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1 INLEIDING 
Het tweede luik van het ruimtelijk structuurplan omvat het richtinggevend gedeelte, waarin de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
Brakel wordt aangegeven. 
 
Uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur, de waargenomen trends en de ruimtelijke behoeften, opgenomen in het 
informatief gedeelte (eerste luik) wordt een wensstructuur uitgewerkt. Deze toekomstgerichte structuur dient een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling als uitgangshouding te dragen en te ondersteunen. Dit is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de 
huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te 
voorzien1. Op die manier wordt getracht een duurzame oplossing te formuleren voor de knelpunten en de zwakten die aanwezig zijn 
in de huidige ruimtelijke structuur van Brakel. 
 
Het richtinggevend gedeelte wordt als volgt opgebouwd: eerst wordt een toekomstvisie vooropgesteld, waaruit een aantal 
doelstellingen worden afgeleid. Deze doelstellingen vormen het kader voor het ontwikkelen van een aantal gewenste ruimtelijke 
principes welke de basis vormen voor de gewenste ruimtelijke structuur van Brakel.  
 
De gewenste ruimtelijke structuur is het indicatieve gedeelte en, zoals de titel van het document aanduidt, richtinggevend voor de 
overheid.  Van dit toetsingskader kan m.a.w. enkel afgeweken worden met een gemotiveerde beleidsbeslissing omwille van 
onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten, of omwille van dringende 
sociale, economische of budgettaire redenen. 

 

                                                   
1 Bron : Agenda 21 van de Verenigde Naties (definitie geformuleerd in het document Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op pg. 315) 



SumResearch / Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brakel – richtinggevend gedeelte 

1630/bx.ds Pag. 2 

2 VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN BRAKEL 
Hoe gaan we de gemeente nu aanpakken? Hiervoor is een duidelijke visie noodzakelijk, zodat prioriteiten kunnen worden gesteld. 
Deze visie zal de leidraad zijn bij het omschrijven van de doelstellingen en moet garant staan voor het samenspel en de coherentie 
tussen de te nemen maatregelen. Een actief en dynamisch ruimtelijk beleid zal uitgaan van enerzijds de algemene visie en 
doelstellingen, en zal anderzijds voortbouwen op de bestaande waarden en aanwezige potenties van Brakel. 
 
De klemtoon moet liggen op duurzame kwaliteit. Respect voor enerzijds de ecologische draagkracht (ruimte, milieu) en anderzijds de 
functionele en maatschappelijke draagkracht van de gemeenschap moeten bij deze ontwikkeling voor ogen gehouden worden. 
 
Als toekomstvisie wordt er geopteerd voor het versterken van Brakel als een leefbare woongemeente omringd door een 
kwaliteitsvolle open ruimte. Daarom zal het noodzakelijk zijn dat nieuwe behoeften, krachten en traditionele waarden evenwichtig 
evolueren. Daarnaast dient men te zoeken naar een harmonie tussen het bebouwde en het onbebouwde. De aanwezigheid van groen 
en open ruimte versterken enkel maar het aangename wonen in de gemeente. Daarbij is het belangrijk dat de eigen identiteit, de 
leefbaarheid en het eigen karakter van ieder der kernen worden verzekerd.  
 
Quasi het volledige grondgebied van Brakel behoort tot het gave landschap van de Vlaamse Ardennen. Nieuwe ontwikkelingen 
moeten respect hebben voor dit landschap, moeten erin geïntegreerd worden. De meest waardevolle delen zijn de Zwalmvallei, 
Dorrebeekvallei, de natuurgebieden Burreken, Trimpont, Hul, Lilare – Toep, de boscomplexen Brakelbos, Haeyesbos, Steenbergbos. 
Kleine landschapselementen en het behoud van het dorpskarakter van de kleine kernen zijn hierin heel belangrijk. Het landschap 
vormt ook de basis voor de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente. 
 
Ook de landbouw is een essentieel en structurerend onderdeel van de ontwikkeling van deze gemeente.  De landbouwactiviteiten 
moeten zich ook in de toekomst bedrijfstechnisch normaal kunnen ontwikkelen. 
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3 BASISDOELSTELLINGEN 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brakel vormt het aanknopingspunt voor het formuleren van een zestal basisdoelstellingen 
voor het ruimtelijk beleid in de gemeente. 
 

VERSTERKEN EN VERDICHTEN VAN DE KERNEN VAN BRAKEL 

Een uiteengelegde bebouwing holt het draagvlak voor de voorzieningen uit. Het wonen dient daarom in de toekomst vooral in de 
kernen geconcentreerd te worden. Lintbebouwing en ongeordende uitbreiding zijn hierbij taboe. De bestaande woningvoorraad van 
Brakel kwalitatief verbeteren en de dorpskernen versterken is het uitgangspunt. Naast de hoofdkern van Brakel  verdient ook het 
landelijke karakter van Brakel de volle aandacht. De leefbaarheid van de kleinere kernen is belangrijk. 
 
Nieuwe huisvestingsmogelijkheden in het centrum dienen gecreëerd te worden voor het opvangen van de eigen behoefte en een 
bijkomende zachte groei. Zij moeten zoveel mogelijk gezocht worden in het bestaande weefsel teneinde aantasting van de open 
ruimte te voorkomen. Nieuwe projecten moeten tevens bijdragen tot het versterken van het centrum van Brakel. 
 
Ingrepen, die echter geen negatieve invloed mogen hebben op de aantrekkelijkheid van het dorp, zijn nodig teneinde de leegloop van 
de woonkernen tegen te gaan. De dorpskernen moeten woonvriendelijker en aangenamer worden gemaakt. Een maximale inspanning 
moet daarbij gaan naar de herwaardering van het huidige woningbestand en het verbeteren van de kwaliteit van het woonmilieu. In 
de woonkernen zijn nog een aantal kwaliteiten aanwezig waarop men kan inspelen. Daarnaast is het belangrijk dat de eigenheid en 
identiteit van de kleine plattelandskernen wordt verzekerd. 
 
De commerciële voorzieningen en diensten worden bij voorkeur gelokaliseerd in de centra van de kernen. Dit houdt onder meer in 
dat een verdere ontwikkeling van al of niet commerciële diensten en kleinhandel buiten de kernen afgezwakt moet worden.  
 

OPEN RUIMTE KWALITEITEN VAN BRAKEL OPWAARDEREN  

Als gevolg van lintbebouwing, industrie, ontginning en moderne landbouwtechnieken is de landschappelijke verscheidenheid in 
Brakel achteruitgegaan. Niettegenstaande heeft Brakel nog een waardevolle landschapsstructuur. Deze landschapsstructuur 
(reliëf, beekvalleien, bos, nederzettingen etc.) moet echter versterkt en beter herkenbaar gemaakt worden. Ook ‘nieuwe’ agrarische 
landschappen passen in dit plaatje.  Landbouw, natuur of bos moeten samen functioneren als onderdeel van een functioneel en 
samenhangend geheel in de open ruimte. De dreiging van eenvormigheid, het verbleken van het contrast tussen bebouwd en 
onbebouwd door allerlei ruimtevragende activiteiten die niet aan de open ruimte gebonden zijn, moet worden bezworen. 
Mogelijkheden voor recreatief medegebruik kunnen verder uitgebouwd worden. De streek leent zich tot zachte vormen van recreatie 
zoals wandelen en fietsen in een aantrekkelijk landschap. Deze mogelijkheden kunnen gekoppeld worden aan die in de regio. 
Dergelijke recreatievormen dienen in harmonie te zijn met de hoofdgebruikers van de open ruimte. Recreatie kan dan ontwikkeld 
worden als nevenactiviteit. Men mag de landbouw op termijn niet ondermijnen maar ook omgekeerd mag de landbouw de typische 
aantrekkelijke landschapskwaliteiten niet nivelleren. Mogelijkheden voor een gedifferentieerd beleid kunnen worden bekeken.    
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VERBETEREN VAN DE VERKEERSLEEFBAARHEID EN DE BEREIKBAARHEID VAN BRAKEL 

Het verhogen van de verkeersafwikkeling dient de verkeersleefbaarheid te respecteren.  Aangezien dit nu reeds voor spanningen 
zorgt, moeten dergelijke conflicten vermeden worden door de verkeersveiligheid te verhogen in de verblijfsgebieden, op knelpunten 
langs hoofdwegen en door een selectieve uitbouw van nieuwe wegen. 
 
Het begrip verkeersleefbaarheid heeft zowel te maken met de verblijfskwaliteit en veiligheid als met de verkeersfunctie. In de relatie 
tussen beide moet de leefbaarheid benadrukt worden. Immers leefbaarheid is maar mogelijk indien de bereikbaarheid wordt 
gegarandeerd van zowel het stedelijk centrum, de landelijke kernen als de economische activiteiten. 
 

LEEFBAARHEID VAN DE GRONDGEBONDEN LANDBOUW GARANDEREN 

Brakel heeft een historisch gegroeide traditie van familiale landbouwbedrijven. De agrarische bedrijfsvoering is een essentieel en 
structurerend onderdeel van de ontwikkeling van de gemeente. De grondgebonden landbouwactiviteiten in Brakel moeten zich 
bedrijfstechnisch normaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met andere randvoorwaarden. 
Vestiging van niet-grondgebonden land- en tuinbouwbedrijven kan niet langer overal in de open ruimte worden toegelaten. 
Hetzelfde geldt voor grootschalige serrebedrijven wanneer zij de open ruimte versnipperen.  
 
De landbouw in Brakel heeft een dynamisch karakter: dit betekent een hoog landbouwareaal. Brakel beschikt in verhouding tot haar 
grootte over veel landbouwgrond. Om in de toekomst te kunnen concurreren is een grotere oppervlakte per bedrijf noodzakelijk. Het 
beleid in Brakel moet erop gericht zijn dat er voor de landbouw voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden 
en gegarandeerd. Andere functies mogen de landbouwstructuur niet aantasten en moeten rekening houden met de landbouw.,.  
De land- en tuinbouw vraagt om zekerheid en duidelijk afgebakende gebieden. 
 

UITBOUW VAN EEN VOLWAARDIGE NATUURLIJKE STRUCTUUR 

Brakel kent een veelheid aan waardevolle natuurgebieden en –elementen. Deze worden echter niet allemaal evengoed erkend en 
beschermd. Het moet een doel zijn de waarde van de aanwezige natuur te erkennen. De natuurfunctie wordt zoveel mogelijk 
gescheiden van ermee onverenigbare functies. Dit is echter niet voldoende. Aan de natuurgebieden in Brakel dienen dragende 
functies gekoppeld te worden zodat deze gebieden een maatschappelijke functie kunnen vervullen in Brakel. Deze dragende functies 
kunnen allerlei zijn: beheerslandbouw, recreatie, toerisme, waterwinning, commerciële bosbouw, wetenschap en educatie, enz. 
 

TOERISME EN RECREATIE  

De open ruimte alsook de openbare ruimte in het hoofddorp Brakel en in de dorpscentra bieden mogelijkheden om recreatief 
medegebruik uit te bouwen. Wel leent de streek zich tot zachte recreatie zoals wandelen en fietsen en tot het ontwikkelen van 
kleinschalig plattelandstoerisme. Deze mogelijkheden kunnen gekoppeld worden aan die in de regio (Vlaamse Ardennen). Dit gebied 
heeft sterke mogelijkheden voor plattelandstoerisme.  Daarom worden ter economische verbreding van de landbouw bijkomende 
ontwikkelingsperspectieven toegekend voor hoevetoerisme.  Die ontwikkelingen moeten de leefbaarheid van het platteland 
versterken, zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of de agrarische ruimte te versnipperen.   
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4 RUIMTELIJKE CONCEPTEN 
De visie en de basisdoelstellingen worden vertaald in een aantal ruimtelijke concepten. De ruimtelijke concepten laten toe om gericht 
aan stads- en plattelandsontwikkeling te doen. Ze dienen als houvast voor de concrete uitwerking van plannen en projecten op 
terrein. De bundeling van concepten is de (schematische) weergave van de gewenste ruimtelijke structuur van Brakel.  
De ruimtelijke concepten die hier aangehaald worden moeten steeds samenhangend bekeken worden. 
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HET CENTRUM VAN BRAKEL ALS CENTRALE HOOFDKERN VOOR DE OMRINGENDE KLEINE LANDELIJKE DORPEN 

Brakel treedt verzorgend op voor de omringende afhankelijke dorpen. Brakel wordt in het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen geselecteerd als hoofddorp. Dit betekent dat Brakel zich 
dient te profileren als groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied waar de lokale 
groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld wordt. De belangrijkste 
ontwikkelingen gebeuren dan ook in de verstedelijkte kern van Brakel, met name Nederbrakel en het 
ermee vergroeide Opbrakel. 

DORPEN ALS HERKENNINGSPUNTEN IN DE OPEN RUIMTE: VARIATIE, IDENTITEIT, HERKENBARE OMVANG 

Alle dorpen buiten het hoofddorp zijn woonkernen of kleine landelijke dorpen. De woonkernen worden 
nog slechts versterkt volgens de demografische ontwikkeling. Grote nieuwe bouwlocaties worden er 
niet gepland. Uitbreiding van de woningvoorraad in de dorpen moet vertaald worden in maximaal 
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden. Dit betekent inbreiding, renovatie en 
vernieuwbouw, samenvoegen van bestaande gebouwen, verbouwen van gebouwen die hun functie 
verloren hebben tot woningen, ... Daarnaast moet ook bijzondere aandacht gaan naar inrichting van de 
dorpscentra, versterken van het dorpssilhouet, landschapszorg en aandacht voor rust en stilte. De 
leefbaarheid moet gewaarborgd blijven door o.m. het voorzieningenniveau op peil te houden. De 
inplanting van nieuwe economische activiteiten in de landelijke dorpen wordt geweerd. 
 
 

 

REGIONALE ONTSLUITING GERICHT OP DE N42  

De N8 is de belangrijkste weg voor de ontsluiting van Brakel. De ontsluiting dient te gebeuren in de 
richting van de N42 en niet richting Oudenaarde naar de N60. De afstand naar de N42 is beduidend 
korter. Op die manier wordt zo snel mogelijk een primaire weg bereikt.  
Deze doorgaande verbindingsas fungeert ook als drager van economische activiteiten. Brakel heeft een 
duidelijke behoefte aan terreinen voor kleine, lokale bedrijven. Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk 
voor dergelijke bedrijven. Er wordt geopteerd voor een bundeling van de lokale bedrijvigheid langsheen 
de N8. De nieuwe omleidingsweg N8c zorgt voor een vlotte verbinding, zodat het oude tracé van de N8 
verder kan uitgebouwd worden als hoofdstraat, met de daarbij aansluitende detailhandel. 

OPTIMALISATIE EN UITBREIDING VAN HET BESTAANDE LOKALE BEDRIJVENTERREIN 

Brakel beschikt over één groot bedrijventerrein dat nog niet volledig is ingevuld. Er moet gestreefd 
worden om enkel dit terrein volledig te benutten. Na optimalisatie van het bestaande terrein is een 
beperkte groei mogelijk mits een duidelijke aflijning naar de omgeving toe.  
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VALLEIGEBIEDEN ALS DRAGER VOOR DE NATUURLIJKE STRUCTUUR 

De valleien zijn van oudsher de groene aders tussen akkers en weiden en zijn vandaag de dag nog altijd 
ecologisch zeer belangrijk. We wensen deze dan ook te behouden, te versterken en eventueel te 
herstellen als groene aders. De kwaliteit van het ecologisch systeem wordt verhoogd door te investeren 
in een aantal natuurlijke dragers. Er wordt gestreefd naar de versterking van de samenhang en de 
continuïteit van de valleien. Ze worden verbonden in de openruimte en fungeren in de woon- en 
leefgebieden als schakel naar de open ruimte en worden ze opgenomen als een element die de 
leefkwaliteit van de woongebieden verhoogt. Het niet bebouwde karakter van deze valleien dient 
behouden te blijven omwille van in stand te houden of te ontwikkelen ruimtelijke en/of landschappelijke 
kwaliteiten. 
De economische functie van de landbouw in de beekvalleien zal een minder belangrijke rol spelen en zal 
eerder een natuurondersteunend en landschapsverzorgende taak vervullen. Geïsoleerde 
natuurelementen worden verbonden door kleine landschapselementen en een grotere natuureenheid 
vormen. Naast de instrumenten erfbeplanting en onderhoud van kleine landschapselementen kunnen 
stimulerende maatregelen genomen worden om de verweving met de natuurfunctie in de hand te 
werken.  
De structurerende beekvalleien zijn de: 

- Zwalmvallei met bovenloop 
- Trimpont en Terkleppebeek 

 

DE STRUCTURERENDE ZUIDELIJKE HEUVELRUG ALS DRAGER VOOR DE BOSGORDEL VAN DE VLAAMSE ARDENNEN. 

De oost-west bossengordel vormt een belangrijke ontwikkeling in de aaneenschakeling van de 
bestaande bossen Brakelbos, Haeyesbos en Steenbergbos en is een onderdeel van de oost-west 
bossengordel van het noorden van Frankrijk tot voorbij Diest in het Hageland. De bossen zijn rijk aan 
brongebiedjes, waardoor de natuurfunctie in dit gebied zeer belangrijk is. De natuurfunctie is hier 
prioritair, wat betekent dat wonen, landbouw en recreatie ondergeschikt is en er randvoorwaarden 
moeten opgelegd worden. 
Het Trimpontbos bestrijkt de bovenloop van het brongebied van de Terkleppebeek. Er komen diverse 
bostypes voor, waarbij de omgeving zeer rijk is aan kleine landschapselementen. Uitbreiding van de 
versnipperde bosperceeltjes en het tegenhouden van lozingen vanuit landbouw en huishoudens is hier 
van groot belang. Het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen moeten extra aandacht 
krijgen. 
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KOUTERS VOORBEHOUDEN VOOR GRONDGEBONDEN ACTIVITEITEN 

De open homogene landbouwgebieden ten NW (Zegelsem, Elst) en ten ZO (Parike, Everbeek) van Brakel 
moeten behouden worden als agrarisch gebied. Het gaat om grondgebonden agrarische activiteiten 
waarbij men aandacht moet geven aan de cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden.  
De landbouw is tevens van belang voor het behoud van de open ruimte. Het sensibiliseren van de 
landbouwers voor het belang van de open ruimte is essentieel. Het denken in functie van 
landschapsopbouw en landschapsonderhoud moet terrein winnen. 
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5 DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MESONIVEAU 
 
De gewenste ruimtelijke structuur vormt de concrete uitwerking (of het resultaat) van de visie, de globale doelstellingen en de 
ruimtelijke principes  (ruimtelijk concept) op de bestaande ruimtelijke structuur. Voor de duidelijkheid van de bespreking wordt de 
gewenste ruimtelijke structuur voor de verschillende aspecten natuur, landbouw, wonen en bevolking, bedrijvigheid, recreatie en 
toerisme en verkeer afzonderlijk behandeld. Elk van deze gewenste ontwikkelingen wordt hierna beschreven. 
 
- Gewenste openruimtestructuur 
- Gewenste nederzettingsstructuur 
- Gewenste economische structuur 
- Gewenste verkeersstructuur 
- Gewenste recreatieve structuur 
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5.1 GEWENSTE OPENRUIMTESTRUCTUUR 

5.1.1 PRINCIPES VOOR DE OPENRUIMTESTRUCTUUR 

5.1.1.1 DE VALLEIGEBIEDEN ALS DRAGER VOOR DE NATUURLIJKE STRUCTUUR. 
 
We wensen de valleien te behouden, te versterken en waar mogelijk te herstellen als groene aders. Er wordt gestreefd naar de 
versterking van de samenhang en de continuïteit van de valleien. Ze worden verbonden in de openruimte en fungeren in de woon- 
en leefgebieden als schakel naar de openruimte en worden ze opgenomen als een element die de leefkwaliteit van de woongebieden 
verhoogt. Het niet bebouwde karakter van deze valleien dient behouden te blijven omwille van in stand te houden of te ontwikkelen 
ruimtelijke en/of landschappelijke kwaliteiten. 
 
Geïsoleerde natuurelementen worden verbonden door kleine landschapselementen en een grotere natuureenheid vormen. 
Populierenaanplant komt vooral voor in de bosjes van de omgeving van de Terkleppebeek (Everbeek), Steenbergbos en in de 
Zwalmvallei. Het zijn structuurarme bossen die door de bladval stikstofverrijking in de bodem veroorzaken. Een voorgestelde actie is 
het omzetten ervan naar een essen-olmenbos. 
 
De waterlopen hebben over het algemeen een goede biologische kwaliteit, wellicht te wijten aan de vrij hoge stroomsnelheid in de 
beken. Vooral de bovenlopen zijn biologisch interessant. Volgende waterlopen zijn prioritair voor ecologische ontwikkeling (GNOP): 
de bovenloop van de Sassegembeek, Dorenbosbeek, Terkleppebeek, Molenbeek (Parike) en de Remistebeek. 
 
De landbouw in de beekvalleien zal een minder belangrijke economische rol spelen en zal eerder een natuurondersteunend en 
landschapsverzorgende taak vervullen. Naast de instrumenten erfbeplanting en onderhoud van kleine landschapselementen kunnen 
stimulerende maatregelen genomen worden om de verweving met de natuurfunctie in de hand te werken.  
De structurerende beekvalleien zijn de: 
 
- Zwalmvallei 
- Bovenloop Zwalmvallei 
- Terkleppebeek 
 
De Zwalmvallei fungeert als ruggengraat voor de natuurlijke structuur, waarbij een maximaal behoud en versterken van groot 
belang zijn. Het behoud en versterken kan verwezenlijkt worden door een verdere aankoop via natuurverenigingen of de gemeente 
en het sluiten van beheersovereenkomsten tussen de gemeenten en de particulier tot het realiseren voor onderhoud en herstel van 
KLE.  
 
De bovenloop van de Zwalmvallei bestaande uit de Molenbeekvallei, Dorenbosbeekvallei,... vormen een geheel van kleine beekvalleien 
die samen de bovenloop van de Zwalmvallei vormen en tot het stroomgebied van de Schelde behoren. De agrarische structuur is 
hier sterk aanwezig, wat impliceert dat de natuurfunctie eerder ondergeschikt is en de basiskwaliteit ervan in stand gehouden 
wordt. De bovenloop fungeert als een ecologische verbinding door een agrarisch gebied. 
 
De Terkleppebeek bestrijkt de bovenloop en het brongebied van de Terkleppebeek die behoort tot het stroomgebied van de Dender. 
Het gebied is bijzonder hoog geschat op natuurwetenschappelijk vlak. Lozingen vanuit landbouw en huishoudens dienen 
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geminimaliseerd te worden, eventueel door kleinschalige waterzuivering. Kleine landschapselementen worden hersteld en op een 
deskundige manier onderhouden. De Terkleppebeek vormt een ecologische verbinding door een agrarisch gebied. 

5.1.1.2 DE STRUCTURERENDE ZUIDELIJKE HEUVELRUG ALS DRAGER VOOR DE BOSGORDEL VAN DE VLAAMSE ARDENNEN. 
 
De oost-west bossengordel vormt een belangrijke ontwikkeling in de aaneenschakeling van de bestaande bossen Brakelbos, 
Haeyesbos en Steenbergbos. De bossen zijn rijk aan brongebiedjes, waardoor de natuurfunctie in dit gebied zeer belangrijk is. 
Vrijstaande woningen en landbouw mogen geen hinder meer vormen voor de vervuiling van de waterlopen De natuurfunctie is hier 
prioritair, wat betekent dat wonen, landbouw en recreatie ondergeschikt is en er randvoorwaarden moeten opgelegd worden. 
 
Het Trimpontbos bestrijkt de bovenloop van het brongebied van de Terkleppebeek. Er komen diverse bostypes voor, waarbij de 
omgeving zeer rijk is aan kleine landschapselementen. Uitbreiding van de versnipperde bosperceeltjes en het tegenhouden van 
lozingen vanuit landbouw en huishoudens is hier van groot belang. Het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen 
moeten extra aandacht krijgen. 
De versterking, uitbreiding en verbinding van bossen zorgt tevens voor een spreiding van de recreatieve functie. 

5.1.1.3 DE KOUTERGEBIEDEN ALS DRAGER VOOR DE AGRARISCHE STRUCTUUR. 
 
Brakel kent nog de aanwezigheid van grote aaneengesloten open rurale gebieden. Het doel is een maximaal behoud van de gave 
open ruimte gebieden door de agrarische activiteiten te garanderen met aandacht voor cultuurhistorische en natuur - 
landschappelijke waarden. De open koutergebieden worden niet doorbroken door kleine landschapselementen, maar de randen 
vormen groene verbindingsfuncties. 
 
Globaal gezien kunnen we in Brakel twee koutergebieden aanduiden het koutergebied Zegelsem – Elst en het koutergebied ten 
zuiden van Terkleppenbeek. Naast deze koutergebieden bevinden er zich diverse kouters tussen de beekvalleien die dezelfde 
randvoorwaarden hebben als deze opgelegd in de koutergebieden.  
 
De landbouw heeft hier de hoofdfunctie wat niet betekent dat ze autonoom kan werken. Het traditioneel agrarisch karakter is nodig 
om deze gave open ruimte in stand te houden. De agrarische bedrijvigheid dient rekening te houden met landschapsopbouw en in 
het bijzonder t.o.v. de ecologische verbindingsgebieden. 
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5.1.2 GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR 
Vanuit de ruimtelijke principes wordt bepaald dat de valleigebieden een belangrijke ruggengraat vormt voor de natuurlijke 
structuur. Daarom is het belangrijk dat de interne samenhang van de verschillende deelgebieden versterkt worden. Naargelang de 
functie en de doelstelling vanuit natuurlijk oogpunt worden er beleidscategorieën vooropgesteld met een gradatie in de 
natuurfunctie. Om de interne samenhang van die verschillende deelgebieden te versterken en garanties te bieden voor 
natuurontwikkeling is het belangrijk te komen tot een afbakening van de natuurlijke structuur in deelgebieden. Al naargelang de 
functies en de natuurdoelstellingen kunnen deze deelgebieden gedifferentieerd worden in een aantal beleidscategorieën met 
verschillende gradaties van natuurfunctie. 
 

5.1.2.1 PRIORITAIRE GEBIEDEN VOOR NATUUR (P-GEBIEDEN) : 
 
Prioritaire gebieden voor natuur zijn de waardevolste natuurlijke gebieden. Ze maken vaak deel uit van een grensoverschrijdende 
groene structuur. Deze delen verdienen de prioritaire aandacht. Ze bevatten de grootste natuurrijkdom en/of de hoogste kansen 
om de natuur te ontwikkelen. Het zijn gebieden waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en natuur als 
hoofdgebruiker voorkomt. Hier zijn land- en tuinbouwactiviteiten gebonden aan belangrijke natuurgerichte randvoorwaarden. De 
prioritaire gebieden voor natuur kunnen geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een GEN, een GENO. De eerste fase van de 
afbakening van deze VEN gebieden werd reeds afgerond. Met de afbakening van de prioritaire gebieden trachten we de soms 
fragmentarische GEN en GENO gebieden tot een groter geheel samen te brengen. Het beleid dat de gemeente wenst te voeren in de 
prioritaire gebieden voor natuur is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en de verdere ontwikkeling van de 
huidige biologische waarde of het herstel en de ontwikkeling van een hogere biologische waarde. Dit houdt ruimtelijke 
randvoorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Om de biologische waarde en 
samenhang ruimtelijk te ondersteunen zal het gemeentelijk beleid het niet-bebouwd karakter in stand houden. 
 
De weerhouden prioritaire gebieden voor natuur zijn : 
 
- P1: Zwalmvallei 
- P2: Steenbergbos 
- P3: Trimpont en Ter Kleppebeek 
- P4: Haeyesbos 
- P5: Brakelbos 
- P6: Hul -Kanakkendries 
- P7: Burreken 
- P8: Vallei van de Perlinkbeek 
- P9: spoorwegberm Strijpen – Opbrakel 
- P10: Molenbeekvallei – Pachtbosbeek 
- P11: Draaikonk 
- P12: Vallei van de Molenbeek en de Vaanbuikbeek 
 
Deze P-gebieden stemmen ook in grote lijnen overeen met de habitatrichtlijngebieden, behalve P8. 
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5.1.2.2 VERWEVINGSGEBIEDEN  (W-GEBIEDEN) : 
 
In de verwevingsgebieden worden de functie natuur en de landbouw nevengeschikt. De landbouw zal als economische functie 
(productiefactor) een minder belangrijke rol spelen, maar zal eerder een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak 
vervullen. De ontwikkelingsopties in die gebieden is vooral die van saneren en extensiveren van de landbouwfunctie. Toch wordt de 
natuur niet prioritair gesteld in deze gebieden. Er wordt gestreefd naar een optimale verweving, zonder dat de ene functie de 
andere verdringt. 
Om de verweving tussen natuur en landbouw ruimtelijk te ondersteunen dient het beleid het onbebouwd karakter en het kenmerkend 
abiotische en biotisch milieu te behouden en te versterken. Op deze manier worden de ruimtelijke en/of landschappelijke kwaliteiten 
in stand gehouden. 
 
Deze gebieden vragen een aangepast of beter gezegd een traditioneel landbouwbeheer, en er kunnen zich geen nieuwe agrarische 
bedrijven meer vestigen. Een dergelijk traditioneel landbouwbeheer betekent een kleinere opbrengst in vergelijking met gronden met 
een identieke bodemgesteldheid, en bijgevolg inkomensverlies. Het is billijk dat de overheid dit inkomensverlies op zich neemt, d.m.v. 
de instrumenten van het decreet grond- en pandenbeleid. Voor een aantal gebieden kan de overheid overgaan tot verwerving, 
gevolgd door beheersgebruik. Delen van deze gebieden kunnen steeds door de hogere overheid als prioritair gebied voor natuur 
worden geselecteerd.  
 
Van toepassing op : 
 
- W1: Oude spoorwegberm Strijpen - Opbrakel in een open kouter + beide valleigebieden langs weerszijden (Verrebeek + 

Dorenbosbeek)  + benedenloop van de Dorenbosbeek 
- W2: Ten noorden van de Terkleppenbeek (open kouters en bossnippers)  
 
 
beleidselementen: 
 
- Bestaande inplantingen mogen slechts beperkt uitbreiden, op voorwaarde dat de uitbreiding sterk geïntegreerd is in het 

landschap. Vb. een uitbreiding of omschakeling naar “vallei”gebonden landbouwbedrijven (vb. melkveebedrijven). 
- Nieuwe inplantingen zijn niet toegestaan = bouwvrije agrarische ruimte 
- Vrijgekomen bedrijfszetels moeten op termijn worden afgebouwd. 
- De mogelijkheid voorzien tot het afsluiten van beheersovereenkomsten voor landschaps- en /of natuurbeheer. 
 

5.1.2.3 NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN 
 
Het zijn gebieden op bovenlokaal niveau van enige omvang die belangrijk geacht worden voor het realiseren van (ecologische) 
verbindingen tussen twee of meerdere natuurlijke gebieden. Door deze gebieden met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van 
natuurgebieden (ecologische verbindingszones). 
 
Het zijn gebieden die hoofdzakelijk een landbouwfunctie hebben, maar met de aanwezigheid van ecologische kwaliteiten, onder de 
vorm van natte terreinen, bosjes. Natuur is er ondergeschikt aan andere functies in het buitengebied (hoofdzakelijk landbouw). Het 
ruimtelijk beleid dat de gemeente wenst te voeren in de verbindingsgebieden is gericht op het behoud en het versterken van de 
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verbindende functie voor fauna en flora. Dit moet gebeuren in evenwicht met andere functies van het buitengebied. Het bouwvrij 
houden van deze zones is van prioritair belang.  
 
Weerhouden verbindingsgebieden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan: 
 
- Overgangsgebied Leemstreek – Zandleemstreek (Zegelsem) 
- Heuvelrug getuigenheuvels Vlaamse Ardennen 
- Hul Kanakkendries 
 
De verbinding tussen de leemstreek (Zwalmvallei) en de zandleemstreek (Hul-Kanakkendries en Burreken) wordt gerealiseerd 
langsheen de vallei van de Dorrebeek en de open kouters daaromheen.  
De volledige heuvelrug van de Vlaamse Ardennen is reeds opgenomen als prioritair gebied voor natuur, de verbinding van de 
respektievelijke bosgebieden zal gerealiseerd worden met bijkomende bosuitbreiding en het versterken van het huidige bosareaal. 
Het gebied Hul-Kanakkendries is reeds als prioritair gebied  (P6) opgenomen. 
 

5.1.2.4 ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR (E-GEBIEDEN) :  
 
Ecologische infrastructuur zijn lineaire elementen die bijkomend het aaneensluiten van de prioritaire gebieden garanderen. Dit zijn 
gebieden waar de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies (vnl. landbouw). Enkel de basiskwaliteit en 
natuurverbindingsstroken worden er in stand gehouden. Het zijn kleinere natuur- en boscomplexen die deel uitmaken van de 
ecologische infrastructuur. Het beleid bestaat voornamelijke uit het beschermen en creëren van kleine landschapselementen 
(weidepoelen, hagen, bermen , bomenrijen,...) 
 
Volgende gebieden worden door de provincie aangeduid als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: 
 
- E1: Vallei van de Boembeek 
- E2: Vallei van de Dorenbosbeek 
- E3: Vallei van de Terkleppebeek 
- E4: Vallei van de Binchebeek 
 
Om het brongebied van de Zwalm met haar benedenloop te verbinden wordt geopteerd om ook de vallei van de Zwalm op de plaats 
waar ze het woonweefsel binnendringt, te selecteren als ecologische infrastructuur (van lokaal belang). Tevens worden drie 
zijbeken (Roosmeerbeek, Slijpkotbeek en Kouterbeek) van de Zwalm ook opgenomen als ecologische infrastructuur van lokaal belang. 
Op die manier worden de bos en natuurgebieden in het brongebied van de Zwalm via een netwerk van valleien met het valleigebied 
van de Zwalm. Ook wordt ten zuiden van Zegelsem het prioritair natuurgebied van de Perlinckbeek verbonden met de bossen van 
Hul en Kanakkendries. 
 
Volgende gebieden worden aangeduid als ecologische infrastructuur van lokaal belang: 
 
- E5: Zwalm en zijbeken (Roosmeerbeek, Slijpkotbeek en Kouterbeek): 
- E6: Brongebied Perlinckbeek 
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5.1.2.5 RECREATIEVE GROENGEBIEDEN (PARKEN) 
 
Recreatieve groengebieden zijn gebieden die in of aan de rand van het bebouwd weefsel gelegen zijn. Alhoewel hun natuurlijk 
ecologische waarde beperkt is, zijn ze esthetisch, recreatief en sociaal belangrijk en bovendien landschapsvormend. In Brakel zijn 
dit voornamelijk het Toeppark en de Rijtmeersen. Het Toeppark vormt een belangrijke schakel bij de verbinding van de 
valleigebieden. 
 

5.1.2.6 BOS(UITBREIDINGS)GEBIEDEN  
 
Onderdeel van de natuurlijke structuur vormt de bosstructuur. Binnen de bosstructuur kan in bepaalde gebieden aan   
bosuitbreiding worden gedaan. De bosuitbreiding op de heuvelrug werd reeds aangehaald bij de natuurverbindingsgebied 
(Brakelbos, Haeyesbos, Steenbergbos). Daarbij komt ook nog de bosuitbreiding van Trimpont en de Terkleppebeekvallei. 
Bosuitbreiding is voornamelijk een Vlaamse bevoegdheid, de voorstellen dienen dus als suggestie te worden gezien. 
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5.1.3 GEWENSTE AGRARISCHE STRUCTUUR 
 
De algemene trend in de agrarische sector bestaat uit een schaalvergroting in alle sectoren, gecombineerd met een sterke afname 
van het aantal bedrijven. Het aantal landbouwbedrijven is tussen 1980 en 1996 bijna met de helft gehalveerd, waarvan het 
cultuuroppervlakte daalde met 5%. Inzake grondgebruik is er een opvallende toename van voedergewassen en is er een dalende 
trend sinds 1980 van graangewassen en van weiden en grasland.  
 
De bedrijfsopvolging vormt een groot probleem. Ruim 46% van het totaal aantal bedrijven heeft hoogstwaarschijnlijk geen opvolger 
voor het bedrijf, dit betekent dat binnen 20à 25 jaar 40 % van de bedrijven met een cultuuroppervlakte van 40% niet meer actief 
zullen zijn als landbouwbedrijf. De cultuurgrond zal overgenomen worden door andere landbouwbedrijven en zorgen voor een 
verdere schaalvergroting.  
 
Brakel heeft een historisch gegroeide traditie van familiale landbouwbedrijven. De agrarische bedrijfsvoering is een essentieel en 
structurerend onderdeel van de ontwikkeling van de gemeente. De grondgebonden landbouwactiviteiten in Brakel moeten zich 
bedrijfstechnisch normaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met andere randvoorwaarden. 
 
Vestiging van niet-grondgebonden land- en tuinbouwbedrijven kan niet langer overal in de open ruimte worden toegelaten. 
Hetzelfde geldt voor grootschalige serrebedrijven wanneer zij de open ruimte versnipperen.  
 
De landbouw in Brakel heeft een uitgesproken grondgebonden karakter: dit betekent een hoog landbouwareaal. Brakel beschikt in 
verhouding tot haar grootte over veel landbouwgrond. Om in de toekomst te kunnen concurreren is een grotere oppervlakte per 
bedrijf noodzakelijk. Het beleid in Brakel moet erop gericht zijn dat er voor de landbouw voldoende ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden en gegarandeerd. Andere functies mogen de landbouwwstructuur niet aantasten en 
moeten rekening houden met de landbouw  
 
Volgende definities m.b.t. de verschillende agrarische activiteiten worden gehanteerd. 
 
Agrarisch bedrijf: bedrijven in hoofd- en nevenberoep die beroepsmatig dierlijke of plantaardige producten voortbrengen voor de 
markt. Op het bedrijf kan een beperkte toeleverende of verwerkende activiteit voorkomen op voorwaarde dat de relatie met de 
landbouwactiviteit op het bedrijf substantieel is voor het voortbestaan van de toeleverende of verwerkende activiteit. 
 
Lokaal para-agrarisch bedrijf:  is een zuiver toeleverend of verwerkend bedrijf met een ruimtelijk-functionele relatie met de 
landbouw. Het bedrijf werkt bovendien op lokaal niveau en heeft een volgende activiteit met beperkte impact op de omgeving (vb. 
loonwerken, poot- en zaaigoed, kleinschalige kaasmakerij). Er bestaan ook regionale para-agrarische bedrijven (vb. grootschalige 
diepvriesbedrijven): deze hebben een grote impact op de omgeving en moeten bijgevolg als zonevreemd worden beschouwd in het 
agrarisch gebied. 
 
Agrarisch verwant bedrijf: zijn toeristisch-recreatief gerichte bedrijven die gebruik maken van agrarische producten en/of 
accommodatie (vb. manege, kinderboerderij). 
 
In Brakel wordt geopteerd om naast de natuurgebieden (Prioritair, verweving, verbinding,...) slechts één beleidscategorie te 
voorzien, namelijk grondgebonden landbouwgebieden in waardevol landschap.  Door zijn ligging middenin de Oost-Vlaamse 
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heuvelstreek vormt dit waardevol agrarisch gebied samen met de natuurgebieden de essentie van het landschap van Vlaamse 
Ardennen. (zie ook kaart landschapsatlas informatief gedeelte, waarbij Brakel quasi geheel als relictzone is aangeduid). 
 

5.1.3.1 GRONDGEBONDEN LANDBOUWGEBIEDEN IN WAARDEVOL (GAAF) LANDSCHAP 
 
Deze gebieden zijn:  
- koutergebieden tussen Zegelsem en Elst 
- kouters ten zuiden van Zegelsem 
- agrarisch gebied rond de Boembeekvallei en de Dorrebeekvallei 
- agrarische gebieden tussen de valleien die behoren tot bovenloop van de Zwalmvallei 
- kouters tussen Nederbrakel en Parike 
- agrarisch gebied ten zuiden van de oost-west bossengordel 
- koutergebied ten zuiden van de Terkleppebeek 
 
 
Gewenste ontwikkelingsrichting:  
Het zijn gebieden waar de land- en tuinbouw belangrijk blijft maar waar ze op lange en middellange termijn rekening moet houden 
met landschapsopbouw. In die gebieden is het behoud van het traditioneel agrarisch karakter nodig voor het in stand houden van de 
nog gave open ruimte. De bebouwingsgraad mag in de toekomst niet toenemen. Dit betekent dat het optrekken van nieuwe gebouwen 
(agrarische gebouwen, agro-industriële gebouwen en glastuinbouw) op deze gronden moet worden geweerd. Bestaande 
inplantingen die als storend worden ervaren kunnen door middel van erfbeplanting in het landschap opgenomen worden. 
 
Functies, activiteiten en externe invloeden die de grondgebonden landbouw ernstig kunnen belemmeren, moeten worden geweerd 
(bv. woonuitbreiding, inplanting van niet gewenste glastuinbouw). Uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde elementen die van 
belang zijn om natuurverbindingen te realiseren in functie van de natuurlijke structuur. 
Deze gebieden maken wel deel uit van de landbouwgebieden in waardevol landschap. 
 
Gebiedsgerichte beleidselementen: 
 
- Bestaande inplantingen mogen uitbreiden en omschakeling naar andere agrarische sectoren kan, binnen een vast te leggen 

perimeter rondom de bedrijfszetel, mits verenigbaar met de landbouwstructuur, de omgeving en integratie in het landschap. 
- Glastuinbouw of intensieve niet- grondgebonden veeteelt is niet toegelaten.  
- Nieuwe inplantingen zijn niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen (o.a. gedwongen verplaatsingen). Deze nieuwe 

inplantingen sluiten dan bij voorkeur aan bij een hoofddorp, woonkern, landelijk dorp of een strook landelijk woongebied (zie 
gewenste nederzettingsstructuur) 

- Ontwikkelen van flexibele bedrijfsstijlen (vb. bedrijfssites met zowel een landbouwfunctie, als een lokaal para - agrarische 
functie en/of recreatief - toeristische functie- hoevetoerisme), mits rekening te houden met de ecologische verbindingsgebieden 
en het landschap. 

- Vrijgekomen bedrijfszetels blijven bestemd voor (agrarische) grondgebonden activiteiten of kunnen omschakelen naar wonen of 
toeristische activiteiten (bed&breakfast – max. 8 kamers). 

- De mogelijkheid voorzien tot het afsluiten van beheersovereenkomsten voor landschaps- en /of natuurbeheer. 
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5.1.4 GEWENSTE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR. 
 
Uitgangspunten voor de gewenste landschappelijke structuur zijn behoud en versterking van de structurerende elementen die aan 
de basis liggen van de bestaande landschapsstructuur. Ook ‘nieuwe agrarische’ landschappen passen hierin.  De kwaliteit van de 
open ruimte moet bij de toekomstige ontwikkeling ervan gevrijwaard blijven en de visuele vervuiling tegen te gaan. Het intact houden 
en eventuele herstellen van de kleine landschapselementen bepalen mede het beeld van de Vlaamse Ardennen, zodat het bocage-
karakter in de valleigebieden niet verloren gaat. De kouters dien open gehouden te worden, om de gaafheid ervan intact te kunnen 
houden; Het behoud en herstel van de bossen en graslandcomplexen, brongebieden, kasseiwegen en de erfgoedwaarde van de 
dorpscentra zijn prioriteiten. De bodemerosie die gepaard gaat met afspoelingen, verglijdingen, en de betredingsdruk ervan dient in 
bepaalde gebieden bestreden te worden   
De gewenste landschappelijke structuur moet gezien worden als een product van het voeren van een beleid op lange termijn. 
 

5.1.4.1 OPEN RUIMTE KWALITEITEN VAN BRAKEL OPWAARDEREN 
 
Als gevolg van lintbebouwing, industrie, ontginning en moderne landbouwtechnieken is de landschappelijke verscheidenheid in 
Brakel achteruitgegaan. Niettegenstaande heeft Brakel nog een waardevolle landschapsstructuur. Deze landschapsstructuur 
(reliëf, beekvalleien, bos, nederzettingen etc.) moet echter versterkt en beter herkenbaar gemaakt worden. Landbouw, natuur of 
bos moeten samen functioneren als onderdeel van een functioneel en samenhangend geheel in de open ruimte. De dreiging van 
eenvormigheid, het verbleken van het contrast tussen bebouwd en onbebouwd door allerlei ruimtevragende activiteiten die niet aan 
de open ruimte gebonden zijn, moet worden bezworen. Mogelijkheden voor recreatief medegebruik kunnen verder uitgebouwd 
worden. De streek leent zich tot zachte vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen in een aantrekkelijk landschap. Deze 
mogelijkheden kunnen gekoppeld worden aan die in de regio. Dergelijke recreatievormen dienen in harmonie te zijn met de 
hoofdgebruikers van de open ruimte. Recreatie kan dan ontwikkeld worden als nevenactiviteit. Men mag de landbouw op termijn niet 
ondermijnen maar ook omgekeerd mag de landbouw de typische aantrekkelijke landschapskwaliteiten niet nivelleren. Mogelijkheden 
voor een gedifferentieerd beleid kunnen worden bekeken.    
Het landschap te Brakel kan opgedeeld worden naar: 
 
Gebruiksruimte : 
- de open, aaneengesloten kouters 
- de reliëfrijke, gave landschappen 
 
Groene dooradering : 
- de verschillende beekvalleien  
- de bosstructuur met Brakelbos, Haeyesbos, Steenbergbos 
- buurtgroen : de parken  
 
De visie is een landschap dat gevormd wordt door een duurzame landbouw in relatie tot een duurzame natuur. Dit wordt gevormd 
door het landschap in te richten als een raamwerk van structuren met een lage dynamiek (groene dooradering) met daartussen 
structuren met een hoge dynamiek (gebruiksruimte). In de gebruiksruimte heeft de landbouw de vrijheid om duurzame landbouw 
plaats te laten vinden. De groene dooradering die hier naar voor geschoven wordt slaat op het uitbouwen van een grootmazig 
netwerk van lijn- en puntvormige elementen. Op die manier kan structuur gegeven worden aan het landschap en wordt de 
landschapsbeleving opgewaardeerd.  
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De grote kwaliteit van het landschap te Brakel is een sterke afwisseling tussen het landelijk karakter van het landschap : de groene 
valleien en bossen t.o.v. de open landbouwgebieden. Het verspreide open, golvend kouterlandschap dient gevrijwaard te worden. 
Duidelijke reliëfverschillen, taluds, heel wat kleine landschapselementen dienen intact gehouden worden en daar waar nodig 
hersteld te worden. Visuele landschapsvervuiling dient voorkomen te worden. 
 
Net zoals de open-ruimtefuncties (landbouw, natuur, bos) inhoud geven aan dit landschap, zo maakt ook de nederzettingsstructuur 
deel uit van het landschap. De lineaire verstedelijkte banden, moeten bewaard blijven omwille van de visuele kwaliteiten. Storende 
losse nederzettingsstructuren moeten voldoende gebufferd worden in de valleigebieden. Het zijn voornamelijk de achterkanten die 
en storend effect vormen.  
 
De flanken en heuvelruggen moeten gevrijwaard worden van verdere bebouwing.   
 
Het Burreken is geklasseerd als beschermd landschap. De beschermde landschappen worden aanzien als belangrijke elementen 
voor de landschappelijke structuur. De rangschikking van landschappen beoogt de bescherming van landschappen waarvan het 
behoud in historisch, esthetisch of wetenschappelijk opzicht van groot belang is. De bescherming van deze gebieden in het verleden 
is een bevestiging van de landschappelijke waarde ervan.  
 

5.1.4.2 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING VAN DE BEBOUWDE RUIMTE 
 
Voor de verschillende dorpen is een landschappelijke afwerking van de woonranden vereist om een verdere uitdeining in de open 
ruimte tegen te gaan. De talrijke woonlinten hebben een aanzienlijke impact op het landschapsbeeld, en dienen ingekleed te worden 
als groene linten in het landschap. 
 
Tenslotte dient er een betere landschappelijke inkleding van de bestaande agrarische en andere geïsoleerde gebouwen in de open 
ruimte nagestreefd te worden (bijvoorbeeld door middel van een streekeigen groenscherm). 
 
Ook dienen bij uitvoering van projecten maatregelen worden getroffen tot inventarisatie en onderzoek van de ongekende 
archeologische informatie. 
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5.1.5 RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 
Om tegemoet te komen aan bovengenoemde doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven kunnen een aantal ruimtelijke 
beleidselementen naar voor worden geschoven: 

5.1.5.1 VERSTERKEN ECOLOGISCHE WAARDE VAN DE OPEN RUIMTE 
 
Hiervoor wordt teruggevallen op de verderzetting van het actieprogramma van het GNOP: 
 
- Verwerving van ecologisch waardevolle gebieden 
- Subsidie reglement voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselemeneten (reeds bestaand) 
- Verdere ondersteuning en uitwerking van kleinschalige waterzuivering 

5.1.5.2 VERSTERKEN VAN HET GROEN IN HET BEBOUWD GEBIED 
 
Omdat het valleiencomplex van de Zwalmvallei en haar zijbeken zo belangrijk is voor de verbinding van de natuurgebieden in het 
brongebied en de vallei van de Zwalm moet de nodige aandacht besteed worden aan de uitwerking van deze (lokale en bovenlokale) 
ecologische infrastructuur doorheen het centrum van Nederbrakel. Een inrichtingsplan kan voorwerp uitmaken van een RUP, en is 
het resultaat is van een grondige studie van een deelgebied. Een inrichtingsplan werkt de grote lijnen van de gewenste structuur 
verder uit en beschrijft in detail wat er waar zou moeten gebeuren om de opties te realiseren (specifieke bestemmingen voor 
bepaalde percelen, inrichtingselementen, randvoorwaarden, ...). In dit inrichtingsplan wordt vooral aandacht besteed hoe de valei 
doordringt in de bebouwde omgeving en hoe elementen als het park Rijdtmeersen kunnen bijdragen tot het laten binnen dringen van 
de natuurlijke structuur in het woonweefsel. 

5.1.5.3 MAXIMALE VRIJWARING VAN DE WAARDEVOLLE OPEN RUIMTE 
 
Waar mogelijk wordt de waardevolle open ruimte gevrijwaard van bijkomende bebouwing. Dit kan in eerste instantie gebeuren door 
een aantal niet-kernversterkende woon- en woonuitbreidingsgebieden te schrappen (zie verder gewenste nederzettingsstructuur) 

5.1.5.4 CORRECTE AFBAKENING VAN DE NATUURLIJKE STRUCTUUR 
 
Het Vlaams gewest is bezig met de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur van Vlaams belang.  De 
gemeente zal dit planningsproces opvolgen en ondersteunen met de nodige aandacht voor lokale problematieken. 
 
Een van die problematieken is de vallei van de Dorrebeek in Michelbeke die verkeerdelijk werd ingekleurd op het gewestplan als 
agrarisch gebied.  Hier is een bestemmingsruil aangewezen met een landbouwgebied, die nu bestemd is als natuurgebied. 
Aangezien de Dorrebeekvallei geselecteerd is als natuurverbindingsgebied, is deze bestemmingsruil geen lokale bevoegdheid. Deze 
optie wordt meegegeven als suggestie aan de hogere overheden.  

5.1.5.5 AFSLUITEN VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN MET DE LANDBOUW VOOR BEPAALDE GEBIEDEN 
 
Deze maatregel kan kaderen in de optie om KLE te subsidiëren. Beheersovereenkomsten zijn geen instrumenten van de ruimtelijke 
ordening. Het zijn wel elementen met een belangrijke betekenis voor de instandhouding van natuurlijke en landschappelijke 
elementen in het landbouwgebied. Een beheersovereenkomst is een overeenkomst op vrijwillige basis waarbij de beheerder van een 
grond zich verbindt om tegen een financiële vergoeding specifieke beheersmaatregelen te nemen. 
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5.1.5.6 BEHOUD ZONEVREEMDE LANDBOUWBEDRIJVEN 
 
Op dit ogenblik komen in de gemeente nog twee actieve landbouwbedrijven voor, waarvan de gebouwen volgens het gewestplan 
gelegen zijn in natuurgebied. De gemeente wenst deze landbouwbedrijven te behouden.  Indien in functie van de leefbaarheid of 
sectorale wetgeving herbouw of uitbreiding van de bedrijfsgebouwen noodzakelijk is, moet dit mogelijk zijn mits maximaal rekening te 
houden met de omgevende natuurwaarden. 

5.1.5.7 AANDACHT VOOR RISICOZONES VOOR EROSIE EN GRONDVERSCHUIVINGEN 
 
De gemeente zal de nodige passende maatregelen opleggen bij stedenbouwkundige aanvragen in risicogebieden voor erosie en 
grondverschuivingen. Deze maatregelen kunnen handelen over een verbod op afgravingen, op ondergrondse ruimtes, het graven 
van (zwem)vijvers,…. 
 

5.1.5.8 GEÏNTEGREERD WATERBELEID 
 
Een belangrijk aandachtspunt – dat verder gaat dan de open ruimte en de verschillende deelstructuren overstijgt – is de algemene 
waterbeheersing. Het watersysteem wordt beschouwd als een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, 
grondwater, onderwaterbodems, oevers, technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende ecotopen en alle 
bijhorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. De objectieven van dit integraal waterbeheer zijn slechts te 
realiseren via de integratie van milieubeleid, ruimtelijk beleid en het beheer van de waterlopen. 
 
Dit betekent onder meer het tegengaan van overstromingsproblemen en zorg voor een maximale infiltratie van het hemelwater door 
het vermijden van grootschalige monoliete verhardingsaccommodaties bij het opwaarderen/herinrichten van bestaande of 
ontwikkelen van nieuwe woningen, bedrijven, parkings, verkeers- of recreatieve infrastructuur,...De overstromingsproblemen 
worden ook aangepakt door het aanleggen van natuurlijke overstromingsgebieden en het aanpassen van het bestaande beken- en 
grachtensysteem (herstel natuurlijke loop en bedding, ...);  In Everbeek wordt een overstromingsgebied voorzien op de 
Terkleppebeek. Op de Molenbeek aan ‘Leizemooie’ werd al een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. 
 

Het voorzien van plaatselijke en kleinschalige waterzuivering zorgt anderzijds ook voor zuiver water in beken en waterlopen wat dan 
weer het ecologisch systeem ten goede komt.  In Michelbeke wordt een dergelijk kleinschalig waterzuiveringsstation voorzien in het 
woonuitbreidingsgebied naast de Zwalm. 

 
Door de opmaak van waterbeheersplannen kan het aspect water een randvoorwaarde vormen bij de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen waarbij stedenbouwkundige voorschriften kunnen opgesteld worden die een uitwerking vormen van het integraal 
waterbeheer.  Dit geldt in het bijzonder voor de wooninbreidingsprojecten in de kern van Nederbrakel. 
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5.2 GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

5.2.1 ONTWIKKELINGSOPTIES 
Volgende algemene ontwikkelingsopties worden voor Brakel geformuleerd: 
 
- Uitbouw van een kwalitatief aantrekkelijk hoofddorp (Nederbrakel) met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen die 

verzorgend optreedt t.a.v. de omringende kleine dorpen; 
- Een woonbeleid gericht op kernversterking en verdichting; 
- Bijbenen van de achterstand op het gebied sociale woningen; 
- Bij elk bouwproject voldoende aandacht besteden aan de ruimtelijke kwaliteit en een verantwoorde inpassing in zijn omgeving; 
- Het realiseren van structureel samenhangende invullingen in het bestaande weefsel. 
 

5.2.2 RUIMTELIJKE BELEIDSCATEGORIEËN 
Vanuit de bestaande toestand van het nederzettingspatroon werd een indeling gemaakt in verschillende bouwpatronen of 
bouwvormen. Dit zal zich moeten vertalen in een doelgericht woonbeleid voor Brakel. Het is daarbij noodzakelijk om tot een 
gebiedsgericht woonbeleid te komen. In Brakel kunnen deze woongebieden gedifferentieerd worden in een aantal 
beleidscategorieën: 
 

HOOFDDORP :  

Dit is de groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en 
bedrijvigheid gebundeld wordt. 
Het ruimtelijk beleid in een hoofddorp is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door het bieden van groeimogelijkheden in de 
vorm van bijkomende woongelegenheden (enkel ter opvang van de gemeentelijke behoefte) en door de verbetering van de kwaliteit 
van de woonfunctie (woonomgeving en woning).  
 
Als hoofddorp wordt geselecteerd: 
 - Nederbrakel – Opbrakel 
 

WOONKERN :  

Dit is een kern met een belangrijke woonfunctie binnen de gemeente. 
Het ruimtelijk beleid in een woonkern is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door het opvangen van de groei van de kern en 
(een deel van) de bijkomende woonbehoeften die in de verspreide bebouwing in de gemeente ontstaat, en door de verbetering van 
de kwaliteit van de woonfunctie (woonomgeving en woning).  
 
Als woonkern wordt geselecteerd: 
 - Michelbeke 

- Elst 
- Parike 
- Zegelsem 
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LANDELIJKE DORPEN  

Landelijke dorpen kennen een kleine compacte nederzettingsvorm met een functionele en morfologische synergie. Er zijn geen of 
zeer weinig centrumfuncties aanwezig. Het ruimtelijk beleid in de landelijke dorpen is gericht op inbreiding en op het vernieuwen van 
de bestaande toestand (renovatie en kwaliteitsverbetering van woningen). Het woonbeleid impliceert enkel het benutten van de 
juridisch bestaande effectieve bouwgronden, evenwel zonder gemeentelijke activering. 
 
De weerhouden landelijke dorpen zijn:  
 - Everbeek-Beneden 

- Everbeek-Boven 
 

GEÏSOLEERDE VERKAVELING 

Voor Valkenberg wordt geopteerd voor een consolidatie van de bestaande toestand. Dit betekent dat er geen uitbreiding wordt 
voorzien. Enkel het huidige juridische aanbod als woongebied kan verder worden ingevuld. Deze verkaveling richt zich uitsluitend op 
het wonen. Andere functies worden geweerd.  
 

STROKEN LANDELIJK WOONGEBIED 

Op het grondgebied van Brakel bevinden zich een aantal stroken landelijk woongebied op het gewestplan. Deze linten zijn reeds 
grotendeels ingevuld, en kunnen waar dit niet het geval is verder worden afgewerkt. 
 

VERSPREIDE BEBOUWING 

Brakel kent een groot aantal zonevreemde woningen. Voor deze verspreide bebouwing wordt een gebiedsgericht beleid uitgewerkt. 
Het ruimtelijk beleid voor bebouwing buiten de dorpen is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door verbetering van de 
woonkwaliteit en versterking van de open ruimte. Verdere versnippering moet worden tegengegaan. 
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5.2.3 RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 
 
Om tegemoet te komen aan bovengenoemde doelstellingen kunnen een aantal ruimtelijke beleidselementen naar voor worden 
gebracht:  
 
- Renoveren van woningen met mindere woonkwaliteit 
- Woningdifferentiatie (variëteit in het woningaanbod) 
- Aandacht voor sociale huisvesting 
- Een gecontroleerde woonuitbreiding: fasering aansnijden woon- en woonuitbreidingsgebieden 
- Een gebiedsgericht beleid voor zonevreemde woningen 
- Respect voor het bouwkundig erfgoed 
- Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
 

5.2.3.1 RENOVATIE EN NIEUWBOUW VAN WONINGEN MET SLECHTE KWALITEIT IS PRIORITAIR 
 
In de woonbehoeftenstudie werd de kwaliteit van de woningen nagegaan. Algemeen kan gesteld worden dat het Brakels 
woningbestand zowel inzake ouderdom als inzake comfort een negatiever beeld vertoont ten opzichte van de gemiddelden voor het 
Vlaams Gewest, al is de huidige situatie de laatste jaren sterk verbeterd. 
Aan de hand van de ouderdom van de woningen kan het aantal woningen van slechte kwaliteit ingeschat worden m.b.v. het verslag 
van de Survey “Een uitwendig onderzoek naar de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen” door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in de periode 1994-1995. In deze survey worden onder meer per provincie de percentages woningen gegeven die 
moeten vervangen worden of waar uitgebreide renovatie nodig is.  
 
Wanneer deze percentages worden toegepast op het aantal woningen per ouderdomsklasse in Brakel, volgt dat er van de woningen 
gebouwd voor 1919 ongeveer 43% of 776 woningen moeten vervangen of uitgebreid gerenoveerd moeten worden. In de periodes 
1919-1945, 1946-1961, 1962-1970 en 1971-1981 is vervanging of uitgebreide renovatie noodzakelijk bij respectievelijk 189, 47, 6 
en 1 Brakelse woningen. In het totaal zouden er in Brakel volgens bovenvermelde survey 1019 woningen of 19,5% van het huidige 
woningbestand van slechte kwaliteit zijn. Nogmaals dient er worden opgewezen dat de situatie de laatste tien jaar sterk is verbeterd 
door de vele woningrenovaties die zijn uitgevoerd. 
 
Gelet op de gewijzigde vraag als gevolg van de veroudering van de bevolking, zal er in Brakel bij voorkeur aandacht moeten besteed 
worden aan vernieuwbouw, renovatie en herstemming van bestaande woningen in het hoofddorp en de kernen in het buitengebied 
en bij voorkeur in de nabijheid van dienstencentra, winkels, medische verzorging en culturele voorzieningen.  Dit kan eventueel 
gepaard gaan met het samenvoegen van twee bestaande kleine woningen tot één ruimere woning.  Verderop in het structuurplan 
zullen maatregelen en acties voorgesteld worden om de renovatie en sanering van slechte woningen te stimuleren. 
 

5.2.3.2 WONINGDIFFERENTIATIE (VARIËTEIT IN HET WONINGAANBOD) 
 
Het is belangrijk dat de gemeente rekening houdt met een gewijzigde behoefte ten gevolge van de gezinsverdunning en de 
veroudering van de bevolking. De vraag naar goed gelokaliseerde comfortabele kleine woningen zal in de komende jaren ook in 
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Brakel toenemen. Deze woongelegenheden zullen hoofdzakelijk bestemd zijn voor bejaarden. Vooral aspecten als ligging t.o.v. het 
centrum, voorzieningen en openbaar vervoer zullen aan belang winnen gelet op de veroudering van de bevolking. 
Het is echter geenszins de bedoeling een centrum te creëren waar hoofdzakelijk oudere lagen van de bevolking wonen. Het 
stimuleren van gemengde gezinsvormen zal bijdragen tot het tot stand brengen van een integratie van verschillende groepen 
mensen en leeftijden (o.a. ook door initiatieven inzake sociale woningbouw).  
 
Geschikte woonvormen die enerzijds passen in een landelijke omgeving en die anderzijds zo weinig mogelijk beslag leggen op de open 
ruimte, moeten worden gestimuleerd.  Voor het buitengebied geldt een richtnorm van 15 woningen per hectare. Dit betekent 
evenwel niet dat voor elke zone een dichtheid van 15 woningen/ha moet nagestreefd worden. Veel hangt af van de locatie en 
eventueel te integreren natuurlijke of andere elementen. 
 

5.2.3.3 AANDACHT VOOR SOCIALE HUISVESTING 
 
Momenteel beschikt Brakel over 97 sociale huurwoningen en 183 sociale koopwoningen (nulmeting op 31/12/2007). Ten opzichte 
van het totaal aantal woningen zijn er slechts 1,7 % sociale huurwoningen en 3,4% sociale koopwoningen. Conform het decreet 
grond- en pandenbeleid kan gesteld worden dat Brakel op het vlak van sociale woningbouw een achterstand heeft opgelopen in het 
verleden. 
 
Het bindend sociaal objectief bepaalt dat tegen 2020 115 bijkomende sociale huurwoningen in Brakel moeten worden gebouwd.  
Actueel zijn 25 huurappartementen in het centrum van Brakel in aanbouw.  De gemeente zal verder in overleg van de lokale sociale 
huisvestingsmaatschappij zoeken naar bijkomende kleinschalige en kernversterkende inbreidingsprojecten, om verder de 
achterstand qua sociale huisvesting op te halen. Bij voorkeur wordt het bindend sociaal objectief gerealiseerd binnen het 
hoofddorp. 
 

5.2.3.4 EEN GECONTROLEERDE WOONUITBREIDING: FASERING AANSNIJDEN WOON- EN WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN 
 
De woonbehoeftenstudie in het informatief gedeelte heeft duidelijk aangetoond dat er geen kwantitatieve noodzaak bestaat om 
tijdens de planperiode (tot 2017) enig niet uitgerust woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Daarbovenop kunnen we stellen dat ook 
geen enkel niet-ontsloten terrein in het (landelijk) woongebied, dat nog niet gedetailleerd werd via een B.P.A., moet worden 
aangesneden. Alles kan opgevangen worden binnen de bestaande voorraad aan bouwpercelen langs uitgeruste wegen 
(goedgekeurde verkavelingen, wegen in het woongebied). Dus vanuit de overheid zal geen initiatief genomen worden om deze 
gebieden te ontwikkelen. Toch wordt voorgesteld om Brakel als woongemeente verder te ontwikkelen. 
 
Om de bebouwing van de verschillende deelgebieden op een meer verantwoorde manier te laten verlopen kan een fasering 
uitgewerkt worden. De fasering heeft tot doel om op basis van de ruimtelijke en kwantitatieve criteria gesteld in het structuurplan 
over te gaan tot een geleidelijk en gefaseerde ontwikkeling van het wonen. Volgende woonfasering voor de planperiode (2007-2017) 
wordt voorgesteld: 

A. GEBIEDEN MOGELIJK AAN TE SNIJDEN IN DE PLANPERIODE 2007-2017  

Uitgangspunt is dat alle woongebieden die onder een goedgekeurd B.P.A. vallen en gelegen zijn binnen de afbakening van de 
dorpskernen kunnen aangesneden worden binnen de planperiode. Ook gebieden die bijdragen tot het versterken van de kernen 
worden aangesneden. Het betreft volgende gebieden: 
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- Nederbrakel: woongebied tussen Gauwstraat en Stationstraat (4,0ha): verder realiseren van kernbebouwing opgenomen in 

BPA3 ‘centrum 2’ met bestemming gesloten bebouwing  
- Nederbrakel: woongebied tussen Driehoekstraat en Neerstraat (2,0ha): verder realiseren van kernbebouwing opgenomen in 

BPA2 ‘centrum’ met bestemming gesloten bebouwing 
- Nederbrakel: woongebied tussen Driehoekstraat en Watermolenstraat (1,0ha): verder realiseren van kernbebouwing 

opgenomen in BPA2 ‘centrum’ met bestemming gesloten bebouwing 
- Nederbrakel: woongebied tussen Neerstraat en Wijmeerstraat (0,8ha): mogelijk aansnijden binnen planperiode 
- Nederbrakel: woongebied tussen Kasteelstraat en Spoorwegstraat (3,3ha): mogelijk aansnijden binnen planperiode 
- Michelbeke: woongebied tussen Lepelstraat en Heksteelstraat (1,2ha): mogelijk aansnijden binnen planperiode 
- Michelbeke: landelijk woongebied langs Meierij (7,5ha): mogelijk aan te snijden binnen planperiode 
- Elst: landelijk woongebied tussen Lepelstraat en Ommegangstraat (3,5ha): in ontwikkeling 
- Elst: landelijk woongebied langs Gentsestraat (1,5ha): in ontwikkeling 
- Parike: woongebied tussen Steenweg en Matrouwstraat (1,8ha): mogelijk aan te snijden binnen planperiode 
- Everbeek-Boven: landelijk woongebied tussen Maandagstraat en Kroonstraat (0,8ha): mogelijk aan te snijden binnen 

planperiode 
- Everbeek-Boven: landelijk woongebied tussen Maandagstraat en Steneplein (1,6ha): mogelijk aan te snijden binnen planperiode 
 

B. GEBIEDEN NIET AAN TE SNIJDEN IN PLANPERIODE MAAR BEHOUDEN VAN BESTEMMING 

Volgende gebieden kunnen momenteel niet worden gerelateerd met de gewenste globale structuur en kan de behoefte niet worden 
aangetoond om ze aan te snijden. Voor de gebieden die in het (landelijk) woongebied wordt de aansnijding niet gestimuleerd vanuit 
de overheid. De woonuitbreidingsgebieden worden als reserve gezien. Op lange termijn (na planperiode) kunnen deze gebieden 
eventueel worden aangesneden om nieuwe behoeften op te vangen. 
 
- Nederbrakel: woongebied tussen Kruisstraat en Hoevestraat (1,7ha): niet aansnijden binnen planperiode 
- Nederbrakel: woonuitbreidingsgebied tussen Tenbossestraat en Warande (4,5ha): niet aansnijden binnen planperiode 
- Nederbrakel: woonuitbreidingsgebied tussen Tenbossestraat en Hogezavel (15ha): niet aansnijden binnen planperiode 
 

C. NIET TE ONTWIKKELEN  GEBIEDEN 

Dit zijn gebieden die niet in te passen zijn in de gewenste ruimtelijke structuur van Brakel en zodoende niet ontwikkeld worden, noch 
tijdens de huidige planperiode, noch erna.  De uitsluiting betreft enkel de niet-uitgeruste gronden, percelen langs uitgeruste wegen 
vallen hier niet onder. 
 
- Nederbrakel: woonuitbreidingsgebied tussen Moriaanstraat en Kerkhofstraat (35,2ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Nederbrakel: woonuitbreidingsgebied tussen Valkenbergstraat en Valkenstraat (3,5ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Parike: woonuitbreidingsgebied tussen Matrouwstraat en Pachtweg (6,5ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Michelbeke: landelijk woongebied langs Nieuwstraat (1,5ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Michelbeke: woonuitbreidingsgebied langs Heksteelstraat (4,0ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Elst: landelijk woongebied langs Ommegangstraat (2,9ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Zegelsem: woonuitbreidingsgebied langs Oudenaardsestraat (1,6ha): uitgesloten voor bebouwing 
- Zegelsem: woonuitbreidingsgebied langs Ursmarsstraat (0,9ha): uitgesloten voor bebouwing 
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Het woonuitbreidingsgebied in Nederbrakel tussen de Moriaanstraat en Kerkhofstraat, het woongebied van Elst, het 
woonuitbreidingsgebied van Michelbeke zouden bij een mogelijke ontwikkeling een duidelijke aantasting betekenen van waardevolle 
open (agrarische) ruimte.  Het woonuitbreidingsgebied langs de Ursmarusstraat in Zegelsem is eveneens onderdeel van waardevol 
agrarisch gebied. 
 
Het landelijk woongebied langs Nieuwstraat in Michelbeke is gelegen in de vallei van de Dorenbosbeek, het woonuitbreidingsgebied 
van Parike in de vallei van de Molenbeek, dat van Zegelsem langs de Oudenaardsestraat in de vallie van Perlinckmolenbeek.  Al deze 
beekvalleien zijn ecologisch zeer waardevol.  Het woonuitbreidingsgebied langs de Oudenaardsestraat in Zegelsem is bovendien 
omwille van het aanwezige reliëf bouwtechnisch moeilijk te ontwikkelen. 
 
Het schrappen van een aantal juridische woongebieden (in Elst en Michelbeke) dient tevens als compensatie voor het mogelijk maken 
van een aantal specifieke woonprojecten die vandaag niet gelegen zijn in woongebied (vb KMO-zone in Parike, woonproject rusthuis 
Zegelsem), zie verder microschaal.  Beide operaties (schrappen van bestaand woongebied en creëren van bijkomend woongebied) 
zullen planmatig tegelijkertijd gebeuren. 
 
Samengevat krijgen we volgend aanbod: 
 

 PLANPERIODE 2007-2017 TOTAAL 
 UITGERUSTE PERCELEN VERDICHTINGS-

MOGELIJKHEDEN (BPA)  
NIET ONTSLOTEN ABSOLUUT % 

NEDERBRAKEL 113 70 62 245 32% 

OPBRAKEL 32   32 4% 

ZEGELSEM 16 N.B.  16 2% 

ELST 35  53 88 12% 

MICHELBEKE 38  130 168 22% 

PARIKE 32 4 27 63 8% 

EVERBEEK 111  36 147 19% 

TOTAAL BRAKEL 377 74 308 759 100% 
 
De planperiode loopt van 2007-2017. Rekening houdend met bovenvermelde opties kunnen er in principe tot 2017 759 woningen 
worden ontwikkeld zonder één woonuitbreidingsgebied aan te snijden en met uitsluiting van een aantal woongebieden, die niet 
kernversterkend zijn.  
 
Een meer gedetailleerde bespreking van de woonprogrammatie gebeurt in de bespreking van de kernen op microniveau. 
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5.2.3.5 EEN BELEID VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN 
 
In het landelijk gebied van Bakel is relatief veel verspreide zonevreemde bebouwing aanwezig. Voor deze woningen is een duidelijk 
gemeentelijk beleidskader noodzakelijk. Er wordt voor de verspreide zonevreemde bebouwing in de gemeente een algemeen RUP 
opgesteld, waarbij minimaal de basisrechten voor zonevreemde woningen van toepassing zijn (zoals vastgesteld in de Vlaamse 
codex). Uiteraard geldt dit enkel voor niet verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen.  Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen gegroepeerde woningen en alleenstaande woningen. Er wordt wel een gebiedsgericht beleid te voeren. 
Dit beleid wordt enerzijds gebaseerd op de gewenste openruimtestructuur en anderzijds op de gewenste nederzettingsstructuur. 
Op basis van deze structuren worden volgende gevallen onderscheiden: 
 

WONINGEN AANSLUITEND OP HOOFDDORP, WOONKERN OF LANDELIJK DORP 

Woningen die aansluiten bij een hoofddorp, woonkern of landelijk dorp maken ruimtelijk deel uit van deze kern. Het betreft hier geen 
linten langs invalswegen of grote groepen zonevreemde woningen, maar een beperkt aantal zonevreemde woningen, die meestal 
door een onnauwkeurige of verkeerde inkleuring niet binnen woongebied gelegen zijn. Deze woningen kunnen opgenomen worden 
binnen de ruimtelijke begrenzingen van de kern. Voor dergelijke woningen wordt dan ook de mogelijkheden geboden van woningen in 
woongebied (inclusief alle functiewijzigingen die ruimtelijk inpasbaar zijn). Woningen sluiten aan bij (landelijk) woongebied indien de 
percelen rechtstreeks aansluiten bij een perceel gelegen in (landelijk) woongebied. Indien tussen de percelen een landbouwperceel, 
straat,… gelegen is, wordt dit beschouwd als niet aansluitend. Het lint wordt dus begrensd door een onbebouwd perceel of door 
lijninfrastructuur. Opsplitsing van woningen of bijkomende wooneenheden is niet toegelaten. 
 

WONINGEN AANSLUITEND OP EEN STROOK LANDELIJK WOONGEBIED OF DE GEÏSOLEERDE VERKAVELING VALKENBERG 

Voor woningen die aansluiten bij een strook landelijk woongebied of bij de geïsoleerde verkaveling Valkenberg worden iets 
beperktere mogelijkheden geboden. De gemeente wil een verdere verlinting in het buitengebied tegengaan, maar aangezien deze 
woningen aansluiten bij een bestaande juridische woonconcentratie, krijgen deze woningen op het vlak van wonen dezelfde  
mogelijkheden als de naastgelegen woningen in landelijk woongebied. Woningen sluiten aan bij (landelijk) woongebied indien de 
percelen rechtstreeks aansluiten bij een perceel gelegen in (landelijk) woongebied. Indien tussen de percelen een landbouwperceel, 
straat,… gelegen is, wordt dit beschouwd als niet aansluitend. Het lint wordt dus begrensd door een onbebouwd perceel of door 
lijninfrastructuur. 
 
Volgende mogelijkheden kunnen voor deze woningen worden toegelaten:  
 
- verbouwing binnen het bestaand volume 
- uitbreiding van het bestaand volume 
- herbouw van het bestaand volume 
- kantoor- en diensten als nevenfunctie mogelijk 
- opsplitsing van woningen of bijkomende wooneenheden is niet toegelaten 

 

WONINGEN GELEGEN BINNEN GEBIEDEN VOOR GRONDGEBONDEN LANDBOUW IN WAARDEVOL LANDSCHAP 

De meeste zonevreemde woningen binnen Brakel zijn gelegen in het agrarisch gebied.  
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Volgende mogelijkheden kunnen voor deze woningen worden toegelaten:  
 
- verbouwing binnen het bestaand volume 
- uitbreiding van het bestaand volumemet een maximum van 1000 m³ 
- herbouw van het bestaand volume met een bovengrens van 1.000 m³ 
- kantoor- en diensten als nevenfunctie mogelijk 
- opsplitsing van woningen of bijkomende wooneenheden is niet toegelaten 
 

WONINGEN GELEGEN BINNEN NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN, VERWEVINGSGEBIEDEN, ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR 

Voor woningen die gelegen zijn binnen natuurverbindingsgebieden, verwevingsgebieden of ecologische infrastructuur worden 
striktere randvoorwaarden opgelegd. Omdat in deze gebieden de verdere inname van openruimte wordt tegengegaan, wordt de 
mogelijke uitbreiding van bestaande zonevreemde woningen beperkt tot de mogelijkheid om te voldoen aan het basiscomfort. 2 
 
Volgende mogelijkheden kunnen voor deze woningen worden toegelaten:  
 
- verbouwing binnen het bestaand volume 
- uitbreiding van het bestaand volume tot 20% met een maximum van 1000 m³ 
- herbouw van het bestaand volume met een maximale uitbreiding van het bestaand volume tot 20% meteen maximum van 1.000 m³ 
- geen nevenfuncties mogelijk 
- opsplitsing van woningen of bijkomende wooneenheden is niet toegelaten 

 

WONINGEN GELEGEN BINNEN PRIORITAIRE GEBIEDEN VOOR NATUUR 

Voor de woningen gelegen in prioritaire gebieden voor natuur worden beperkte mogelijkheden geboden. Een aantal van deze 
woningen zijn nu reeds gelegen in kwetsbaar gebied. Voor deze woningen zijn enkel instandhoudingwerkzaamheden en 
verbouwingen binnen het bestaand volume toegelaten. Uitbreiding en/of herbouw zijn niet mogelijk. 
Voor die zonevreemde woningen die nu niet binnen kwetsbaar gebied gelegen zijn, maar bij het opmaken van de gewestelijke RUP’s 
voor de prioritaire gebieden binnen de afbakening zullen vallen3, wordt voorgesteld om iets meer mogelijkheden te bieden. Voor deze 
woningen zou hetzelfde worden toegelaten als voor de woningen uit vorige klasse. 
 
Een aantal zonevreemde woningen zijn nu gelegen in natuurgebied, maar wel op de grens van dit natuurgebied. Bij de opmaak van 
het gemeentelijk RUP zal op perceelsniveau nagegaan worden welke huiskavels uit het natuurgebied kunnen worden gesloten, 
waarbij de randvoorwaarden voor woningen in agrarisch gebied op deze huiskavels van toepassing wordt.  
 
In de Dorrebeekvallei nabij Michelbeke strookt de afbakening van het natuurgebied niet helemaal met de realiteit. Het gebied tussen 
de  Nieuwstraat en Boekendries te Michelbeke, met bestemming natuur, heeft een relatief lage ecologische waarde. In dit gebied 
liggen bovendien verschillende zonevreemde woningen. Het agrarisch gebied tussen de Dorrebeek en de Lepelstraat daarentegen 

                                                   
2 Concreet wordt hiermee bedoeld dat elke woning beperkt kan uitgebreid worden in functie van WC/badkamer/keuken met stromend water, wanneer de 

woning daar niet over beschikt.  Daarnaast kan ook uitbreiding worden toegelaten opdat men over een minimum oppervlakte per persoon zou beschikken 
om comfortabel te leven.  

3 We verwijzen hierbij naar het programma van uitvoering voor de afbakening van het buitengebied (mei 2009), zoals opgenomen in het informatief deel. 
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heeft een hoge biologische waarde. Daarom wordt er gesuggereerd een bestemmingsruil door te voeren (suggestie aan de hoger 
overheden). Aansluitend op deze visie zullen voor desbetreffende zonevreemde woningen de randvoorwaarden gelden van woningen 
gelegen in gebieden voor grondgebonden landbouw in waardevol landschap (zie ook microschaal). 
 

5.2.3.6 RESPECT VOOR HET BOUWKUNDIG ERFGOED 
 
Bij elk bouwproject moet voldoende aandacht besteed worden aan de architecturale en stedenbouwkundige aspecten. Vooral met 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die betrekking hebben op het niet geklasseerde bouwkundig erfgoed4 dient er heel 
omzichtig omgesprongen te worden. Het dorpskarakter wordt immers voor een stuk bepaald door de aanwezige markante 
gebouwen. Dit betekent dat er voor elke verbouwing of herbouw wordt nagegaan of deze geen afbreuk doet aan de 
cultuurhistorische waarde van het gebouw, en of deze met respect gebeurt voor de bestaande typologie, verhoudingen en karakter 
van het oorspronkelijke gebouw. 
 
Ten einde het waardevol erfgoed (al dan niet beschermd) te behouden, dringt zich soms een invulling met een nieuwe functie op, 
o.a. op het vlak van toerisme en recreatie.  Dit wordt verder behandeld in hoofdstuk 5.5.1.2. 

 

5.2.3.7 AANDACHT VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT 
 
Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit is voornamelijk bij de kernen van groot belang daar de moderne dorpsbinding (oftewel de 
woonvoorkeuren) hier grotendeels op steunt. Verschillende ruimtelijke ingrepen kunnen de kwaliteit van de woonomgeving 
vergroten; de aanknopingspunten daarvoor zijn de beeldbepalende elementen van een kern (gebouwen, bomen, plekken). 
- Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verblijfskwaliteit in de kernen door te zorgen voor een verkeersveilige, 

landschappelijke en architecturaal verantwoorde inrichting te geven aan het openbaar domein in het algemeen en aan de 
doortochten van drukkere wegen in het bijzonder. 

- Het niet afwentelen van de parkeerbehoefte op het openbaar domein bij grootschalige inbreidingsprojecten 
- Bij alle bouw- en woningprojecten dienen de aanwezige architecturale en landschappelijke troeven, zo als waardevolle 

gebouwen, boomgaarden en het monumentale karakter van straten en pleinen betrokken te worden. 
- De landschappelijke kwaliteit van de rurale omgeving van de kernen moet behouden en versterkt worden. Dit betekent o.a. Het 

vermijden van appartementsbouw in de kernen buiten het hoofddorp 
- Voldoende open ruimten in de woonkernen voorzien, waarbij een evenwicht tussen verdichting en een aangenaam 

woonklimaat wordt nagestreefd. 
- Het tegengaan van bijkomende woningen in de tweede bouwlijn, aangezien de privacy van de bestaande woningen in het 

gedrang komt. 
 
Al deze aspecten kunnen juridisch vastgelegd worden in een gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake ‘parkeernorm, 
groennorm en meergezinswoningen’. 

                                                   
4  Hierbij kan uitgegaan worden van de lijst van het bouwkundig erfgoed, zoals vastgelegd op 14 september 2009 door de Vlaamse regering. 
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5.3 GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
 
Voor de gewenste economische structuur zal verwevenheid als ruimtelijk principe gedragen worden. Vooral voor de bedrijven die 
gelokaliseerd  zijn in nabij de woonkernen of dorpen, dient gestreefd te worden naar een verder verweving en het ter plaatse 
opvangen van de ruimtelijke behoeften rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht van de woonkern of van het landelijk dorp. 
 

5.3.1 ONTWIKKELINGSOPTIES 
 
Volgende opties kunnen genomen worden ter verbetering van de ruimtelijk-economische structuur 
 
- De wens tot een intensief en doelmatig grondgebruik: hoge productiviteit met minder ruimtebeslag. 
- Streven naar diversiteit: integratie van wonen en werken zonder aanleiding te geven van onacceptabele hinder van bedrijven 

voor de bewoners. 
- Behoud en stimuleren van de werkgelegenheid zonder ruimtelijke effecten van groot gewicht. 
- Goede ontsluiting van de bedrijvigheid  
 

5.3.2 HET RUIMTELIJK BELEID 
 
De verschillende beleidselementen worden geconcretiseerd aan de hand van een aantal ruimtelijke beleidselementen: 
 
- Behoud en streven naar verweving van functies in de woonkernen en landelijke dorpen 
- Ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk geïsoleerde bedrijven 
- Optimaliseren van het huidig lokaal ambachtelijk bedrijventerrein 
- Uitbouw van een centrumgebied voor kleinhandel en diensten in Nederbrakel 
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VERWEEFBARE ACTIVITEITEN IN DE WOONKERNEN OF LANDELIJKE DORPEN 

De ruimtelijke segregatie van allerlei functies en activiteiten moet worden tegengegaan. In plaats hiervan dient te worden gestreefd 
naar een zo groot mogelijke maar aanvaardbare vermenging van functies zonder dat de draagkracht van de (woon)omgeving 
overschreden wordt. Dit betekent dat sommige activiteiten die wegens hun hinder, hun schaal, milieuhygiëne, ... niet binnen de 
dorpskernen aanvaardbaar zijn, zich elders (naar een bedrijventerrein) moeten vestigen. Hiertoe behoren ook bedrijven waarvan 
de bedrijfsruimte voor het merendeel gebruikt wordt voor opslag (ineffectief grondgebruik). Het nadeel van dergelijk soort gebruik 
is het ‘doodse’ karakter en als gevolg daarvan de afbreuk aan de sfeer in de wijk. Alle andere functies daarentegen met een goed 
nabuurschap moeten toegelaten en zelfs versterkt worden. 
 
Gezien de bestaande lintstructuur in Brakel zullen bedrijven in bebouwingconcentraties zich ook verder kunnen ontwikkelen 
rekening houdend met een aantal randvoorwaarden naar de omgeving toe. 
 

ONTWIKKELINGS- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR RUIMTELIJK GEÏSOLEERDE BEDRIJVEN 

Het belang dat wordt gehecht aan de landschappelijke, natuurlijke en milieutechnische kwaliteiten van de open ruimte bepaalt dat 
een aantal niet aan de omgeving gebonden activiteiten al of niet verder kunnen ontwikkeld worden. Afhankelijk van hun ruimtelijke 
impact, de activiteit op zich en de eventuele grondgebondenheid, moet per bedrijf uitgemaakt worden of zij kunnen bestaan met of 
zonder mogelijkheden tot uitbreiding of zich moeten herlocaliseren. We kunnen een onderscheid maken tussen in het gewestplan 
erkende en niet-erkende geïsoleerde bedrijven.  
 
a.  Bedrijven gelegen in ‘paarse vlekjes’  
 
Brakel kent drie zones voor ambachtelijke bedrijven. Naast het bedrijven terrein in Nederbrakel, zijn er nog twee ‘paarse vlekjes’ in 
het gewestplan. De zone in Parike is niet ingevuld en tot op heden in landbouwgebruik. Deze ambachtelijke zone met een oppervlakte 
van 1,5 ha wordt geschrapt en geïntegreerd in het agrarisch gebied en een deel in het woongebied (straatzijde). De zone aan de 
Brusselse straat is volledig ingevuld (Top Bronnen). Daarbij komen nog al de terreinen die opgenomen zijn in het sectoraal BPA voor 
zonevreemde bedrijven (12). Zowel voor Top Bronnen als voor de bedrijven opgenomen in het BPA geldt dat de beschikbare ruimte 
dient voor de uitbreiding van het bestaande bedrijf, dus niet om nieuwe bedrijven aan te trekken.  
 
b.  Afwegingskader voor zonevreemde bedrijven 
 
Voor de nog overblijvende zonevreemde bedrijven kan men door het opmaken van een afwegingskader (selectiecriteria) een globale 
beoordeling geven. Hier worden een aantal beoordelingsprincipes aangegeven per gebied. 
 
Bedrijven aansluitend op hoofddorp, woonkern of landelijk dorp  

Bedrijven die zich binnen of aanpalend aan een woongebied bevinden, kunnen een kwalitatieve bijdrage leveren, voor zover 
de uitgeoefende activiteit niet hinderlijk is voor de omgeving. Het handhaven en het beperkt uitbreiden waarbij de activiteiten 
geen grote hinder vormen, dient binnen een kwalitatieve vormgeving mogelijk te worden. Een echte schaalvergroting is in 
deze gebieden echter niet wenselijk, daar het de leefkwaliteit binnen deze woongebieden kan verstoren. Als toetssteen 
gelden de typische ruimtelijke kenmerken van de omgeving. Lokale bedrijven die niet verweefbaar zijn met de woonfunctie van 
dit gebied, krijgen een uitdovend karakter en dient geherlocaliseerd naar een lokaal bedrijventerrein. 
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Bedrijven gelegen aansluitend op of in een strook landelijk woongebied of de geïsoleerde verkaveling Valkenberg  
Brakel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van lintbebouwing. Een verdere ontwikkeling van lintbebouwing dient te 
worden tegengegaan. Het is de bedoeling dat er een goede verwevenheid ontstaat tussen de lokale bedrijven en het wonen. 
Daar waar de woonlinten aansluiten bij de kern, worden uitbreidingsmogelijkheden wezenlijk niet beperkt, voor zover de 
uitgeoefende activiteit niet hinderlijk is voor de omgeving. Voor de bedrijven die gelegen zijn in een woonlint in open ruimte 
dient echter omzichtig te worden omgesprongen met uitbreiding, nl mits nodige aandacht te besteden aan architectuur, 
morfologie, inkleding en de kwetsbaarheid van het omgevende landschap. Als toetssteen gelden de typische ruimtelijke 
kenmerken van zijn omgeving. 

 

bedrijven gelegen binnen gebieden voor grondgebonden landbouw in waardevol landschap 

Om de landschappelijke kwaliteiten zo veel mogelijk intact te houden, is de aanwezigheid van bedrijven niet wenselijk in deze 
zone. Een verder ontwikkeling en behoud is daarom niet aangewezen. Het behoud kan eventueel overwogen worden indien: 
 
- Het bedrijf ligt niet geïsoleerd (vb aansluiten bij cluster van landbouwbedrijven of een groepje van woningen) 
- Het bedrijf sluit aan op een gebied waar zich nog andere niet-agrarische functies bevinden. 
- De huidige en potentiële mogelijkheden voor de landbouw mogen niet gehypothekeerd worden. 
- Het gaat om een historisch gegroeid bedrijf 
- Milieuhinder is beperkt 
- Een eventuele uitbreiding dient te kaderen in het uitzicht en de typisch ruimtelijke kenmerken van de nabije omgeving 

 

bedrijven gelegen binnen natuurverbindingsgebieden, verwevingsgebieden, ecologische infrastructuur 

Een verder ontwikkeling en behoud van bedrijvigheid is hier niet aangewezen. Bedrijvigheid is niet gewenst in deze gebieden 
waar de openruimtefuncties centraal staan.  Bestaande bedrijven kunnen wel verder werken binnen de vergunde of vergund 
geachte gebouwen of terreinen, zonder uitbreidingsmogelijkheden. 

 

bedrijven gelegen binnen prioritaire gebieden voor natuur 

Het gaat om de gebieden die aangeduid zijn als prioritaire gebieden voor natuur, in hoofdzaak de valleigebieden en de 
bosgordels op de heuvelruggen. Het is niet wenselijk dat hier belastende activiteiten plaatsvinden, daar deze activiteiten de 
ruimtelijke draagkracht overstijgen.  Bedrijven gelegen in dergelijke zones dienen zich op termijn te herlocaliseren. 

 
c.  Herlokalisatie naar een bedrijventerrein 
 
Voor die bedrijven met uitbreidingsbehoeften maar geen mogelijkheden ter plaatse hebben en voor bedrijven die ruimtelijk niet 
inpasbaar (zie afwegingskader) zijn wordt gekozen voor een herlokalisatie naar het lokaal bedrijventerrein. Op termijn zullen een 
aantal zonevreemde bedrijven willen uitbreiden en dat, gezien de nieuwe milieureglementering, niet mogen of kunnen aansluitend bij 
het bestaande bedrijf. Het bestaande bedrijventerrein kan deze nood opvangen. Deze ambachtelijke zone kan dus een goede 
oplossing bieden voor bepaalde, relatief kleine zonevreemde bedrijven, voor wie herlokalisatie een realistische optie is.   
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OPTIMALISEREN VAN HET HUIDIG LOKAAL AMBACHTELIJK BEDRIJVENTERREIN 

Het huidig lokaal bedrijventerrein sluit aan op het hoofddorp Nederbrakel en Opbrakel. Het kent een goede ontsluiting via de nieuwe 
omleidingsweg op de N8. Het is dus aangewezen op deze plaats de behoefte aan bedrijventerreinen op te vangen., maar een deel 
ervan (2ha) is opgenomen in een Europees erkend habitatgebied.  
Momenteel zijn ook grootschalige detailhandelszaken gevestigd in deze ambachtelijke zone. Er wordt geopteerd voor volgende opties: 
 
- De gemeente ontwikkelt op korte termijn het resterende deel van de ambachtelijke zone dat niet gelegen in het 

habitatrichtlijngebied (4 ha)5. Deze invulling komt tegemoet aan de gemeentelijke behoefte en bedrijfsvraag voor de volgende 5 
jaar (tot 2017). 

- De verdere ontwikkeling van het bestaand terrein kan enkel wanneer het gaat om bedrijven van kleinere omvang. 
- Het bestaand bedrijventerrein dient voldoende gebufferd te worden ten opzichte van de omliggende bebouwing, landschap en 

ten opzichte van de beschermde site van de Verrebeekmolen. 
- Indien voor 2017 zou blijken dat de behoeften aan bedrijfsgrond toch groter zijn dan gedacht, wordt werk gemaakt van een 

nieuwe locatie  Hiervoor zal een alternatievenonderzoek worden opgestart, waarbij rekening zal worden gehouden met de 
nieuwe randvoorwaarden voor de locatie van een lokaal bedrijventerrein, zoals opgenomen in de actualisatie en gedeeltelijke 
herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (definitief aangenomen door de Vlaamse regering op 17 december 
20106.   

- De bestaande grootschalige detailhandelszaken kunnen behouden blijven op de huidige locatie, gezien het gebrek aan alternatief 
binnen de kern van Brakel. Waar de ambachtelijke zone grenst aan de N8, zijn ook bijkomende vestigingen van nieuwe 
detailhandel toegelaten. In de ambachtelijke zone zelf is dit niet mogelijk.  Schaalvergroting van de bestaande detailhandel kan 
per uitzondering worden toegestaan, indien dit gebeurt op ingesloten percelen die niet meer bruikbaar zijn voor niet-
detailhandelszaken. 

 

UITBOUW VAN EEN CENTRUMGEBIED VOOR KLEINHANDEL EN DIENSTEN 

Het hoofddorp Brakel beschikt over een goed uitgerust handelsapparaat. Wil men de draagkracht van het centrum behouden en 
versterken, dan is concentratie en differentiatie van het handelsaanbod in het centrum van Brakel het streefdoel. Om dit te bereiken 
moet de verwevenheid van verschillende winkeltypes en andere centrumfuncties verder worden gestimuleerd. 
Het handelsgebeuren doet zich vooral voor rond de Kasteelstraat, Hoogstraat, Marktplein, Wielendaalstraat en Serpentenstraat. Dit 
winkelgebied blijft behouden en wordt verder versterkt. De grootschalige detailhandel op het bedrijventerrein blijft behouden maar 
mag niet verder uitbreiden, zodat de concurrentiepositie van de handelaars in het centrum van Brakel niet verder in het gedrang 
komt. 
Om dit te versterken wordt via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester een herinrichting van de Hoogstraat, de Neerstraat 
en de Kasteelstraat uitgewerkt. 
 
 

                                                   
5 In een onderhoud met de bevoegde administratie is gebleken dat enkel op vergunningenniveau een passende beoordeling vereist is, de ontwikkeling als 
bedrijvenzone wordt hierbij niet belemmerd. 
6 Volgens deze gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is een locatie van een lokaal bedrijventerrein bij voorkeur aansluitend bij 
een hoofddorp. Het kan ook aansluiten bij een woonkern, zo mogelijk bij een bestaande kmo-zone of bij een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur 
in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor het behoud van de open ruimte.  De herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen moet nog 
worden bekrachtigd door het Vlaams parlement. 
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5.4 GEWENSTE VERKEERSKUNDIGE STRUCTUUR 

5.4.1 ONTWIKKELINGSOPTIES 
- Verbeteren van het bestaande wegennet: Het gebruik van bestaande verkeersinfrastructuur moet worden verbeterd zodat 

ongevallenconcentraties verminderen, knelpunten met een hoog onveiligheidsgevoel afgezwakt worden en de inrichting van de 
straatruimte zo aangepast wordt dat de kans op ongevallen vermindert en de gevolgen van een ongeval afnemen. 

 
- Bevorderen van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid (voornamelijk voetgangers en fietsers): Het verhogen van de 

verkeersafwikkeling dient de verkeersleefbaarheid te respecteren. Het begrip verkeersleefbaarheid heeft zowel te maken met 
de verblijfskwaliteit en veiligheid als met de verkeersfunctie.  In de relatie tussen beide moet de leefbaarheid benadrukt worden. 
Immers leefbaarheid is maar mogelijk indien de bereikbaarheid wordt gegarandeerd van zowel de kernen als de economische 
activiteiten. 

 
- Voorzien van een comfortabele verblijfsomgeving voor de bewoners: Bewoners zijn kritische gebruikers van hun verkeersruimte. 

Een ongezellige straat, slecht wegdek, slecht verzorgde voetpaden zorgen voor klachten en een lage beleving van de openbare 
ruimte in het algemeen en de verkeersruimte specifiek. Het komt er op aan door planning, inrichting en consequent beheer een 
degelijke, veilige en groene verblijfsruimte te voorzien voor de bewoners. In dit kader werd de herinrichting van de Hoogstraat, 
de Neerstraat en de Kasteelstraat te Brakel via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester opgestart. 

 
- Veilige en comfortabele fiets- en wandelroutes door Brakel: Het gebruik van de fiets en verplaatsingen te voet dient bevorderd 

te worden door aan fietsers en voetgangers veilige en comfortabele routes door Brakel aan te bieden, zowel voor toeristisch als 
voor dagdagelijks gebruik. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan het fietsroutenetwerk en veilige fietsroutes in 
het centrum. Voor de verbinding met naburige gemeenten (naar Parike, Ronse, Ninove (Lierde), Oudenaarde, Zottegem) zijn 
vooral de functionele fietsroutes langs gewestwegen van belang. 

 
- Versterken van het openbaar vervoer: Om de dienstregeling en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verhogen dient 

de doorstroming zoveel mogelijk te worden verbeterd door doorstromingsmaatregelen voor de bus. In combinatie met de belbus 
wordt het volledige grondgebied bediend.  
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5.4.2 BELEIDSELEMENTEN 

5.4.2.1 OPSTELLEN VAN EEN CATEGORISERING VAN HET WEGENNET  
 
Een van de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. mobiliteit is de optimalisering van het bestaande 
wegennet. Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het wegennet in. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
het hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire wegen en de lokale wegen.  
 
Hoofdwegen en primaire wegen 
In Brakel werden door het Vlaams Gewest noch hoofdwegen noch primaire wegen geselecteerd. Ten oosten van Brakel werd de 
N42 en ten westen de N60 geselecteerd als primaire wegen. 
 
Secundaire wegen 
Tot een lagere categorie behoren de secundaire wegen, die geselecteerd worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Onder 
secundaire wegen verstaan we wegen met een verbindingsfunctie en verzamelfunctie op bovenlokaal niveau. Ze ontsluiten gebieden 
naar de primaire wegen en hoofdwegen (verzamelfunctie op bovenlokaal niveau). Ze staan daarnaast ook op lokaal niveau in voor de 
bereikbaarheid van diverse activiteiten langsheen de weg (toegang geven). Ze zijn niet van gewestelijk belang.  
 
De volgende wegen werden door de provincie geselecteerd als zijnde behorende tot het secundaire wegennet: 
 
- de N48, secundaire weg II, verbinding tussen Brakel en Ronse 
- de N8, secundaire weg II, verbinding tussen Ninove en Oudenaarde 
- de N8c, secundaire weg II, omleidingsweg te Brakel 
 
Lokale wegen   
Alle overige wegen zijn lokale wegen met een onderscheid tussen lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en lokale 
straten. De lokale verbindingswegen zijn wegen met een stroomfunctie op gemeentelijk niveau. De ontsluitingswegen kennen in 
principe geen doorgaande functie en zorgen uitsluitend voor de plaatselijke ontsluiting van de dorpscentra en woonstraten. 
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan voor op de afwikkelingssnelheid van het verkeer. De inrichting is een 2x1-weg met 
gemengde verkeersafwikkeling. 
 
Volgende wegen worden geselecteerd als lokale verbindingswegen:  
 
- N415, Gentsestraat ,    verbinding Brakel-Zwalm 
- N462, Watermolenstraat-Moriaanstraat-Molenstraat-Kasteeldreef,  verbinding Brakel-Zottegem 
- N493, Geraardsbergsestraat-steenweg,    verbinding Brakel-Geraardsbergen 
 
Volgende wegen worden geselecteerd als lokale ontsluitingswegen:  
 
- Sint-Martensstraat-leinstraat-Cijnsland-Heinestraat , ontsluiting Opbrakel-Flobecq 
- Molenstraat-Priemstraat-Steenberg-Muiterij-Maandagstraat,  ontsluiting Steenweg (N493)-Everbeek-Boven-Flobecq 
- Klaaie-Reepstraat-Lessensestraat-Mierenhoek-Spinele-Hemelrijk, ontsluiting Parike-Everbeek-Beneden-Flobecq 
- Hollebeekstraat-Matrouwstraat, ontsluiting Parike-Sint-Martens-Lierde 
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- Stationsstraat-Kruisstraat,  ontsluiting Nederbrakel-Sint-Martens-Lierde 
- Meierij, Heksteelstraat, Boembeke,  ontsluiting Kasteeldreef (N462)-Michelbeke-Rozebeke 
- Berendries-Riedeplein-Lepelstraat,  ontsluiting Brakelstraat (N462)-Michelbeke-Elst 
- Boekelstraat,  ontsluiting Elst,-Sint-Blasius-Zwalm 
 
Alle overige wegen zijn lokale wegen III. 
 

5.4.2.2 RESERVEREN VAN DE DORPSCENTRA VOOR BESTEMMINGSVERKEER (VERBLIJFSGEBIED) 
 
In de verschillende woongebieden moet de verblijfsfunctie overheersen. Onder verblijfsfunctie wordt verstaan het zoveel mogelijk 
ruimte scheppen voor de voetganger, fietser, straatmeubilair en groen. In verblijfsgebieden zijn maatregelen inzake de 
verkeersleefbaarheid, vooral gericht tegen het zware verkeer en tegen hoge snelheden, essentieel. In de woongebieden van 
Nedrebrakel, Opbrakel, Elst, Michelbeke, Zegelsem, Everbeek-boven, Everbeek-beneden en Parike moet de snelheid aangepast 
worden aan de verblijfsfunctie. De centrumstraat dient volledig afgestemd te worden op traag verkeer. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de N8c. 
 

5.4.2.3 VRACHTVERKEER 
 
Langsheen de N493 is een ambachtelijke zone gelokaliseerd. Deze zone dient dan ook ontsloten te worden via de gewestweg. Door 
de aanleg van de omleidingsweg is de N8 bereikbaar geworden zonder het centrum te belasten. Zwaar verkeer moet dan ook 
volledig uit de centrumstraat geweerd worden.  
De stortplaats op het grondgebied Flobecq en de steengroeven in Lessen genereren veel vrachtverkeer. Zij zorgen voor overlast in 
diverse woonstraten van Brakel, meer specifiek de Sint-Martensstraat.  
Alle vrachtvervoer moet geleid worden langs de N48 voor verkeer komende van Flobecq. 
 

5.4.2.4 STATIONSPLEIN NEDERBRAKEL: MULTIMODAAL KNOOPPUNT 
 
Het Stationsplein kan als multimodaal verkeersknooppunt fungeren, waar gemakkelijk kan overgestapt worden van het ene 
vervoermiddel naar het andere, zoals bus - fiets. Het verkeersluwer maken van het centrum, het invoeren van parkeerverbod t.h.v. 
het kruispunt Gauwstraat – Neerstraat, een eenzijdig parkeerverbod in de Gauwstraat en de bestaande busbaan in de 
Watermolenstraat zullen de doorstroming te goede komen.  Het situeren van busknooppunt op het Stationsplein betekent een 
verbetering van de leefbaarheid van de bewoners.  
 

5.4.2.5 FIETSROUTENETWERK 
 
Het stelsel van de fietsvoorzieningen moet een samenhangend geheel vormen en aansluiting geven op alle belangrijke 
aantrekkingspolen. Er wordt daarbij gedacht aan zo direct mogelijke routes, waarbij het omrijden tot een minimum beperkt blijft. 
Het fietsbeleid vormt een onderdeel van het globale mobiliteitsbeleid. Dit betekent dat enerzijds de fietsverbindingen optimaal 
moeten aansluiten op het openbaar vervoersbeleid. Anderzijds dient in een aantal gevallen de belangen van de auto wijken ten 
voordele van de fietsers. Het voeren van een degelijk fietsbeleid zonder de automobiliteit aan te pakken is dan ook weinig zinvol. 
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De hoofdstructuur voor het fietsverkeer is er op gericht om veilige fietsverbindingen te realiseren tussen enerzijds de 
buurgemeenten, deelgemeenten en wijken en anderzijds de fietsaantrekkende activiteiten in Brakel (centrum, scholen, enz.). 
We onderscheiden functionele fietsroutes en lokale fietsroutes. De functionele fietsroutes worden (Provinciale bevoegdheid) worden 
aangevuld met een dens netwerk van lokale fietsroutes dat gericht is op het verbinden van de respectievelijke netwerken. 
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5.5 GEWENSTE RECREATIEVE STRUCTUUR 
 
Gezien het ruimtegebonden en ruimte-innemend karakter van recreatie, de schaarste van de ruimte, de concurrentie voor het 
ruimtegebruik en de mobiliteitsproblematiek is ook de ruimtelijk planning zich op het thema gaan toeleggen. 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt men dat de bestaande recreatieve infrastructuur in het stedelijk gebied en in het 
buitengebied in grotere mate en op een meer optimale wijze moet benut worden. De verbetering van de kwaliteit van de aangeboden 
producten staat voorop en het aanbod van bestaande infrastructuur moet beter op elkaar inspelen.  
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden t.a.v. de recreatieve voorzieningen enkele principes  vooropgesteld: 
 
- Bestaande recreatieve infrastructuur optimaal benutten 
- Verweving met het wonen wordt ondersteund 
- Streven naar kwaliteitsvol medegebruik 
 

5.5.1 UITWERKEN VAN EEN TOERISTISCH-RECREATIEF NETWERK 
 
In samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kan de positie van Brakel binnen het toeristisch-recreatief 
netwerk Vlaamse Ardennen nader bekeken worden. Daarbij wordt uitgegaan van het typerende karakter van de Vlaamse Ardennen 
en de lokale voorzieningen van Brakel. De Vlaamse Ardennen lokt jaarlijks talrijke wandelaars en fietsers. Deze streek beschikt dan 
ook over vele uitgestippelde en aangeduide auto-, fiets-, wandel- en ruiterroutes. 
 
De grootste aantrekkingskracht van de Vlaamse Ardennen is gelegen in het heuvellandschap. Het streven naar het behoud van 
karakteristieke landschapswaarden, het openhouden van het landschap en het voorzien van recreatieve mogelijkheden staan hier 
voorop. Het beleid zal vanuit een cultureel-ecologische achtergrond erop gericht zijn het landschap open te laten en versnippering 
tegen te gaan. Het gaat dan niet alleen om het behoud van de kwaliteit van het bestaande landschap maar ook om het scheppen van 
nieuwe kwaliteit in functie van recreatieve doeleinden. 
 
Om het fiets- en voetgangersverkeer aan te moedigen, moeten de af te leggen routes korter en aangenamer zijn dan voor wagens.. 
Naast functionele verbindingen zijn ook recreatieve routes langs waterlopen en kastelen in Brakel mogelijk. 
 

5.5.2 STIMULEREN VAN KLEINSCHALIGE TOERISTISCH-RECREATIEVE PLATTELANDSACTIVITEITEN. 
 
Daarnaast kan ook de kleinschalige toeristische verblijfsaccommodatie ondersteund worden. Dit beleidselement betekent  
medegebruik van de agrarische ruimte. Volgende tabel geeft een ruimtelijk kader aan voor dergelijk plattelandstoerisme buiten de 
prioritaire gebieden voor natuur, de natuurverbindingsgebieden, natuurverwevingsgebieden en de ecologiqsche infrastrucuur.7 
Indien de provincie geen initiatieven neemt om dit ruimtelijk kader juridisch vast te leggen, zal de gemeente dit opnemen in een apart 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of via het RUP zonevreemde woningen. 

                                                   
7 Ruimtelijk beleid voor kleinschalige toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. 
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FUNCTIONELE CATEGORISERING LANDELIJK TOERISTISCH-RECREATIEVE NETWERK VLAAMSE ARDENNEN 

ACTIEVE HOEVE KAMERS MET TOERISTISCHE DIENSTVERLENING 

JEUGDKAMPEN EN JEUGDLOGIES 

HUURVAKANTIEWONING 

KAMPEREN BIJ DE BOER 

BESCHERMDE BEBOUWING JEUGDLOGIES 

HUURVAKANTIEWONINGEN 

CAFÉ/TEAROOM/RESTAURANT 

KAMERS MET TOERISTISCH-RECREATIEVE DIENSTVERLENING 

TOERISTISCH ATTRACTIEPUNT 

MERKWAARDIGE GEBOUWEN (VB. VIERKANTSHOEVEN) KAMERS MET TOERISTISCHE DIENSTVERLENING 

JEUGDLOGIES 

HUURVAKANTIEWONINGEN 

TOERISTISCH ATTRACTIEPUNT 

tabel 1 ruimtelijk kader voor plattelandstoerisme. 
 
Merkwaardige gebouwen zijn gebaseerd op de inventaris Bouwkundig Erfgoed (Monumenten en Landschappen).  
 

5.5.3 BEHOUD VAN LOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR 
 
De bestaande lokale sportinfrastructuur die verweven zit in het woonweefsel wordt behouden en waar nodig versterkt. In de eerste 
plaats wordt hierbij gedacht aan het recreatiedomein Rijdtmeersen.  Verder wordt gestreefd naar een kleinschalig sport- en 
speelterrein per deelgemeente. 
 
In het BPA voor zonevreemde sport- en recreatieterreinen is een ruimtelijke afweging gebeurd van de diverse bestaande 
sportterreinen. De terreinen (7) die opgenomen werden in het BPA, zijn ondertussen niet meer zonevreemd. Er resten nog drie 
terreinen die niet werden opgenomen in het BPA en waarvoor geen ontwikkelingsperspectieven zijn vastgelegd.  
 
Voor de terreinen van F.C. Zegelsem, aan Rovorst en het terrein van Standaard Michelbeke, langs de Kraaiestee, wordt een 
uitdoofbeleid voorzien.  Een juridische bestendiging van de terreinen en gebouwen is immers ruimtelijk niet te verantwoorden, 
omwille van hun ligging middenin de open ruimte en ver van de betrokken kernen  Indien een verhuis noodzakelijk is, kunnen deze 
voetbalclubs gebruik maken van vrijliggende zone-eigen recreatieterreinen binnen de gemeente. 
 
Voor Stoeterij De Kleye wordt eveneens een uitdoofbeleid voorgesteld. 
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5.5.4 BEHOUD EN VERSTERKEN VAN DE HORECA GERICHT OP PLATTELANDSTOERISME 
 
In Brakel komen verspreid op het grondgebied verschillende horecazaken voor die zich richten naar het plattelandstoerisme 
(kleinschalige hotels, tavernes, restaurants).  De gemeente wenst maximaal rechtszekerheid te geven aan de bestaande (vergunde) 
horecazaken.  Nieuwe initiatieven gebeuren bij voorkeur in merkwaardige, al dan niet beschermde gebouwen (zie hierboven).  
Daarnaast wordt specifiek één gebied voor verblijfsrecreatie aangeduid in Parike (zie microschaal). 
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6 DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICRONIVEAU 
 
Op microschaal worden de verschillende deelgemeenten van Brakel benaderd en cartografisch weergegeven. Hierbij worden de 
verschillende thema’s zoals de nederzettingsstructuur, de open ruimte, de lijninfrastructuur, de gebieden voor economische 
activiteiten e.d. behandeld op schaal van de verschillende onderdelen waaruit Brakel is opgebouwd: 
 
- Structuurondersteunend hoofddorp: Nederbrakel en Opbrakel 
- Woonkern Michelbeke 
- Woonkern Parike 
- Woonkern Elst 
- Woonkern Zegelsem 
- Landelijk dorp Everbeek-boven 
- Landelijk dorp Everbeek-Beneden 
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6.1 HOOFDDORP NEDER- EN OPBRAKEL 

COMPACT HOOFDDORP EN INBEDDING IN DE GLOBALE STRUCTUUR 

Een eerste stap naar een verantwoorde ruimtelijke afbakening van het hoofddorp houdt de selectie van in van de deelgebieden 
welke zowel morfologisch als functioneel tot het centrum van Nederbrakel en Opbrakel moeten behoren. 
De huidige ruimtelijke structuur vertoont reeds een vergroeiing van Nederbrakel en Opbrakel door de ontwikkelingen langs de 
Ronsestraat en de uitbreiding van de ambachtelijke zone. Daardoor worden binnen de gewenste structuur zowel Nederbrakel als 
Opbrakel opgenomen als hoofddorp.  
 
De bebouwde ruimte dient te worden gestructureerd door middel van het vervolledigen van de bestaande bouwblokken en door het 
aansnijden van bepaalde woongebieden. De woonbehoefte kan niet aantonen dat er nood is om woonuitbreidingsgebieden aan te 
snijden binnen de planperiode. Nabij het centrum van Nederbrakel, en zo ook dicht bij allerlei voorzieningen, liggen enkele 
woongebieden die een deel van de woonbehoefte kunnen opvangen. Deze optie sluit aan bij het principe van versterking en 
verdichting van het centrumgebied. Enkele gebieden lenen zich tot een kleinschalig woonproject waar bv. doelgroepgericht kan 
gewerkt worden. 
 
Een sterke aanwezigheid van de natuurlijke structuur binnen het bebouwd gebied is aangewezen. Typische landschappelijke 
kwaliteiten worden versterkt en aangevuld met een aantal stedelijke kwaliteiten. Voor de groene ruimte word het Toeppark en het 
recreatiepark Rijdtmeersen geselecteerd. Beide groengebieden bieden potenties tot ontspanning, recreatie en het inbrengen van 
meer groen binnen het centrum. Daarnaast zorgen nog andere groenstructuren voor de ruimtelijke afwerking van het 
centrumgebied. 
 
De geïsoleerde verkaveling Valkenberg wordt geconsolideerd. Dit betekent dat enkel binnen de bestaande juridische grenzen van de 
woongebied nog nieuwe woningen mogelijk zijn. Deze verkaveling wordt niet beschouwd als deel uitmakend van het hoofddorp. De 
verkaveling wordt van het hoofddorp gescheiden door de vallei van de Kouterbeek. Deze ruimtelijk grens vanuit de openruimte wordt 
behouden. 
 

UITBREIDING BESTAANDE AMBACHTELIJKE ZONE MET AANDACHT VOOR LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Een deel van de ambachtelijke zone is nog niet aangesneden. Het voorstel is om in de eerste plaats het huidige ingevulde terrein te 
optimaliseren. Op het ogenblik dat ook het laatste deel van de zone wordt aangesneden dient wel rekening te worden gehouden met 
het beschermde landschap van de Verrebeekmolen. Een geïntegreerde aanleg (landschappelijke laagbouw) is noodzakelijk. De 
percelen dienen klein gehouden te worden zodat enkel kleinere ambachtelijke bedrijven er zich kunnen vestigen.  
De ontsluiting van het bedrijventerrein is gericht om via de nieuwe omleidingsweg langs de N8 te ontsluiten richting N42. 
 

EEN GROENE RAND MET DIEPE VERTAKKINGEN TOT IN HET CENTRUM 

Dit gaat uit van het principe om de open ruimte omheen het bebouwde gebied maximaal te behouden. Deze groenelementen nemen 
verschillende vormen aan. Wat Brakel betreft worden deze grotendeels gevormd door de Zwalm en haar zijbeken, de omringende 
open kouters, het Toeppark en het recreatiedomein Rijdtmeersen. Deze open randen vormen niet alleen de drager van de groene 
gordel maar zorgen ook voor een tegenwicht t.o.v. de bebouwde ruimte. Tevens is het noodzakelijk het groen op een aantal plaatsen 
zo diep mogelijk te laten doordringen in het centrum. Dit moet de binding met de open ruimte behouden. Dit wordt vertaald naar : 
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- Het versterken van de aanwezigheid van de Dorenbosbeek-Zwalmbeek en haar zijbeken in de bebouwde ruimte 
- Bosuitbreiding van het Toeppark met landschappelijke integratie van de bestaande woningen en de uitbreiding van Top Bronnen 

zoals opgenomen in het BPA Breeveld.  
- Versterken en herstellen van de valleigebieden  
- Aandacht voor groen in en rond het recreatiedomein Rijdtmeersen 
 

VERBETEREN VAN DE VERSCHIJNINGSVORM VAN HET CENTRUMGEBIED 

Dit houdt in de eerste plaats de herinrichting van het marktplein van Nederbrakel en de invalswegen (Neerstraat-Hoogstraat-
Kasteelstraat) in. Het marktplein met de verschillende centrumfuncties rond biedt mogelijkheden om er een aangenaam centrum van 
te maken. Een tweede punt vormt de herinrichting van de openbare ruimte van de Kasteelstraat-Hoogstraat-Neerstraat met 
hoofdzakelijk gesloten bebouwing en centrumfuncties zoals winkels en scholen. Deze herinrichting zal gebeuren een open oproep van 
de Vlaams Bouwmeester (OO 1006 Brakel), De procedure werd opgestart in 2005. Een herprofilering van het wegdak met meer 
ruimte voor de zwakke weggebruikers valt hier ook onder. Ook het stationsplein en omgeving kan een kwalitatieve ruimte zijn die 
deel kan uitmaken van het centrum.  
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6.2 WOONKERN MICHELBEKE 

RUIMTELIJKE CONTOUREN VAN DE WOONKERN 

De dorpskern van Michelbeke kent met de oude spoorwegbedding en de Zwalmvallei een duidelijke grens. Verder behelst de 
dorpskern de wijk Hovendaal en de woonontwikkelingen langs de Heksteelstraat, Lepelstraat, Guido Gezellestraat, Meierij, Marijke, 
Boekendries en Nieuwstraat.  

GERICHT WOONBELEID 

Functioneel dient Michelbeke zich te ontwikkelen als woonkern die kan voorzien in de eigen basisbehoeften en waar de verweving 
van kleinschalige activiteiten gestimuleerd wordt. Woonuitbreiding binnen het juridisch aanbod kan er komen voor het opvangen van 
de eigen woonbehoeften. Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken van de leegstand en het renoveren van 
verouderde en achtergestelde woningen. 
 
Het invullen van de bouwmogelijkheden dient te gebeuren op een kwalitatieve manier. Dit betekent dat er gebouwd en verkaveld moet 
worden rekening houdend met de toestand ter plaatse (wegen- en kavelstructuur, het landelijk karakter, het landschap,...). 
Volgende woonprogrammatie wordt voorgesteld: 
 
- Het nog niet aangesneden woonuitbreidingsgebied, dat aansluit bij de wijk Hovendaal, dient geschrapt te worden. Het gaat hier 

niet om een kernversterkende woonuitbreiding, hier wordt een KWZI voorzien. 
- Het landelijk woongebied (Boekendries-Meierij) kan aangesneden worden. 
- Het andere deel van het landelijk woongebied gelegen tussen Lepelstraat en Nieuwstraat wordt geschrapt om de 

Dorrebeekvallei tot diep in het centrum te laten doordringen en te versterken. 
- Tussen Lepelstraat en Heksteelstraat kan het resterende landelijk woongebied nog ingevuld worden.  
- De linten langs de Lepelstraat, Nieuwstraat en Boekdries moeten gestructureerd worden teneinde openingen naar de 

Dorrebeekvallei en de open ruimte te behouden. 
 

ZWALMVALLEI, DORREBEEKVALLEI EN BOTERHOEK VERSTERKEN DE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

De vallei van de Dorrebeek en de Zwalm alsook de Boterhoek kennen waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. 
Prioritaire aandacht dient te gaan naar deze beekvalleien. Dit vraagt om een duidelijke visie en ontwikkelingsrichting van het gebied. 
Om de Dorrebeek beter te beschermen wordt een bestemmingsruil voorgesteld die het gebied omzet naar natuurgebied.  
 
Deze bestemmingswijziging kan kaderen in een ruimer beleid voor de gehele vallei en zal in principe door het Vlaams gewest 
gebeuren in het kader van de afbakening van het buitengebied (zie informatief deel). Deze ruil zou kunnen gebeuren met het nu 
ingetekend natuurgebied gelegen tussen Nieuwstraat en Boekendries. In dit gebied is de natuurfunctie sterk achteruitgegaan door 
het agrarisch gebruik en er zijn verschillende woningen gelegen, die momenteel zonevreemd zijn. Deze bestemmingsruil kan 
opgenomen worden in de afbakening van het buitengebied. 
 
Ook de parkeerproblematiek van het rusthuis langsheen de Nieuwstraat kadert in dit ruimer beleid: Er wordt voorgesteld om het 
parkgedeelte achter het huidige rusthuis als onderdeel van de Dorrebeekvallei zijn groen karakter te behouden en de noodzakelijke 
parkeerplaatsen op te vangen aan de overkant van de straat (gelegen in agrarisch gebied). 
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Deze herinrichtingsopgave kan tevens uitgewerkt worden in een natuurinrichtingsplan voor de Zwalm-Dorrebeek. Het 
inrichtingsplan zal vooral gericht zijn op correcte afbakening van het valleigebied en op de versterking van het ecologisch potentieel. 
Het vrijwaren van deze beken en het schrappen van het landelijk woongebied ter hoogte van de Dorrebeek heeft tot gevolg dat de 
open ruimte op een aantal plaatsen nog vrij dicht de dorpskern zal naderen. Op deze manier kan de vallei van de Dorrebeek ook ten 
volle haar functie van natuurverbinding vervullen 
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6.3 WOONKERN PARIKE 

RUIMTELIJKE CONTOUREN VAN DE WOONKERN 

De woonkern Parike wordt ruimtelijk begrensd door de woonstraten Geraardsbergsestraat met de Peperendaalwijk, Koestraat, 
Hollebeekstraat en Matrouwstraat. De Molenbeek- en Remistebeekvallei vormen groene grenzen.  
 

GERICHT WOONBELEID 

Functioneel dient Parike zich te ontwikkelen als woonkern die kan voorzien in de eigen basisbehoeften en waar de verweving van 
kleinschalige activiteiten gestimuleerd wordt. Kleinschalige wooninbreidingsprojecten zijn toegelaten wanneer zij bijdragen tot het 
versterken van de kern. Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken van de leegstand en het renoveren van 
verouderde en achtergestelde woningen. 
 
Het invullen van de bouwmogelijkheden dient te gebeuren op een kwalitatieve manier. Dit betekent dat er gebouwd en verkaveld moet 
worden rekening houdend met de toestand ter plaatse (wegen- en kavelstructuur, het landelijk karakter, het landschap,...). 
Volgende woonprogrammatie wordt voorgesteld: 
 
- Het nog niet aangesneden woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt. Het gaat hier niet om een kernversterkende wooninvulling 

maar om een inname van waardevolle open ruimte. Door het woonuitbreidingsgebied te schrappen wordt ook de beekvallei van 
de Molenbeek gevrijwaard. 

- Tussen de Matrouwstraat, Hollebeekstraat en Geraardsbergsestraat is er nog ruimte voor een mogelijk kleinschalig 
woonproject.  

- Te structureren lintbebouwing : De lintbebouwing langs de Fayte en de Hollebeekstraat dienen gestructureerd te worden. 
- Schrappen ambachtelijke zone en integreren in woonbeleid door afwerken van bebouwing met een viertal woningen langs de 

Koestraat en het behouden van de agrarische functie achter deze bouwzone. Op die manier wordt de ruimtelijke samenhang van 
de kern van Parike versterkt en blijft de openruimte gevrijwaard. 

 

BEEKVALLEIEN ALS BEGRENZERS VAN HET BEBOUWD GEBIED  

Het bebouwd gebied van Parike is gelegen tussen de beekvalleien van de Molenbeek en Remistebeek. De beekvalleien kennen 
waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Op die manier ontstaat een verantwoorde afbakening van het bebouwd 
gebied. Prioritaire aandacht dient dan ook te gaan naar het vrijwaren ervan. De Molenbeek wordt nabij de bebouwde kern 
beschermd door het schrappen van het woonuitbreidingsgebied.  
 

AANDACHT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID OP DE N493 

De Geraardsbergsestraat / Steenweg (N493) is aangeduid als lokale weg met een belangrijke bovenlokale verbindingsfunctie. Deze 
weg doorkruist het centrum van Parike. Het aanpakken van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid op deze weg kan de leefomgeving 
verbeteren. Aanpassingen op de N493,  ten voordelen van alle weggebruikers, zijn nodig om de veiligheid te verzekeren.  
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RUIMTE VOOR VERBLIJFSRECREATIE 

De ingesloten zone tussen de N493 Geraardsbersestraat – Molenstraat – Brouwerstraat wordt herbestemd als zone voor 
verblijfsrecreatie. Door zijn ingesloten karakter heeft deze zone weinig waarde voor de landbouw.  Natuurwaarden komen niet voor. 
De zone omvat reeds een zonevreemd gelegen hotel en kan verder ontwikkeld worden als uitvalsbasis voor het ontdekken van 
zuidelijk deel van de gemeente.  De zone wordt vandaag reeds ingeschakeld in het door de UNESCO erkend immaterieel erfgoed van 
de Krakelingenworp en de Tonnekensbrand in Geraardsbergen8.  De zone is ca. 2 ha groot.   

                                                   
8  Op één en dezelfde zondag in maart viert de stad Geraardsbergen feest: in de namiddag trekt een stoet door de stad, gevolgd door de Krakelingenworp. ’s 
Avonds wordt op de top van de Oudenberg een ton in brand gestoken om de winter te verjagen en de nieuwe lente te verwelkomen.  In enkele omliggende 
gemeenten, waaronder op Parikeberg wordt de Tonnekensbrand met een kleiner vuur beantwoord. 
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6.4 WOONKERN ELST 

RUIMTELIJKE CONTOUREN VAN DE WOONKERN 

De woonkern van Elst wordt gevormd door de Lepelstraat in het noorden, de Ommegangstraat in het Zuiden en de grens in het 
oosten wordt gevormd door verschillende dorpsfuncties (kerkplein, schooltje en sportplein).  
 

GERICHT WOONBELEID 

Functioneel dient Elst zich te ontwikkelen als woonkern die kan voorzien in de eigen basisbehoeften en waar de verweving van 
kleinschalige activiteiten gestimuleerd wordt. Woonuitbreiding kan er komen voor het opvangen van de eigen woonbehoeften. 
Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken van de leegstand en het renoveren van verouderde en achtergestelde 
woningen. 
Het invullen van de bouwmogelijkheden dient te gebeuren op een kwalitatieve manier. Dit betekent dat er gebouwd en verkaveld moet 
worden rekening houdend met de toestand ter plaatse (wegen- en kavelstructuur, het landelijk karakter, het landschap,...). 
 
Volgende woonprogrammatie wordt voorgesteld: 
 
- Een groot deel van het (landelijk) woongebied in Elst is nog niet ingevuld. Het binnengebied kan in de planperiode worden 

verkaveld. Ruimte moet wel voorzien worden voor sport- en recreatiemogelijkheden. In het verleden was hier een voetbalveld 
aanwezig. Het is een geschikte locatie om eventueel nieuwe kerngebonden recreatie (speelpleintje) toe te laten.  

- Het landelijk woongebied ten zuiden van de Ommegangstraat wordt geschrapt als zijnde overbodig voor het opvangen van de 
lokale behoeften en het vrijwaren van de open ruimte. 

 

HERINRICHTEN LEPELSTRAAT EN GENTSESTRAAT IN FUNCTIE VAN DE VERKEERSVEILIGHEID  

De Lepelstraat heeft een beperkte doorgaande functie alsook een toeganggevende functie. Een aangepaste inrichting (cfr. 
‘doortocht’) is noodzakelijk. Ook langs de Gentsestraat dienen verkeersveiligheidsmaatregelen te worden genomen. Speciale 
aandacht moet gaan naar voetgangers- en fietsverkeer. 
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6.5 WOONKERN ZEGELSEM 

RUIMTELIJKE CONTOUREN VAN DE WOONKERN 

De woonkern wordt in het zuiden ruimtelijk begrensd door de N8. Verder bestaat de kern uit de bebouwing langs de Sint-
Ursmarusstraat en Teirlinckstraat. 
 

GERICHT WOONBELEID 

Het ruimtelijk beleid in de woonkern Zegelsem is gericht op kernversterking waarbij de nadruk ligt op inbreiding en het vernieuwen 
van de bestaande toestand. Het huidig juridisch aanbod blijft behouden. Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken 
van de leegstand en het renoveren van verouderde en achtergestelde woningen. 
 
- Het niet-ontsloten deel van het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Sint-Ursmarusstraat wordt geschrapt.  
- Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Sint-Ursmarusstraat wordt geschrapt. 
- Het lint langs de oostzijde van de Leierwaarde kan verder afgewerkt worden maar mag niet meer uitlopen. De westelijke kant 

moet volledig open blijven.  
- In het leegstaande klooster en rusthuis, kan een kwalitatief woonproject worden gerealiseerd. De omvorming naar serviceflats 

werd reeds vergund, maar er blijven mogelijkheden voor andere vormen van woontypes. 
 

VRIJWAREN EN VERSTERKEN VAN DE PERLINKBEEK 

De vallei van de Perlinkbeek kent waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Prioritaire aandacht dient dan ook te gaan 
naar het vrijwaren ervan. De beekvallei kan o.a. ruimtelijk versterkt worden door natuurlijke groenaanleg en rand- en 
oeverbeplanting. 
 

AANDACHT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID VAN DE N8 

Hoewel de N8 het centrum niet doorsnijdt zijn aanpassingen op deze weg, ten voordelen van alle weggebruikers noodzakelijk om 
verkeersveiligheid en –leefbaarheid te verzekeren. 
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6.6 LANDELIJK DORP EVERBEEK-BOVEN 

RUIMTELIJKE CONTOUREN LANDELIJK DORP 

Het landelijk dorp wordt begrensd door de woonstraten Muiterij, Maandagstraat, Steneplein en Kroonstraat. 
 

GERICHT WOONBELEID 

Het ruimtelijk beleid in het landelijk dorp Everbeek-Boven is gericht op inbreiding en het vernieuwen van de bestaande toestand. Het 
huidig juridisch aanbod blijft behouden. Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken van de leegstand en het 
renoveren van verouderde en achtergestelde woningen. 
 
Het binnengebied tussen Maandagstraat en Kroonstraat kan ingevuld worden door een kleinschalig woonproject, met plaats voor 
een kleinschalig speelterrein. De verlinting langs de wegen Steenberg en Kroonstraat wordt gestructureerd (behoud wonen, geen 
nieuwe functies, openhouden voor ecologische infrastructuur).  Dit zal als toetssteen worden gebruikt bij stedenbouwkundige 
aanvragen. 
 

VRIJWAREN EN VERSTERKEN VAN DE ECOLOGISCHE VERBINDING TUSSEN WAARDEVOLLE NATUURGEBIEDEN 

Het Hayesbos en Steenbergbos zijn zeer waardevolle natuurgebieden. Het versterken van hun natuurlijke en landschappelijke 
functie is prioritair. In deze gebieden is een bosuitbreiding gewenst (suggestie naar Vlaams gewest toe).   
 

HERINRICHTEN OMGEVING KERK 

De Kroonstraat dient ter hoogte van de kerk te worden heringericht tot school-kerkerf. 
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6.7 LANDELIJK DORP EVERBEEK-BENEDEN 

RUIMTELIJKE CONTOUREN LANDELIJK DORP 

Het landelijk dorp wordt ruimtelijk begrensd door de woonstraten Reepstraat, Tamelbroekstraat, dorpsplein en Lessensestraat. 
 

GERICHT WOONBELEID 

Het ruimtelijk beleid in het landelijk dorp Everbeek-Beneden is gericht op inbreiding en het vernieuwen van de bestaande toestand. 
Het huidig juridisch aanbod blijft behouden. Prioritair voor elke deelgemeente in Brakel is het aanpakken van de leegstand en het 
renoveren van verouderde en achtergestelde woningen. 
De verlinting langs de wegen Reepstraat, Plaatsbeek, Lessensestraat en Rekestraat wordt gestructureerd (behoud wonen, geen 
nieuwe functies, openhouden voor ecologische infrastructuur).  Dit zal als toetssteen worden gebruikt bij stedenbouwkundige 
aanvragen. 
 

VERSTERKEN VAN DE NATUURWAARDE VAN DE TERKLEPPEBEEK 

De waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van de Terkleppebeek dienen versterkt te worden teneinde opnieuw een 
natuurfunctie te hebben.  De uitbouw van een natuurlijk overstromingsgebied langsheen de Terkleppebeek moet de herhaaldelijk 
wederkerende wateroverlast in het dorp afremmen. 
 

BOSUITBREIDING OP DE VALLEIWAND VAN DE TERKLEPPENBEEK 

Op de helling ten noorden van de Terkleppenbeek bevinden zich bosrestanten. Een uitbreiding van deze waardevolle bosjes versterkt  
niet alleen de ecologische waarde van het gebied, maar gaat ook de erosie van de helling tegen. 
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7 MAATREGELEN EN ACTIES 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende maatregelen en instrumenten opgesomd ter realisatie van de verschillende beleidsopties.  
Ze worden samengebracht per deelstructuur.  De hierna volgende tabel vervult in die zin de rol van ‘filter’ tussen het 
richtinggevend gedeelte en het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  Deze tussenstap is belangrijk en 
benadrukt de strategische waarde van het instrument structuurplan.  De progressie inzake uitvoering van de doelstellingen zal in 
het jaarprogramma worden geëvalueerd.  De prioriteiten voor het volgend werkjaar worden daarin ook vastgelegd.  
 

7.1 ALGEMEEN ACTIEPROGRAMMA 
 
 

GEWENSTE OPEN RUIMTE STRUCTUUR 

BELEIDSELEMENT  ACTIEPROGRAMMA  ACTOR 

1. Versterken ecologische waarde 
van het openruimtegebied 

 - Verderzetten subsidiëring KLE’s in openruimtegebied 
- Verwerven van ecologische waardevolle gebieden 

- Verdere ondersteuning en uitwerking van kleinschalige 
waterzuivering 

- Afsluiten beheersovereenkomsten door de landbouw 

 Gem. Brakel 

2. Versterken groen in bebouwd 
gebied 

 - Opmaak inrichtingsplan doortocht Zwalm doorheen 
centrum Nederbrakel 

 Gem. Brakel 

3. Vrijwaren van de open ruimte 
van mogelijke nefaste 
woonontwikkelingen 

 - Schrappen van een aantal niet-kernversterkende woon- 
en woonuitbreidingsgebieden 

 Gem. Brakel 

4. Correct afbakenen van groene 
gebieden 

 - RUP voor de Dorrebeekvallei in Michelbeke  

- Afbakenen van de gebieden van de agrarische en 
natuurlijke structuur op Vlaams niveau 

 Vlaams gewest 

Vlaams gewest 

5. Geïntegreerd waterbeleid  - Aandacht voor de integratie van het element water in elke 
ruimtelijke ontwikkeling. 

- Zoveel mogelijk vrijwaren van de beekdepressies van 
bebouwing 

- Aanleg overstromingsgebieden 

 Gem. Brakel 
 

 

 
Provincie/gemeente 
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- Aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie Provincie/gemeente 

6. Aandacht voor erosie en 
massatransport 

 - Opleggen van voorzorgmaatregelen bij stedenbouwkundige 
aanvragen in risicozones 

 Gem. Brakel 

 
 

GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

BELEIDSELEMENT  ACTIEPROGRAMMA  ACTOR 

1. Renovatie woningbouw 
stimuleren 

 - Opvolging inventaris leegstand en verkrotting  Gem. Brakel 

2. Gefaseerde woonprogrammatie  - Schrappen van een aantal woon- en 
woonuitbreidingsgebieden 

 Gem. Brakel 

3. Verhogen woningdifferentiatie  - Verder realiseren kernbebouwing Nederbrakel (BPA 2 en 
BPA3 centrum 

- Voldoende dichtheden voorzien in nieuwe projecten (min. 
15 won/ha) 

- Inhalen achterstand voor sociaal huur- en koopwoningen 

 Privé-investeerders en 
sociale bouwmaatschappij 

4. Beleid voor zonevreemde 
woningen 

 - In algemeen RUP  Gem. Brakel 

5. Verhogen ruimtelijke 
woonkwaliteit 

 - Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
parkeernorm, groennorm en meergezinswoningen’ 

 Gem. Brakel 

 
 

GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

BELEIDSELEMENT  ACTIEPROGRAMMA  ACTOR 

1. Rechtszekerheid bestaande 
bedrijven 

 - Streven naar maximale verweving van wonen en werken bij 
vergunningsprocedures 

- Opvolgen problematiek zonevreemde bedrijven 
- Schrappen ambachtelijke zone Parike 

 Gem. Brakel 
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2. uitbouw van kleinhandel en 
diensten in hoofddorp 
Nederbrakel 

 - herinrichten van de doortocht in Nederbrakel 

- bestendiging grootschalige kleinhandel op ambachtelijke 
zone 

 Gem. Brakel 
 

3. Mogelijkheden creëren voor 
nieuwe lokale bedrijvigheid 

 - optimaliseren en afwerken huidige ambachtelijke zone  Gem. Brakel 

 
 

GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR 

BELEIDSELEMENT  ACTIEPROGRAMMA  ACTOR 

1. Verkeersleefbaarheid 
verbeteren en inrichting 
afstemmen op 
wegencategorisering 

 - Inrichting van heraan te leggen wegen aanpassen aan 
categorisering met aangepaste fietsvoorzieningen 

 Wegbeheerders 

2. Dorpscentra als verblijfsgebied  - Voltooiing herinrichten openbare ruimte dorpscentra 
(Nederbrakel, Parike, Elst) 

 Vlaams gewest 
Gem. Brakel 

3. Uitbouw fietsroutenetwerk  - Realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
- Realisatie Lokaal Fietsroutenetwerk 

 Prov. Oost-Vlaanderen 
Vl. Gewest 

Gem. Brakel 

4. OV optimaliseren  - Stationsplein Nederbrakel uitbouwen als multimodaal 
knooppunt (auto/bus/fiets/voetganger) 

 

 De Lijn 

Gem. Brakel 

 
 

GEWENSTE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

BELEIDSELEMENT  ACTIEPROGRAMMA  ACTOR 

1. Toeristisch-recreatief netwerk  - Uitbouw fijnmazig net van fiets- en wandelroutes  Gem. Brakel 

2. stimuleren kleinschalige 
toeristisch-recreatieve

 - ruimtelijk kader scheppen voor plattelandstoerisme  Provincie Oost-
Vlaanderen/Gem. Brakel
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plattelandsactiviteiten - uitbouw kleinschalige zone te Parike 

 

Vlaanderen/Gem. Brakel 

3. Behoud van lokale 
sportinfrastructuur 

 - Behoud (geregulariseerde) lokale sportvoorzieningen 

- Uitdoofbeleid  terreinen FC Zegelsem , terreinen standaard 
Michelbeke en stoeterij De Kleye 

 Gem. Brakel 

tabel 2 actieprogramma 

 


