Noorden: relictzone Leen (R40011)
2) Noordoosten: relictzone Bekebos (R40012)
3) Noordwesten en westen: Relictzone Oostelijk deel van de cuesta van Zomergem (R40015)
4) Zuidwesten: Relictzone Open Landschappen van het straatdorpengebied (R34006)

relictzones Zomergem

Lijnrelicten: Het Schipdonkkanaal, de Lieve en het kanaal van Gent - Oostende
Ankerplaats: Leen (A40070)
Zomergem heeft meerdere beschermde monumenten en dorpsgezichten op zijn territorium. 12
gebouwen, al dan niet met omgeving, hebben reeds het statuut van beschermd monument of
dorpsgezicht gekregen; De twee schuingedrukte hoeves bevinden zich binnen de afbakening van het
RUP:
1. St. Gangulfkerk te Ronsele (M.B. 28/12/36).
2. St. Martinuskerk te Zomergem (M.B. 20/07/46 en M.B. 10/11/95).
3. Dekenij te Zomergem (M.B. 20/07/46 en M.B. 10/11/95).
4. St. Jans Onthoofdingskerk te Oostwinkel (K.B. d.d. 27/05/71).
5. Een boerderij, de toegangshekkens en dwarsschuur (Rostraat 6) en omgeving te Zomergem
(M.B.23/07/86).
6. Het Gemeentehuis, dorpspomp en omgeving te Zomergem (M.B. 10/11/95).
7. Een herenhuis, de walgrachten, het toegangshek en de veldesdoorn van domein ‘Ter Walle’
(Kappellestraat 4) en omgeving te Zomergem (M.B. 19/11/96).
8. Hoeve ‘Hof van Rapenburg’ (Bosstraat 9) te Zomergem.
9. Een boerderij (Langeboeken 2) te Zomergem (M.B. 10/11/95). .
10. Een hoeve en schuur (Stoktevijver 95) en omgeving te Zomergem (M.B. 10/11/95).
11. Een boerderij (Langestraat 1) en omgeving te Oostwinkel (M.B. 24/09/96).
12. De achterliggende tuin van het voormalige brouwershuis in de Dekenijstraat 7 werd als dorpsgezicht
beschermd (M.B. 23/12/98).
Milderende maatregelen
- Bij verbouwingen, uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven die op de lijst van het
onroerend erfgoed voorkomen dient rekening gehouden te worden met de erfgoedwaarde.
- Bij verbouwingen, uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven die op de lijst van de
beschermde monumenten en dorpsgezichten voorkomen of op de lijst van de inventaris
Onroerend Erfgoed dient rekening gehouden te worden met het advies van het Agentschap
Onroerend Erfgoed of gemeentelijke erfgoedraad.
Conclusie
Geen betekenisvol effect op het bouwkundig erfgoed en archeologie.
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11.5 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het
te realiseren plan op de lucht, geluid en licht
Beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
De impact van de uitbreidingen van landbouwbedrijven en de aanleg van een zone voor zachte recreatie
inzake lucht, geluid en licht is deze beperkt tot het meest noodzakelijke.
Bij het bewerken van landbouwgronden is er tijdelijk en een beperkt geluid waar te nemen door het
gebruik van de landbouwmachines.
Milderende maatregelen
De wetgeving omtrent te behouden afstanden tot de bebouwde omgeving en inplantingsvoorschriften
dienen gevolgd te worden.
Aangepaste verlichtingsarmaturen kunnen de lichthinder beperken.
Conclusie
Geen betekenisvol effect inzake lucht, geluid en licht.

11.6 Algemene conclusie
Het plan heeft op de thema’s geen, een zeer beperkte of een positieve invloed zodat geconcludeerd kan
worden dat er geen significante en relevante effecten zijn.
De voorgestelde milderende maatregelen worden in het RUP Agrarisch gebied opgenomen.
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12.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aan landbouwverwante bedrijven
Een bedrijf dat ofwel rechtstreeks tussenkomt in het productieproces van land- of tuinbouwbedrijven,
ofwel sterk verwant is met de land- en tuinbouwsector en grondbehoevend is voor land- en
tuinbouwactiviteiten of een handelsactiviteit heeft van niet zelf geproduceerde goederen en een
belangrijke hoeveelheid land- en tuinbouwproducten produceert voor verkoop. Plattelandstoerisme kan
eveneens aanzien worden als aan landbouw verwant. Tuincentra daarentegen niet.
Afbakening
Afbakening is de precieze aanduiding van gebieden waar een specifiek beleid van toepassing is. De
afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle betrokkenen samenwerken.
Agrarisch bedrijf
Een agrarisch bedrijf is een bedrijf dat beroepsmatig is gericht op het voortbrengen van producten door
middel van het telen van gewassen of het houden van dieren en/of beroepsmatig uitoefenen van paraagrarische activiteiten..
Agrarisch gebied
Het agrarisch gebied is het gebied dat aldus bestemd wordt op het gewestplan. Agrarisch gebied is een
juridisch begrip. De oppervlakte agrarisch gebied bestaat uit landbouwnuttige oppervlakte en niet
landbouwnuttige oppervlakte in overheidseigendom (openbaar en privaat domein) en particuliere
eigendom.
Agrarische structuur
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die het duurzaam functioneren van
de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is aldus een ruimtelijk begrip.
Cuesta
Met cuesta wordt binnen de structurele geologie een asymmetrische berg of heuvel bedoeld; de helling
naar de ene zijde toe is steiler dan de helling 180 graden daarop. Een cuesta ontstaat geomorfologisch
doordat de gesteentelagen parallel aan de bedding anders eroderen dan die loodrecht daarop. De
belangrijkste voorbeelden in Vlaanderen zijn kleicuesta’s o.a. die van Oedelem-Zomergem. De Cuesta
Zomergem-Oedelem, ook Cuesta van het Meetjesland genaamd, is een relatief hoge heuvelrug in het
Oost-Vlaamse Meetjesland, die verloopt van Zomergem via Oostwinkel en Kleit naar Oedelem.
Deelruimte
Een deelruimte is een gewenst ruimtelijk systeem waarvoor een gemeenschappelijk beleid wordt
geformuleerd als een venster op de totaliteit van de gewenste ruimtelijke structuur. Deelruimten zijn
dynamisch en complex en hebben geen vast omlijnde grenzen. De deelruimten vervullen een eigen rol
binnen de gewenste ruimtelijke structuur. Voor deelruimten kan een nadere gebiedgerichte uitwerking
rond bepaalde thema’s gerealiseerd worden.
Kleine landschapselementen of KLE
Lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de
structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur
zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen,
hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en
waterlopen.
Landbouwgebied
Landbouwgebied is het gebied waar de landbouw als hoofdfunctie voorkomt. Landbouwgebied is een
ruimtelijk begrip.
Landschap
Landschap is in de geografie een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt
van aangrenzende gebieden. Het landschap is de resultante van de dynamische wisselwerking tussen de
fysische omstandigheden (het abiotisch en biotisch milieu) en de menselijke activiteiten.
Natuurlijke structuur
Het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en boscomplexen en de
andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door kleinere
natuur- en boscomplexen en door parkgebieden. Natuurlijke structuur is aldus een ruimtelijk begrip.
Open ruimte
De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde ruimte overweegt. De open ruimtefragmenten verschillen naar vorm, functie en samenstelling. De open ruimte omvat de natuurlijke structuur,
de agrarische structuur en de landschappelijke structuur.
Open ruimte is een thematisch begrip.
Para-agrarisch bedrijf (Art. 11.4.1 van het K.B. 28/12/1972)
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Para-agrarische ondernemingen zijn die ondernemingen waarvan de activiteit onmiddellijk bij de landbouw aansluit en erop afgestemd is. Bij de beoordeling kunnen volgende criteria een rol spelen: 1.Het
grondgebonden karakter van het bedrijf, in aansluiting op of vergelijkbaar met agrarisch grondgebruik (bv
schoolhoeve). 2. De nauwe relatie met het landbouwproductieproces (bv. landbouwloonwerkers). 3. De
strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten, welke onontbeerlijk is vooraleer deze producten
aan de commercialisatiesector toevertrouwd worden. Er kunnen geen absolute regels worden opgesteld
die klaar en duidelijk voor elk geval, dat in de praktijk kan voorkomen, toelaten een planologisch
gemotiveerd standpunt in te nemen.
Verpaarding
Is het proces waarbij het grondgebruik verandert van landbouwproductie naar paardenhouderij. Verpaarding wordt dan ook gezien als een van de oorzaken van de verrommeling van het landschap.
Vertuining
Het omvormen van landbouwgebied tot verlengde tuinen van een woning.
Verweven
Het verweven is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten op een dusdanige wijze dat
er ruimtelijke meerwaarden, vormen van synergie en complementariteiten ontstaan. De wijze waarop het
verweven haalbaar is, heeft te maken met het karakter (hinder of positieve effecten die nabijheid van
andere functies of gebruik teweegbrengen) en het structurerend vermogen van de activiteiten. Ruimtelijke
meerwaarden zijn onder meer het concentreren van activiteiten en het creëren van ruimtelijke nabijheid
met voordelen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit. 'Verweven' staat tegenover 'scheiden'. Beide
begrippen hebben een duidelijke ruimtelijke betekenis. Het verweven of scheiden van functies en
activiteiten hangt samen met het ruimtelijk schaalniveau waarop de ruimtelijke meerwaarden ontstaan.
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