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1.1 Inleiding
In de inleiding worden de opdracht en de problematiek omschreven.
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1.1.1 Opdracht
tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel
2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4,
of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel
3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid.

OPDRACHTSOMSCHRIJVING
De opdracht bestaat uit de opmaak van een RUP, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(M.B. 27/03/2009), en latere wijzigingen, de uitvoeringsbesluiten en de ter zake door de Vlaamse Regering en het agentschap Ruimte Vlaanderen verstrekte
richtlijnen, rekening houdend met de gemeentelijke
ruimtelijke structuur.

Volgens artikel 2.2.13 §2 worden de RUP’s opgemaakt
ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
van Brakel is goedgekeurd bij besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, d.d.
25 mei 2011;

Artikel 2.2.2 van de codex ruimtelijke ordening bepaalt
de inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP),
met name:
een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of
welke gebieden het plan van toepassing is;

Het RUP dient te kaderen in de gewenste ruimtelijke
structuur van GRS, het RSV en het PRS.

de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften
inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in art
4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid;

PROBLEEMSTELLING
Er zijn enkele gebieden aanwezig in Brakel 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.

een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de
ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is;

In het GRS werd de keuze genomen en gemotiveerd
om deze gebieden uit te sluiten voor bebouwing. Om
dit te verwezelijken werd in het bindend gedeelte opgenomen dat hiervoor een RUP zou worden opgemaakt, die de gebieden een passende herbestemming
geeft binnen de gewenste openruimtestructuur of een
andere bestemming.

in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve
opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het
ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;
in voorkomend geval een overzicht van de conclusie
van:

In deel-Rup Michelbeke zal bijkomend ook een plangebied worden opgenomen, met een historische woonkorrel, zodoende deze woonkorrel te bestendigen en in
Parike wordt een paars vlekje opgehoffen en deels omgezet naar wonen, deze omzettingen worden opgenomen omdat zij deels gebruik zullen maken van een
compensatie met de geschrapte gebieden.

het planmilieueffectenrapport;
de passende beoordeling;
het ruimtelijk veiligheidsrapport;
andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten;
in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven
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1.1.2 Procesverloop
aanleiding kunnen geven tot wijzigingen aan het ontwerp RUP.

STAPPENPLAN
Startnota

Deze nota wordt, na een vergadering met de ambtelijke
werkgroep, besproken op de Gecoro als inzet voor het
gemotiveerd advies.

De eerste fase omvat de startnota en de basiskaarten. Er
wordt een startnota opgemaakt op basis van de eerste
informatie uit de startvergadering met benoeming van
sterktes, zwaktes en mogelijkheden.

Na aanpassing van het ontwerp RUP aan het gemotiveerd advies van de Gecoro maakt Sweco het ruimtelijk uitvoeringsplan op voor definitieve vaststelling
door de gemeenteraad.

De basiskaarten worden opgemaakt, waarin de bestaande en de juridische toestand worden weergegeven.

De digitale versie wordt aangeleverd volgens de richtlijnen inclusief de oplevering van de plannen met mogelijks planschade/ planbaten/ kapitaalschade/ gebruiksschade.

Visienota
Er wordt een nota opgemaakt waarin de gedane inventarisatie, planningscontext (o.a. RSV, PRS, GRS) en algemene juridische context worden opgenomen.
De nota geeft invulling van de ruimtelijke doelstellingen per deelplan en bepaald de randvoorwaarden voor
de verdere ontwikkeling ervan.
De nota zal de eerste structuurschetsen en inrichtingsconcepten inhouden en zal als insteek dienen voor de
infomomenten met de eigenaars.
Mer-screening
Op basis van de besproken nota kan ook de mer-procedure gestart worden. De ontheffing dient aanwezig te
zijn voor de voorlopige vaststelling
Voorontwerp
De bijsturing van de visienota, vormt direct ook de opmaak van het voorontwerp. Er wordt een grafisch plan
opgemaakt met bijhorende voorschriften, zodanig dat
het dossier voor plenaire vergadering klaar is.
Ontwerp voorlopige vaststelling
Mits bijsturing n.a.v. de adviezen en de plenaire vergadering, wordt de nota nadien klaargemaakt voor de
voorlopige aanvaarding in de gemeenteraad en het
openbaar onderzoek.
Definitief ontwerp
Na het openbaar onderzoek zorgt de gemeente voor de
bundeling van de bezwaarschriften en Sweco voor een
aanzet tot behandeling van de bezwaarschriften, die
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PLANNINGSPROCES
Rechtstreeks betrokkenen
Rechtstreeks en continu betrokken bij het planproces:
Opdrachtgever: Gemeente Brakel
Opdrachtnemer: Sweco
Overlegmomenten en beslissingsmomenten
Onmiddellijk na de gunning wordt een startvergadering gehouden.
De startnota en visienota worden telkens voorgelegd in
een ambtelijk overleg en nadien goedgekeurd op het
college van burgemeester en schepenen.
De visienota wordt besproken met de betrokken eigenaars.
De aanpassing van het schetsontwerp vormt de voorontwerpnota. Het dossier is na controle door de gemeente en eventueel een ambtelijk overleg klaar om
voor te leggen aan de GECORO en te versturen voor de
plenaire vergadering.
De adviezen worden besproken (eventueel op een
ambtelijk overleg). De nota wordt aangepast aan de adviezen en kan voorlopige worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Tijdens het openbaar onderzoek dat volgt op de voorlopige vaststelling wordt een informatievergadering
georganiseerd, waarin de plannen door de opdrachtnemer (Sweco) informatief worden voorgesteld aan de
bevolking.
Na het openbaar onderzoek zorgt de gemeente voor de
bundeling van de bezwaarschriften en de opdrachtnemer (Sweco) voor een aanzet tot behandeling van de
bezwaarschriften, die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen aan het ontwerp RUP. De adviezen en bezwaarschriften worden dan gemotiveerd behandeld
op de GECORO.
Deze aanpassing van de nota n.a.v. de bespreking op
de GECORO vormt het definitief ontwerp dat wordt
bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, die het dossier daarna voorlegt aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling.
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1.2 Ruimtelijke Analyse
De ruimtelijke analyse bestaat uit een inventarisatie van de ruimtelijke, planologische en juridische context.
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Figuur 1 // topokaart Brakel
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1.2.1 Ruimtelijke context
Zegelsem

Het gaat om zeven plangebieden in Brakel, een gemeente met ca. 14.500 inwoners gelegen in het uiterste zuiden van Oost-Vlaanderen en deel uitmakend
van de Vlaamse Ardennen. Ten zuiden van Brakel is
het Waals gewest gelegen, Vlaamse buurgemeenten
zijn Geraardsbergen, Lierde, Zwalm, Horebeke,
Maarkedal en Zottegem.
Het noordelijk deel van Brakel, waaronder ook deelgemeente Michelbeke, loopt uit in de Zwalmvallei.

Zegelsem is een klein dorp met ca. 1000 inwoners in
het noordoosten van Brakel, gelegen langs de N8.
In Zegelsem zijn twee woonuitbreidingsgebieden gelegen, net ten noorden en net ten zuiden van de
Ursmarusstraat. Het grootste gebied wordt hierbij ook
afgebakend door de Oudenaardsestraat en is gelegen
in de vallei van de Perlinckmolenbeek.
Parike

LIGGING VAN HET RUP

Parike is in het zuidoosten van Brakel gelegen.

De zeven plangebieden zijn onder te verdelen in de 4
deelgemeenten waarin zij gelegen zijn, Michelbeke,
Nederbrakel, Zegelsem en Parike. We geven ze weer
op de topokaart 1/50.000 i.f.v. hun ligging in Brakel.

In Parike worden twee plangebieden aangeduid. Een
eerste plangebied, een woonuitbreidingsgebied, bevindt zich langs de Molenbeek in het noorden van Parike, tussen de Matrouwstraat en de Pachtweg.
Het gebied is gelegen aansluitend aan een groot openruimtegebied.

Michelbeke
Er zijn 3 sites gelegen in Michelbeke. Michelbeke is gelegen in het noorden van Brakel ter hoogte van de
Zwalmvallei.

Een tweede gebied gebied is bereikbaar via de Koestraat en sluit nauw aan bij de tuinen van de woningen
gelegen langs de Steenweg.

Een eerste gebied betreft een woonuitbreidingsgebied
helemaal ten noorden van de kern, langs de Heksteelstraat.
Een tweede site is gelegen langs tussen de Nieuwstraat
en de Lepelstraat. Het gebied omvat de vallei van de
Dorrebeek.
Een derde site betreft een woonkorrel met een tiental
woningen langs de Groenstraat, ten oosten van Kammeland, in de omgeving van de Zwalmbeek.

Nederbrakel
Nederbrakel sluit in het nauw aan langs de zuidoostzijde van hoofdgemeente Brakel en is centraal op het
grondgebied Brakel gelegen.
Het betreft twee woonuitbreidingsgebieden ten noorden van de kern van Nederbrakel, die wordt doorsneden door de Kouterbeek. De gebieden zijn gelegen tussen de Moriaanstraat en de Kerkhofstraat en tussen de
Valkenbergstraat en de Valkenstraat.
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Figuur 2 // topokaart Michelbeke

Figuur 3 // topokaart Nederbrakel
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RUIMTELIJKE KENMERKEN

Nederbrakel

De bestaande ruimtelijke kenmerken zijn zichtbaar op
de luchtfoto, zoals weergegeven op het plan bestaande
toestand en op de topokaart 1/10.000 .

Het betreft twee woonuitbreidingsgebieden ten noorden van de kern van Nederbrakel, die wordt doorsneden door de Kouterbeek. Vooral in het meest noordelijk gelegen deelgebied is het hoogteverschil binnen het
gebied opvallend. Momenteel bestaand de gebieden
vooral uit weiden en akkers, met hier en daar een
gracht en bosje.
Opvallend is wel dat op vele plaatsen een nieuwe
doodlopende straat werd in gericht met enkele huizen
rond richting binnengebied, dus richting plangebied.

Michelbeke
Het eerste plangebied, gelegen langs de Heksteelstraat
betreft enkele akkers en een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in het oosten van het plangebied. Er is een verharde veldweg die het plangebied
bereikbaar maakt tot de KWZI.
De Heksteelstraat in het oosten is een smalle weg voor
lokaal verkeer. Net ten zuiden van het plangebied is
wijk Hovendaal ingericht. Het plangebied vormt de
top van een helling.

De plangrens loopt langs de meeste zijden tot aan de
bestaande tuinen. Ter hoogte van de Kouterbeek langs
de Kerkhofstraat zijn geen woningen gelegen en loopt
de grens tot aan de straatzijde, ook tussen de Kunnenbergstraat en de Schoolstraat zijn voor een gedeelte
geen woningen gelegen, het reliëf is hier de grote oorzaak.
Langs de zuidoostzijde grenst het gebied ook aan een
begraafplaats.

Het tweede plangebied langs de Lepelstraat, een iets
bredere weg met twee rijvakken en de Nieuwstraat,
een hele smalle lokale weg. Het gebied omvat de vallei
van de Dorrebeek en heeft kleinere kavels, met een gemengd gebruik, gaande van weides tot kleinere beboste percelen en een gebruik als tuin langs de randen.
Dit gebied vormt het einde van een grote groene vinger
die reikt tot in de kern van Michelbeke.
Het derde plangebied, gelegen langs de Groenstraat
betreft een tiental woningen en hun tuinen. Het betreft
grotendeels halfopen en gesloten woningbouw.
Het gebied is gelegen langs de Zwalmbeek, waarbij
langs de Zwalmbeek en net ten noorden van het plangebied bossen gelegen zijn.
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Figuur 4 // topokaart Zegelsem

Figuur 5 // topokaart Parike
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Zegelsem
Het gebied ten noorden van de Ursmarusstraat betreft
enkele akkers en weiden gelegen tussen twee woningen en gescheiden van de rijweg door een gracht. De
Ursmarusstraat betreft een bredere kasseiweg met
weinig verkeer.
Het tweede gebied, gelegen tussen de Oudenaarsestraat en de tuinen van de woningen langs de
Ursmarusstraat, bestaat uit een weide met veel reliëfverschillen. De Oudenaarsesteenweg is gescheiden van
dit gebied via een brede gracht, de Perlinckmolenbeek.
Parike
Het woonuitbreidingsgebied in Parike bevindt zich
tussen twee pachtwegen. Het gebied is vooral in gebruik als weiden en akkers. Langs de randen van de
percelen zijn meerdere bomenrijen aanwezig en er is
ook een bos aanwezig in het noorden van het plangebied.
Het gebied is gelegen aansluitend aan een groot openruimtegebied.
Een tweede gebied gebied is bereikbaar via de Koestraat en sluit nauw aan bij de tuinen van de woningen
gelegen langs de Steenweg. Het huidig gebruik is
moeilijk te definiëren, er gebeurt beperkt opslag, is ingericht i.f.v. tuinbouw enerzijds en deels als weide.
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Figuur 6 // Ruimtelijke visie voor het Zuidelijk Openruimtegebied

Figuur 7 // Ruimtelijke visie voor het Zuidelijk Openruimtegebied
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1.2.2 Beleidskader
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
(RSV)

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
(PRS)

Het RSV werd definitief vastgesteld bij besluit van de
Vlaamse regering van 23 september 1997.

Brakel maakt deel uit van “Het Zuidelijk Openruimtegebied”. Een deelruimte waar kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio werken, maar waar de
open ruimte cruciaal is. Volgende ruimtelijke principes
worden vooropgsteld:
Het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies bos,natuur en landbouw.

De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2010 een
tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen definitief vastgesteld.
De globale visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Vlaanderen wordt uitgedrukt door de metafoor Vlaanderen, open en stedelijk. Er wordt geopteerd om in
Vlaanderen een onderscheid door te voeren tussen stedelijke gebieden enerzijds en buitengebieden anderzijds. De uitgangshouding is het realiseren van een
duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De belangrijkste
doelstelling is het tegengaan van de verdere verspreiding van stedelijke functies in en de versnippering van
de open ruimte.

Behoud en versterking van het hiërarchisch spreidingspatroon en de cultuurhistorische waarde van
de nederzettingen.
De kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio.
Brakel, Gavere en Herzele vullen hierbij als niet-stedelijke centra het net van kleine steden aan.
Een ontsluitingssysteem gericht op de leefbaarheid
van de stedelijk-economische structuur en op het
vrijwaren van het rustig karakter van het buitengebied.

Brakel wordt in het Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als buitengebied. De ruimtelijke structuur van
het buitengebied wordt bepaald door:
De natuurlijke structuur

Nederbrakel + Opbrakel vormen samen het hoofddorp
vormen, Parike, Elst, Michelbeke en Zegelsem zijn
woonkernen.
De N8 is een secundaire weg type II, ook de De N493
van de N8c tot N48 en de N48v anaf het kruispunt met
de N8 worden als secundaire weg type II gezien.
De vallei van de Zwambeek, vallei van de molenbeek
en de vallei van de Perlinkbeek worden als structuurbepalend natuurcomplex aangeduid.
Verder is het ook relevant op te merken dat Brakel deel
uitmaakt van de Vlaamse Ardennen, en het hiermee samenhangend toeristisch recreatief netwerk.

De agrarische structuur
De Nederzettingsstructuur
De infrastructuur
De doelstellingen van het RSV voor het buitengebied
zijn:
Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies landbouw natuur, bos, wonen en werken op het niveau van het buitengebied.
Het tegengaan van de versnippering
Het bundelen van de ontwikkelingen in de kernen
van het buitengebied.
Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed
gestructureerde gehelen
Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke
kwaliteit in het buitengebied.
Het afstemmen van het ruimtelijke beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem
Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.
De doelstelling van de opmaak van dit RUP ‘Herschikken
van woonuitbreidingsgebieden’ is juist in het kader van deze
bundeling van ontwikkelingen in de kern en het vrijwaren
van deze buiten de kern
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Figuur 8 // Woonprogrammatie 2007-2017
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Argumentatie in het richtinggevend gedeelte:
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.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
(GRS)
Relevante specifieke info uit het richtinggevend gedeelte en bindend gedeelte:
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.

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). Beide operaties (schrappen van bestaand
woongebied en creëren van bijkomend woongebied)
zullen planmatig tegelijkertijd gebeuren.

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 nietuitgeruste gronden, percelen langs uitgeruste wegen
vallen hier niet onder. Er wordt eenzelfde opsomming
gegeven als in het bindend gedeelte, waarbij dat
wordt gesteld dat al deze gebieden zullen worden geschrapt door de opmaak van een gemeentelijk RUP en
omgezet in een bestemming passend binnen de gewenste openruimtestructuur of een bovenvermelde andere bestemming. Het betreft volgende opsomming:
Nederbrakel: niet-uitgerust WUG tussen Moriaanstraat en Kerkhofstraat (35,2ha)

Bedrijven gelegen in ‘paarse vlekjes’
Brakel kent drie zones voor ambachtelijke bedrijven.
Naast het bedrijven terrein in Nederbrakel, zijn er nog
2 ‘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).
Ondanks de bepaling uit het bindend gedeelte, wordt
het deelgebied te Elst niet meegenomen. Deze locatie
vergt in kader van mogelijke planschade en gevoeligheid omtrent eventueel verdwijnen van woonggebied
meer onderzoek. Gezien het gebied op die manier de
andere planopties zoals opgenomen in dit RUP zou
vertragen is er uit noodzaak voor gekozen om de opname van plangebied Ter Elst in een RUP uit te stellen naar een later nog niet vastgelegd ogenblik.

Nederbrakel: niet-uitgerust woonuitbreidingsgebied tussen Valkenbergstraat & Valkenstraat (3,5ha)
Parike: niet-uitgerust woonuitbreidingsgebied tussen Matrouwstraat en Pachtweg (6,5ha)
Michelbeke: niet-uitgerust landelijk woongebied
langs Nieuwstraat (1,5ha)
Michelbeke: niet-uitgerust WUG langs Heksteelstraat (4,0ha): gedeeltelijk gebied voor KWZI
Elst: niet-uitgerust landelijk woongebied langs Ommegangstraat (2,9ha)

De plangrens van het compensatiegebied in Michelbeke is beperkt t.o.v. deze zoals indicatief grafisch
zichtbaar is in het GRS.
In het GRS werden nog andere compensaties voorzien, zoals de kloostersite in Zegelsem, er werd tijdens de procedure ook duidelijk gesteld dat verder

Zegelsem: niet-uitgerust woonuitbreidingsgebied
langs Oudenaardsestraat (1,6ha)
Zegelsem: niet-uitgerust WUG langs Ursmarsstraat
(0,9ha) .
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Het gebied is gelegen aan een habitatrichtlijngebied,
maar de woningen zijn hier duidelijk niet in opgenomen.

onderzoek noodzakelijk is i.f.v. de effectieve bepaling van deze plangrenzen. Zeker gezien de actuele
wetgeving/toepassing van een compensatieverhaal
anders is dan deze ten tijde van het GRS.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de
planschade die voortkomt van dergelijke compensatie.
Teneinde voldoende reserve te houden voor een
eventueel ander RUP, en ook om planschade te beperken werden de huidige compensaties ruim voldoende genomen en blijft de mogelijkheid andere
delen van het GRS uit te voeren.
In heel het verhaal dient het behoud van de beekvallei steeds voorop te staan, daarom wordt ook de zone
rond de beekvallei prioritair omgezet;

De tuinzone kan door het RUP wordt ook beperkt
i.f.v. de ligging aan een habitatrichtlijngebied. Het
RUP maakt mogelijk een landschappelijke overgang
voor te schrijven.

Bovenstaande info laat ons toe de plangebieden van
dit RUP te bepalen. Extra detaillering over de juiste
plangrens en extra motivatie achter de keuze, vind je
in het richtinggevend gedeelte bij de gewenste ruimtelijke structuur van de verschillende deelgemeenten
binnen Brakel.

Visie Zonevreemde woningen
In het goedkeuringsbesluit van de deputatie voor het
GRS werd er op gewezen dat het ruimtelijk kader voor
zonevreemde woningen in het GRS te vaag is en verder
dient verfijnd te worden.
Het RUP neemt één woonkorrel met zonevreemde woningen op, maar geen andere, er wordt ook geen algemene visie bepaald i.f.v. andere zonevreemde woningen/woonzones.
Dit kan gemotiveerd worden vanuit verschillende aspecten:
De zonevreemde woonkorrel aan de Groenstraat betreft echter een specifieke problematiek. Een problematiek waarvoor niet kan gehandeld worden vanuit een
algemene visie op zonevreemde woningen en die niet
als precedent kan dienen voor andere zonevreemde
woonkorrels. Volgende aspecten hebben cumulatief betrekking op het gebied:
De ligging in natuurgebied en de juridische onzekerheden en beperkte mogelijkheden die hiermee
gepaard gaan (in contrast met woningen in agrarisch gebied).
Het gebied was reeds grotendeels ingericht met een
woonkorrel voor ingang van het gewestplan.
Het gebied is gelegen ‘aan de kern’ van Michelbeke.
Het gaat om een relatief grote cluster van 13 woningen, die dicht tegen elkaar zijn gelegen.
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Gewenste ruimtelijke structuur Michelbeke:
Woonprogrammatie:
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.

Gewenste ruimtelijke structuur Opbrakel:
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.

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.

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
roene 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 o.a. vertaald
naar versterken en herstellen van de valleigebieden.

Tussen Lepelstraat en Heksteelstraat kan het resterende landelijk woongebied nog ingevuld worden.
Beekvalleien
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

/ 21 /

Toelichtingsnota

Gewenste ruimtelijke structuur Parike
Woonprogrammatie:
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.

Gewenste ruimtelijke structuur Zegelsem
Woonprogrammatie:
Het niet-ontsloten deel van het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Sint-Ursmarusstraat
wordt geschrapt.

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.

Beekvallei
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.

Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de
Sint-Ursmarusstraat wordt geschrapt.

Op de schets zien we een duidelijke uitgangspunt
om de eerste 50m langs openbaar domein te behouden als wonen/WUG.

Op de schets zien we een duidelijke uitgangspunt om
de eerste 50m langs de Sint-Ursmarusstraat te behouden in zijn huidige bestemming.
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Tabel 1 // juridische context
Type plan

In het plangebied

Aangrenzend

Gewestplannen

De plangebieden maken deel uit van het gewestplan Oudenaarde dat werd goedgekeurd bij K.B. dd. 24 februari 1977.

APA/BPA

Geen

Geen

RUP’s

Geen

Geen

Verkavelingen

Michelbeke 3 – verkaveling 84346

Nvt.

Nederbrakel – verkaveling 89219, 88245,
83159, 8266,88124,89098
Zegelsem - verkaveling 84472, 88401,
89648, 90915
Parike 1 – 86584, 89579, 96941, 91770,
89652, 83028
Ruilverkavelingen

Nederbrakel – nr. 2012 Nederbrakel 1977

Nvt.

Parike 1- nr. 2012 Nederbrakel 1977
Gewestwegen

Zegelsem – N8

Zegelsem – N8
Michelbeke 1 – buurtweg nr. 4

Buurtwegen/voetwegen

Michelbeke 2 – buurtweg nr. 3
Nederbrakel – voetweg nrs. 54, 56, 100,
101, 110, 111, 112, 113, 120, 121

Michelbeke 3 – buurtwegen nrs. 1 ,
17

Zegelsem – voetweg nrs. 62, 88 en 89

Nederbrakel – buurtweg nrs. 19, 20,
105

Parike 1 - voetweg nr. 28

Zegelsem – buurtweg nr. 17
Parike 2 - buurtweg nr. 15

Bevaarbare waterlopen

Geen

Onbevaarbare waterlopen

Michelbeke 2 – Dorenbeek (cat. 3)
Michelbeke 3 – Zwalmbeek (cat. 2)
Nederbrakel – Kouterbeek (cat. 3)
Zegelsem – Perlinkmolenbeek (cat. 3)
Parike 1 – Molenbeek (cat. 2)
Parike 2 – Peperrendaalbeek (geen
cat.)

Overstromingsgevoelige gebieden

Michelbeke 1 – enkel mogelijks
Michelbeke 2
Michelbeke 3
Nederbrakel – enkel mogelijks
Zegelsem
Parike 1 – enkel mogelijks
Parike 2 – enkel mogelijks

Recent overstroomde gebieden

Zie ook watertoets.

Michelbeke 2
Michelbeke 3

Zie ook watertoets.

Zegelsem
Signaalgebieden

Nederbrakel – BOS-AG20 gg. 08-05-2015
Zegelsem – BOS-AG23 gg. 08-05-2015
Parike - DEN-AG09 gg. 08-05-2015
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1.2.3 Juridische context
Zegelsem
Het meest zuidoostelijke deel van het plangebied is
langs de waterloop deels mogelijks, deels effectief
overstromingsgevoelig.
Ter hoogte van de waterloop is deze tevens recent
overstroomd (id 11511) (25 tot 29 december 1999) vanuit de Maarkebeek en Zwalmstroombekken.

BESTEMMINGSPLANNEN
De verschillende plangebieden die deelmaken van het
RUP zijn op het gewestplan gelegen in:
Michelbeke 1: Woonuitbreidingsgebied
Michelbeke 2: Landelijk woongebied
Michelbeke 3: Natuurgebied en landelijk woongebied

Parike 1 en 2
Het noordelijk en oostelijk gedeelte is telkens mogelijks
overstromingsgevoelig.

Nederbrakel: Woonuitbreidingsgebied
Zegelsem: Woonuitbreidingsgebied

Zie watertoets en figuren in kaartenbundel verder in de nota

Parike 1: Woonuitbreidingsgebied
Parike 2: Ambachtelijke bedrijven en kmo’s

Signaalgebiedenkaart

Zie tabel en plan juridische toestand

Zowel Nederbrakel, Zegelsem als Parike zijn deels gelegen in Bevestigd Signaalgebied.

Voor de ligging van de plangebieden op het gewestplan verwijzen we naar de plannen.

Zie watertoets en figuren in kaartenbundel verder in de nota

Er zijn geen RUP’s en BPA’s aanwezig in het plangebied.

VERKAVELINGEN EN RUILVERKAVELINGEN
Zie tabel en plan juridische toestand
WATERLOPEN
Overstromingsgevoeligheid
Michelbeke 1
Het oostelijk deel is mogelijks overstromingsgevoelig.
Michelbeke 2
Langs de Dorebeek in het zuiden en oosten van het
plangebied is er een effectief overstromingsgevoelig en
recent overstroomd (id 6416) (13 november 2010) deel.
Als opmerking werd meegegeven:
Opwaarts gelegen weiland dat onder water staat, zou
als buffer kunnen gebruikt worden (OCMW).
Michelbeke 3
Het volledige gebied overstromingsgevoelig, waarvan
het grootste deel effectief overstromingsgevoelig.
Nederbrakel
Het zuidelijk gedeelte is mogelijks overstromingsgevoelig.
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Figuur 9 // Buurtwegen Nederbrakel

Figuur 10 //Buurtwegen Zegelsem
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Figuur 11 // Buurtwegen Parike

Figuur 12 // Buurtwegen Michelbeke
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WEGEN
Buurtwegen per deelgebied
Zie tabel en plannen mer-screening

Gewestwegen
Er zijn geen gewestwegen gelegen in het plangebied,
wel in de onmiddellijke nabijheid of aanliggend van
plangebied Zegelsem.
Zie tabel en plannen juridische en bestaande toestand
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Tabel 2 // beschermingen en klasseringsbesluiten
Type plan

In het plangebied

Aangrenzend

Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten

Geen

Zegelsem – (monumenten) Pastorie
Sint-Ursmarusstraat 20 en Kasseiweg
in de Sint-Ursmarusstraat en in de
Herman Teirlinckstraat
Parike – (monumenten) St.Lambertuskerk en kerkhofmuur, Pastorie
Matrouwstraat 1 en Knoteik
Parike – (beschermd dorpsgezicht)
Kerkhof rond de Sint-Lambertuskerk, Concentrische populierenrij,
aangrenzend weiland en landelijke
19 de - eeuwse bebouwing aan deze
zijde, alsmede bebouwing aan de
overzijde van de steenweg

Inventaris bouwkundig erfgoed

Michelbeke 3 - ‘Dorpscafé’ ID 74098 in het
deelplan

Nvt.

Nederbrakel 1 - ‘Gesloten hoevecomplex’
ID 73844
Landschapsatlas

Michelbeke 1 en 3 – (Vastgesteld
landschapsatlasrelict ) Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm ID
10411

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebieden

Michelbeke 3 – BE2300007 Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

Michelbeke 1 – BE2300007 Bossen
van de Vlaamse Ardennen en andere
Zuidvlaamse bossen

Ramsargebied

Geen

Geen

Herbevestigd agrarisch gebied

Parike 2

Nvt.

Zegelsem
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Figuur 13 // Landschapsatlas Michelbeke

Figuur 14 // Monumenten en landschappen Zegelsem
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Figuur 15 // Monumenten en landschappen Parike
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BESCHERMINGEN

Zijdeling (ten westen) en achter (ten zuiden en zuidoosten) aanpalende ommuurde verwilderde tuin, tevens deels grenzend aan het
kerkhof en met laag bakstenen bijgebouw onder pannen lessenaarsdak in de zuidoostelijke hoek.

Monument
Zegelsem - Pastorie Sint-Ursmarusstraat 20

Kasseiweg - Sint-Ursmarusstraat
Def. besluit 30 maart 1995 nr. 2827
Beschermingen: OO001724

Def. besluit 12 dec 2002
Beschermingen: OO001722, OO001724, OO002705
Inventaris id 43742
Melding reeds in 1622 van een omwalde oude pastorie met brouwerij. Huidige pastorie voornamelijk uit de 18de eeuw. Gelegen ten
noordwesten naast de kerk met symmetrisch in U-vorm aangelegde
gebouwen. Kleine binnenplaats met ten westen van het woonhuis,
ten zuiden en ten noorden lage bijgebouwen en ertussen ten oosten,
tuinmuur grenzend aan het kerkhof. Jaartal 1714 op sluitsteen van
zandstenen deuromlijsting; woning in het tweede tot derde kwart
van de 18de eeuw vernieuwd door pastoor G. Lintermans (17261770). Bijgebouwen circa 1780-1783 opgericht met puin van de toen
grotendeels gesloopte kerk. Afbraak van deze paardenstallen en vervanging door nieuwe met koetshuis en andere aanleg in 1857; terzelfdertijd verbeteringswerken aan de pastorie zelf met inrichting
van slaapkamer op de bovenverdieping. Melding van herstellingswerken in 1865 (?) en 1895. Wijziging functie bijgebouwen gepaard
met binnenaanpassing in 1950-51. In het derde kwart van de 20ste
eeuw gecementeerde straatgevels.
Zijdelings (ten noorden) aan de straat palend dubbelhuis van één
bouwlaag en zeven traveeën onder ten zuiden afgewolfd zadeldak
(pannen, nok loodrecht op de straat); drie dakkapellen. Baksteenbouw met hardstenen deur- en vensteromlijstingen, merendeels met
druiplijst. Overeenstemmende lijstgevels met idem centrale deur namelijk rechthoekige in geriemde omlijsting op neuten en getralied bovenlicht. Hoge steekboogvensters, in rozegeschilderde oostgevel
voorzien van groen- en witgeschilderde vensterluiken en gewitte
houten kruiskozijnen; in rechter travee. lage korfboogdeur tot noordelijke zijvleugel met zandstenen omlijsting (jaartal 1714 in sluitsteen). Herhaaldelijk aangepast interieur bewaart echter nog merendeels zijn 18de-eeuwse structuur; weinige resten van 18de-eeuwse
en 19de-eeuwse aankleding zoals enige binnendeuren, twee schouwboezems met stucdecoratie. Gedrukt overwelfde kelder onder noordelijke travee met hardstenen keldertrap.
Ten zuiden, aanvankelijke paardenstallen, thans bibliotheek SintUrsmarus; ten noorden, vroeger washuis met bergplaats, thans zaaltje. Bakstenen bijgebouwen onder parallelle lessenaarsdaken; rozegeschilderde binnenplaatsgevels geritmeerd door rondbogen op pilasters met hardstenen imposten en afgelijnd door getrapte daklijst.
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Figuur 16 // SBZ en VEN Michelbeke

Figuur 17 // SBZ en VEN Parike
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Vastgesteld landschapsatlasrelict

ARCHEOLOGIE
Er zijn enkele zones aangeduid als archeologische onderzoekszone,
waarbinnen vondsten zijn gevonden.

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm
Michelbeke 1 en 3
Def. besluit 26 feb 2014 nr. 5275
Inventaris id A40042

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning moet nagaan of een bekrachtigde archeologienota
vereist is voor zijn project. Dit kan hij controleren via de beslissingsboom en geoportaal op www.onroerenderfgoed.be.
Als een archeologienota vereist is, dan moet deze toegevoegd worden
aan de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning, wat betekent dat (een deel van) het archeologisch
traject al moet doorlopen zijn vooraleer men de aanvraag indient.

Dit deel van de Zwalmvallei ligt aan de rand van de Vlaamse Ardennen, tussen Nederbrakel en Munkzwalm. Rond de vallei van de
Zwalm liggen de hogere heuvels die met leem bedekt zijn. Deze heuvels liggen onder akkerland en vormen open kouters in het gebied.
De beekvallei en omliggende kouters zijn duidelijk te herkennen op
de topografische kaarten en orthofoto’s en valt in het landschap op
door de bomenrijen langs de oever. Rond de Zwalmbeek liggen vele
verspreide bosjes en is er veel perceelrandbegoeiing in het landschap
aanwezig. De kouters vallen door hun openheid op.
De Zwalmvallei, een zijloop van de Schelde, is polycyclisch ingesneden. Het is de centrale waterloop in een systeem van asymmetrische
valleien met karakteristieke brongebieden.
Ten tijde van Ferraris (ca. 1775) bevondt zich rond de Zwalm een
gesloten meersengebied, met weilanden omgeven door perceelranden.
Vanaf MGI is de bebossing (en perceelsranden) toegenomen

Habitatrichtlijngebied
‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’
Michelbeke 3
code BE2300007
Besluit 23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale
beschermingszone ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
Het gebied is gelegen in het heuvelend landschap van de Vlaamse ardennen en bestaat uit een aantal grotere boscomplexen (waaronder
het Kluisbos, Muziekbos, Raspailleboscomplex) en veel verspreid gelegen kleinere boskernen. Boven op de heuveltoppen komen zuurminnende beukenbossen voor, op de flanken eikenbeukenbossen met
Wilde hyacint. De geologische formatie maakt dat er veel bronnen
aanwezig zijn. Langs deze bronbeken en riviertjes komen zeer verspreid alluviale bossen voor. In de valleien komen plaatselijk ook
grasland- en moerashabitats voor. De versnippering van de aanwezige habitattypes is het belangrijkste knelpunt voor het bereiken van
een gunstige staat van instandhouding.
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Figuur 18 // Herbevestigd Agrarisch Gebied Parike

Figuur 19 // Herbevestigd Agrarisch Gebied Zegelsem
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(inname) Herbevestigd Agrarisch Gebied
De plangebieden hebben een harde bestaande bestemming. In Zegelsem gaat het om woonuitbreidingsgebied, in Parike 2 gaat het om zone voor bedrijvigheid.
Daar waar de huidige bestemming landbouw betreft
wordt dit met dit RUP ook effectief omgezet in landbouwgebied.
In Parike 2 worden per uitzondering hierop voor een
beperkte gedeelte van het plangebied langs de rijweg 4
woongelegenheden toegelaten, ter afwerking van de
weg.
Gezien binnen dit RUP een heel grote oppervlakte
landbouwbestemming wordt bijgecreeërd en er eigenlijk geen landbouwbestemming zal verdwijnen (enkel
landbouwgebruik ter hoogte van deze vier woningen),
kan gesteld worden dat de compensatie naar landbouwgebied overwegend positief uitvalt en er geen
verdere maatregelen getroffen dienen te worden.
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1.3 Visie
De visie bestaat uit een globaal visieverhaal en een conceptmatig denken vanuit de potenties en knelpunten binnen de plangebieden.
Dit resulteert in een structuurschets + aanzet tot voorschriften.
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Figuur 20 // Compensatieverhaal
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1.3.1 Visieverhaal
ALGEMEEN
Starten vanuit GRS

Compensatie

Voorliggend Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt vanuit de bindende en richtinggevende bepalingen uit het GRS, een deel van de algemene visie
werd hier dan ook al bepaald.

In andere gebieden, gelinkt aan deze gebiedn, is het
echter juist wel gewenst om de bestaande woonstructuur af te werken, maar is dit bestemmingsgewijs niet
mogelijk.

De gebieden weergegeven in het GRS worden bepaald
als niet te ontwikkelen gebieden omwille van uiteenlopende redenen. Er wordt daarom de keuze gemaakt
om deze bestemmingen als woonuitbreidingsgebied/landelijk woongebied te schrappen via een RUP.

Het te schrappen van de niet aansnijdbare delen in
woongebied (niet deze in woonuitbreidingsgebied) kan
en zal op deze manier aangewend worden als compensatieregeling.
Michelbeke 2 is gelegen in landelijk woongebied en zal
daarom worden aangewend als compensatie voor:
Nieuw juridisch woonaanbod i.f.v. het om te zetten
paars vlekje in Parike 2 naar wonen

Huidig gebruik
Sommige gebieden zijn gelegen aan de rand van de
kern en hebben momenteel een openruimte gebruik.
Gezien hun excentrische ligging, gezien hun bestemming als woonuitbreidingsgebied en gezien het gebrek
aan woonbehoefte, werd in het GRS bepaald dat zij
nooit in aanmerking konden komen als woongebied.
De exploitatie van deze landbouwbedrijven is beperkt,
gezien de bestemming, waardoor de landbouwbedrijven niet ten volle tot ontwikkeling komen. Een herbestemming naar landbouw biedt wel oplossingen.

Bijkomend juridisch woonaanbod en VEN-grenscorrecties in Michelbeke 3

Maken deel uit van de waardevolle open agrarische
ruimte:
Zegelsem 2
Nederbrakel
Ecologisch waardevolle valleien
Bepaalde gebieden zijn omwille van hun ligging in
overstromingsgebied, een beekvallei of waardevol
landschap niet aansnijdbaar en zullen dit ook nooit
worden, gezien deze waardevolle structuren:
Parike 1
Zegelsem 1
Michelbeke 1
Reliëf
In één plangebied kunnen we bovendien stellen dat het
gebied ook reliëf bouwtechnisch moeilijk te ontwikkelne valt:
Michelbeke 1
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Figuur 21 // Michelbeke 1

/ 40 /

Toelichtingsnota

MICHELBEKE
Michelbeke 1
In het plangebied is in het verleden een gebruik ontstaan die helemaal in zijn omgeving past.
Bestendiging landbouw
Gezien zijn ligging aan de rand van een kleine kern,
kan het gebied bij een invulling nooit als kernversterkend gezien worden, maar eerder als uitloper van een
woonwijk te ver in het openruimtegebied.
Het huidig gebruik staat dan ook overwegend in functie van een grote openruimtestructuur met landbouwgebruik.
Bestendiging KWZI
Ter hoogte van Kammeland is het verhaal is genuanceerder. De aanwezigheid hier van een KWZI wordt
ook verantwoord in het GRS en is een duidelijke beleidskeuze.
De bestendiging van het huidig gebruik staat hier
voorop. Dit wil zeggen dat de bestaande RWZI zijn eigen bestemming krijgt.
Bestendiging groene zone/bos
Het bosje dat de RWZI scheidt van naastliggende
woonomgeving is gegroeid vanuit de confrontatie tussen beide. Het is dan ook gewenst dit te behouden als
overgang/buffer.
Grasbufferstroken en poel
Binnen het gebied worden in kader van het erosiebestrijdingsplan grasbufferstroken en poelen opgelegd.
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Figuur 22 // Michelbeke 2
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Michelbeke 2
Zone voor gemengd openruimtegebied met Vallei
van Dorrebeek
De vallei van de Dorrebeek kent waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Momenteel loopt ze door tot de kern van Michelbeke, hetgeen een uitzonderlijke kwaliteit aan deze omgeving geeft.
Gezien de ligging van de Dorrebeek gedeeltelijk
langs de rijweg en gezien de beperkte grootte van
het plangebied, kan deze zone niet worden ontwikkeld zonder afbreuk te doen aan de uitzonderlijke
landschappelijke kwaliteiten van de vallei.
Een specifieke herbestemming naar natuurgebied
gericht op de bescherming van de vallei is noodzakelijk.
Geen bebouwing
Gezien de waarde als vallei, wordt in dit gebied ook
geen bebouwing i.f.v. landbouw toegelaten.
Compensatie
De omzetting van landelijk woongebied kan in tegenstelling tot woonuitbreidingsgebied wel deel uitmaken van een bestemmingsgruil en wordt gezien
als compensatiegebied voor het extra woongebied in
Parike 2 en Michelbeke 3 en hierbij horende VENcorrectie.
Beperking t.o.v. GRS
Het gebied is beperkt van plangrens t.o.v. deze zoals
indicatief bepaald in het GRS. In functie van het
planschade-verhaal werd de compensatie beperkt
tot hetgeen juridisch en ruimtelijk minimum dient
gecompenseerd te worden. Hierbij wordt deze zone
genomen rond de beek, gezien het een behoud van
de beekvallei betreft.
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*

max. 1 won.

Figuur 23 // Michelbeke 3
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Grenscorrecties en schadebeperkende maatregelen
Er zijn enkele grenscorrecties van het VEN-gebied opgenomen in het RUP. Deze werden doorgesproken met
Agentschap Natuur en Bos, de motivatie en maatregelen werden goedgekeurd op de plenaire vergadering.
Zie verdere bij hoofdstuk ‘decretale bepalingen’ paragrafen ‘grenscorrecties’, ‘schadebeperkende maatregelen’ en ‘compensaties’.

Michelbeke 3
Historische woonkorrel
Dit gebied langs de Groenstraat is een historische
woonkorrel, verschillende historische kaarten tonen
reeds heel vroege bebouwing aan, ook net ten oosten
van de Zwalmbeek. Het plangebied is destijds wel op
het gewestplan ingetekend in natuurgebied, volgens de
gemeente Brakel onterecht gezien de gescheidkundige
ligging van bebouwing op deze locatie.
Gezien zijn overwegend vergunde toestand gaat het
grotendeels om een administratieve bestendiging.
Voor alle percelen geldt dat er geen vermeerdering van
woonentiteiten wordt toegelaten. Dit geldt ook voor de
bebouwing ten oosten van de Zwalm.
Er is momenteel maar één woongelegenheid vergund
binnen deze zone. Gezien de grootte van de bebouwing en de twee huisnummers die aanwezig zijn, zou
de illusie kunnen gewekt worden dat er twee woongelegenheden kunnen ingevuld worden.

GRB uittreksel

Landschappelijke tuinen
In de loop der jaren hebben de tuinen van deze woningen echter een zeer diepe insnijding gemaakt naar het
natuurgebied, waarin het gelegen is. Het is gewenst
een omgekeerde beweging te maken. Tuinen met een
diepte langer dan 50m, kunnen in principe blijven bestaan, maar krijgen specifieke randvoorwaarden waarbij wordt gestreefd naar een uitdoofscenario.
Ter hoogte van alle percelen wordt ook met deze zone
ook een landschappelijke overgang van 10m gemaakt
naar achterliggend natuurgebied/habitatrichtlijngebied.Ter hoogte van het nog niet ingevulde perceel
wordt dit verruimd tot 20m. binnen deze zone geldt:
geen bebouwing en verharding toegestaan, behoudens bestaande toestand
de natuurlijke groeninrichtingen in Michelbeke
moeten gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en dienen natuurlijk ingericht te
worden i.f.v. omliggend natuurlijk landschap (elzenbos met ondergroei,….)

Ferrariskaart 1771-1778

Buurtwegenkaart 1841

Zwalmvallei
Daar waar de zwalmvallei het plangebied doorkruist,
dient de directe aansluiting met de vallei extra beschermd te worden.
Juridisch woonaanbod
Er is een nog onbebouwd perceel aanwezig, echter deel
uitmakend van een goedgekeurde verkaveling en volledig ingesloten door wonen.
Gezien zijn ligging binnen de kern, wordt dan ook
vooropgesteld dat binnen de woonkorrel dit perceel,
aansluitend aan straat kan worden ingevuld.

Popp-kaart 1842-1879
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Figuur 24 // Nederbrakel

Reliëf
De zone, gelegen tussen Valkenbergstraat, Schoolstraat
en Valkenstraat heeft een groot reliëfverschil, die zeer
bepalend is en structurerend werkt. Zo is de Schoolstraat een ‘holle straat’ waar de aanwezigheid van wilgen zeer bepalend is.
Het kan dan ook niet de bedoeling zijn nieuwe landbouwbebouwing toe te laten langs de Schoolstraat of
met uitweg langs de Schoolstraat.

Foto Schoolstraat
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NEDERBRAKEL

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig

Methodologie
Volgende methodologie wordt zo goed als mogelijk gevolgd, uitgezonderd enkele uitzonderlijke situaties (zie
verder):
Verkavelingen zijn juridisch woonaanbod en worden niet opgenomen in het plangebied.
Aansnijdbaar niet aangesneden WUG gelegen aan
een uitgeruste weg wordt voor 50m behouden, uitgezonderd aan landschappelijk waardevolle elementen (zie verder).
Dezelfde 50m grens wordt is ook aangewezen i.f.v.
grens LDB/WON voor die percelen waar de percelen momenteel al zijn aangesneden, ongeacht ligging in lange tuin.
Onlogische ruimtelijke lijnen (t.h.v. percelen naast
verkavelingen) kunnen beperkt worden aangepast.

zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven
zijn toegelaten.
Aan landbouw verwante bedrijven kunnen ook binnen het gebied.
Hoevetoerisme is toegelaten in nevenbestemming
Het landbouwbedrijf dient wel een een werkelijk bedrijf te zijn
en geen hobbylandbouw.
Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen bevatten.

Er zullen wel enkele belangrijk randvoorwaarden moeten worden aangevuld bij de voorschriften.
Door het opleggen van een maximale m² uitbreidingmogelijkheid van de bebouwing, een maximaal % aan
verharding en een maximale bouwhoogte worden
randvoorwaarden bepaald waarbinnen het gebied ontwikkeld kan worden.

Grens = huidige tuinen
Aan de hand van het huidig gebruik, kunnen we de
grens van het plangebied bepalen. Hierbij is de grens
tussen landbouwgebruik en residentiële tuinen bepalend, waarbij kleine ingesloten delen meer langs de
zuidzijde, aansluitend aan de kern, niet mee worden
opgenomen.

Signaalgebied:
Het grote deelgebied is gelegen in Signaalgebied, vanuit deze bescherming wordt gevraagd volgende zaken
in de voorschriften op te nemen:

Geen gemodelleerde of gekende overstromingskans;
Het betreft een zeer nat gebied met een hoog water conserverend potentieel;
De sponswerking van de bodem moet behouden worden, zowel om
overstromingen stroomafwaarts te vermijden als aanvulling van de
grondwatertafel mogelijk te maken. Bouwen op deze locatie is toegestaan, maar er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het maximaal
laten infiltreren van hemelwater.
Bij ontwikkeling van het gebied dienen daarom de volgende voorwaarden in rekening gebracht te worden:
Er mag geen afvoer van hemelwater voorzien worden en het he-

Ruimte voor Zwalmvallei
De zwalmvallei is er een van grote waarde, ter hoogte
van het plangebied is er een brede zone rondom de
Zwalmvallei onbebouwd. Het is belangrijk deze ruimte
ook verder te beschermen in functie van de Zwalm.
Bewaren/beschermen van landschapselementen
Net ten noorden van de Zwalmvallei zijn enkele opvallende landschapselementen aanwezig, die samen zeer
bepalend zijn voor het open ruimtegebied. De bescherming van deze elementen is prioritair. Dit wil zeggen
dat niet alleen de elementen zelf moeten en zullen worden bepaald en beschermd, maar dat de groepering
van elementen zal worden beschermd door geen bebouwing toe te staan (ook niet i.f.v. landbouw).

melwater van de verharde oppervlakte moet kunnen infiltreren
in de onverharde randzone.

Gericht op landbouw
In tegenstelling tot voorgaande delen is het ondersteunen en optimaliseren van de landbouwbedrijfsvoering
wel uiterst belangrijk voor het meer noordoostenlijk en
oostelijk deel van het gebied. Dit ‘open’ gebied bevat
enkele huiskavels en kan gezien zijn openheid en zijn
aansluiting met een groter open ruimtegebied gemakkelijk geëxploiteerd worden i.f.v. landbouw.
De gewestelijk typevoorschriften zullen op deze locatie
dan ook best ruim worden overgenomen:

toegestaan worden en is er aandacht nodig bij de aanleg van leidingen onder het grondwaterpeil (vb. kleistoppen).

Geen daling van de grondwaterstand en behoud bodeminfiltratie (geen kelders en ondergrondse constructies in het merendeel
van het signaalgebied dat een hoge grondwaterstand kent, verplicht waterdoorlatende verhardingen, ophogingen met infiltreerbaar zand, lagere bebouwingsdichtheden, extra infiltratiezones,…);
Voor het behoud van het conserverend karakter mag de aanleg
van drainage (drainagebuizen of verdiepen van grachten) niet

Deze voorschriften hebben consequenties naar de bebouwing die eventueel i.f.v. landbouw kan worden
voorzien.
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Figuur 25 // Zegelsem
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ZEGELSEM

Signaalgebied
Het grote deelgebied is gelegen in Signaalgebied, vanuit deze bescherming wordt gevraagd volgende zaken
in de voorschriften op te nemen:

Niet-ontsloten deel woonuitbreidingsgebied
De Sint-Ursmarusstraat en de woningen rondom maken deel uit van de kleine kern van Zegelsem. Gezien
de beperktheid van de kern, kan een ontwikkeling van
de bestaande bebouwingsstructuur langs deze weg wel
kernversterkend genoemd worden, de aanleg van een
nieuwe straat/nieuwe aftakking niet.
Om die reden wordt de eerste 50m van het woonuitbreidingsgebied behouden, maar het gedeelte dieper
gelegen niet, die maakt deel uit van de omliggende
landbouwstructuur.

C: Nieuwe functionele invulling voor de nog onbebouwde
zones gelegen in ROG - het gebied biedt de potentie om water te bergen en zelfs water te conserveren. Meer afwaarts,
thv de samenvloeiing met de Perlinkbeek-Peerdestokbeek, is
eveneens een zone van ROG én effectief overstromingsgevoelig gebied. Om de wateroverlast hier tegen te gaan is het alvast niet aangewezen om de natuurlijke bergingscapaciteit
binnen het aandachtsgebied te verminderen, maar daarentegen te vergroten

Vrijwaren en versterken van de Perlinkbeek
De vallei van de Perlinkbeek kent waardevolle natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten.

A: Watertoets voor de zones gelegen buiten ROG

De ruime zone rondom deze beek zal dan ook via dit
RUP worden beschermd en versterkt door het voorschrijven van natuurlijke groenaanleg en rand- en oeverbeplanting.
Veiligheid vanop de N8
Door het vrijwaren van de Perlinkbeek zijn de mogelijkheden binnen het gebied drastisch gedaald.
De ligging langs de gewestweg N8 zorgt voor een nog
groter knelpunt. Een nieuwe aansluiting rechtstreeks
op de draaiende N8 zou de verkeersonveiligheid in de
weg staan. Bovendien zouden de reliëfverschillen het
een dergelijke aansluiting heel moeilijk maken.
Buffering t.o.v. N8
De enige mogelijkheid voor Zegelsem op buffering
t.o.v. N8 ligt in dit plangebied. Het is dan ook logischer
hierop in te zetten.
N8 inname
Gezien een deel van het plangebied gelegen is binnen
de grenzen van het openbaar domein i.f.v. de N8 (de
berm), maar dit tevens een belangrijk onderdeel van
het WUG (namelijk de waterloop) is, werd een delegeatiebevoegdheid aan de provincie gevraagd omtrent de
opname ervan, deze wordt toegevoegd in bijlage bij
deze nota.
Landbouw
Als hoofdbestemming lijkt in dergelijk landelijk dorp
een landbouwbestemming (huidig gebruik) , met nuances t.h.v. de Perlinkbeek de beste oplossing.
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Figuur 26 // Parike 1
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Figuur 27 // Parike 2
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PARIKE

Parike 2

Parike 1

Geen ambacht
De bestemming als ambachtelijke zone langs de Koestraat, is niet gewenst. Het profiel van de straat laat
duidelijk geen ambachtelijke bestemming toe, de aansluiting op de Steenweg nog minder:

MethodologieVolgende methodologie wordt zo goed
als mogelijk gevolgd, uitgezonderd enkele uitzonderlijke situaties (zie verder):
Verkavelingen zijn juridisch woonaanbod en worden niet opgenomen in het plangebied.
Aansnijdbaar niet aangesneden WUG gelegen aan
een uitgeruste weg wordt voor 50m behouden, uitgezonderd aan landschappelijk waardevolle elementen (zie verder).
Dezelfde 50m grens wordt is ook aangewezen i.f.v.
grens LDB/WON voor die percelen waar de percelen momenteel al zijn aangesneden, ongeacht ligging in lange tuin.
Onlogische ruimtelijke lijnen (t.h.v. percelen naast
verkavelingen) kunnen beperkt worden aangepast.
Beekvallei
Het bebouwd gebied van Parike is gelegen tussen twee
beekvalleien. Op die manier is heel duidelijk waar de
bebouwde structuur eindigt. Het is dan ook van het
grootste belang de beekvalleien te behouden in zijn
ruimste bestaande vorm.
Ruil natuur/landbouw (i.f.v. woonkorrel).
Daar waar momenteel een bestaande dieper gelegen
woning aanwezig is, wordt deze bestendigd als woonkorrel.
Voor de dieper gelegen vergunde woning wordt een
kleine planologische ruil doorgevoerd. Er wordt een
groter aaneensluitend geheel van de tuin van de eigenaar van de woning omgezet naar natuurgebied, met
ter compensatie een omzetting van een deel van de bestaande vergunde woning tot woongebied.

De ambachtelijke zone en zijn bufferzone ten noordoosten worden dan ook opgeheven.
Bestendiging van tuinen
Daar waar de bufferzone gelegen was, zijn reeds historisch tuinen in gericht, deze kunnen worden bestendigd.

Waardevolle landschapselementen
Met de aanwezigheid van enkele kleine landschapselementen te bestendigen, wordt een langzame overgang
gemaakt van valleigebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Bestendiging openruimtegebied
Het achterliggend openruimte gebied kan langsheen
de gracht best worden bestendigd i.f.v. landbouw, een
versterking van de bestaande openruimtestructuur in
de omgeving.

Signaalgebied
Een groot deel van het gebied is gelegen in Signaalgebied, vanuit deze bescherming wordt gevraagd volgende zaken in de voorschriften op te nemen:
Geen ROG noch overstromingsgevaar.
Aandacht voor de nog aanwezige natuurlijke valleistructuur en bodemtype

Integratie in de woonomgeving
Langs de Koestraat, lijk een woonafwerking te verantwoorden vanuit het GRS, maar ook vanuit ruimtelijk
oogpunt (aansluiting/samenhang bij de bestaande woningen in de Koestraat en verder door naar de kern van
Parike).
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Zone voor bouwvrij agrarisch gebied
Het gebied wordt omgezet in een zone voor landbouw
(gezien dit gebied nauw aansluit bij een heel groot
landbouwgeheel). Het bouwvrij karakter wordt opgelegd i.f.v. de erosiegevoeligheid.
Indicatieve aanduiding grasbuffer/gracht/poel
i.f.v. de erosiegevoeligheid.
Zone voor KWZI
De bestaande KWZI wordt bestendigd, ook zijn buffering naar de omgeving wordt vastgelegd in voorschriften.
Overdrukzone voor bos
Het bestaand bosje is zeer bepalend in zijn omgeving,
en gezien zijn zeer biologisch waardevol karakter,
wordt het behoud ervan wordt vooropgesteld in een
zone voor bos/

Michelbeke 1

Zone voor gemengd open ruimtegebied (overig groen)
Het gebied wordt omgezet in een zone voor gemengd
open ruimte gebied, waarbij geen bebouwing wordt
toegelaten, gezien de beperkte grootte, de ligging in
een vallei en het uitgangspunt om deze zone op te nemen (in functie van groen brengen tot in het centrum).
Kleinere constructies eigen aan de hoofdfunctie (schuilhokken enz.) zijn wel toegelaten.
Overdruk voor beekvallei
Langs de beek wordt een zone voor beekvallei afgebakend, met voorschriften specifiek i.f.v. het behoud van
de beek en zijn berm.
Michelbeke 2

Zone voor wonen
Bestaande woningen + tuin worden bestendigd t.e.m.
de grens overlap VEN x Habitatrichtlijngebied.
Voor alle percelen geldt dat er geen vermeerdering van
woonentiteiten wordt toegelaten

Zone voor natuurlijke tuinen
Daar waar geen overlap VEN x Habitatrichtlijngebied
aanwezig is, maar wel 1 van de twee, kunnen de tuinen
bestendigd worden, de natuurwaarde moet echter blijven voortbestaan.

Michelbeke 3
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1.3.2 Structuurschets + aanzet tot voorschriften
Zone voor landbouw
Het gebied wordt omgezet in een zone voor landbouw,
waarbij geen bebouwing wordt toegelaten, gezien de
beperkte grootte, de ligging in een vallei en het uitgangspunt om deze zone op te nemen (in functie van
groen brengen tot in het centrum). Kleinere constructies eigen aan de landbouw (schuilhokken enz.) zijn
wel toegelaten.
Overdruk voor beekvallei
Langs de beek wordt een zone voor beekvallei afgebakend, met voorschriften specifiek i.f.v. het behoud van
de beek en zijn berm.
Zone voor landschappelijke tuin
Daar waar de landschappelijke tuin horende bij het erfgoed is gelegen, wordt een verderzetting van deze
waardevolle groenstructuur bestendigd.

Zegelsem

Zone voor landbouw
Het gebied wordt omgezet in een zone voor landbouw,
waarbij geen bebouwing wordt toegelaten, gezien de
beperkte grootte, de ligging in een vallei en het uitgangspunt om deze zone op te nemen (in functie van
groen brengen tot in het centrum). Kleinere constructies eigen aan de landbouw (schuilhokken enz.) zijn
wel toegelaten.
Overdruk voor beekvallei
Langs de beek wordt een zone voor beekvallei afgebakend, met voorschriften specifiek i.f.v. het behoud van
de beek en zijn berm en i.f.v. het tegenhouden van
eventuele negatieve erosie naar de gracht
Zone voor natuur + overdruk woonkorrel
De ruil tussen natuur en landbouw heeft op het grafisch plan uiting via een zone voor natuur (zoals op en
in aansluiting met het gewestplan) en een asterisk voor
behoud woonkorrel in landbouwgebied.

Parike 1
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Zone voor landbouw
Het gebied wordt omgezet in een zone voor landbouw,
waarbij geen bebouwing wordt toegelaten, gezien de
beperkte grootte, de ligging in een vallei en het uitgangspunt om deze zone op te nemen (in functie van
groen brengen tot in het centrum). Kleinere constructies eigen aan de landbouw (schuilhokken enz.) zijn
wel toegelaten.
Overdruk voor beekvallei
Langs de beek wordt een zone voor beekvallei afgebakend, met voorschriften specifiek i.f.v. het behoud van
de beek en zijn berm.
Zone voor tuin
De bestaande tuinen, die deel maakten van de bufferzone worden bestendigd.

Parike 2

Zone voor wonen
Er worden 4 woningen toegelaten langs de straatzijde,
de zone wordt ingetekend tot de 50m grens. De juridische vooraad wonen die hier bij gecreeërd wordt,
maakt deel uit van een planologische ruil met deelplan
Michelbeke 2.

Zone voor landbouw
Het gebied wordt omgezet in een zone voor landbouw.
Ter hoogte van het noordelijke gebied wordt geen bebouwing wordt toegelaten, gezien de beperkte grootte
en het reliëf . Kleinere constructies eigen aan de landbouw (schuilhokken enz.) zijn wel toegelaten.
Bij de zuidoostelijke grotere zone wordt wel bebouwing toegelaten i.f.v. landbouw, behalve ter hoogte
van de beekvallei en de kleine landschapselementen.
Overdruk voor landschapselementen.
De waardevolle landschapselementen worden aldus
bestendigd i.f.v. het behoud ervan.
Overdruk voor beekvallei
Langs de beek wordt een zone voor beekvallei afgebakend, met voorschriften specifiek i.f.v. het behoud van
de beek en zijn vallei. Er wordt een ruime zone ingetekend omwille van de eigenschap als openruimte verbinding.

Nederbrakel
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1.4 Decretale bepalingen
In de decretale bepalingen wordt de watertoets besproken, is een tabel opgenomen omtrent de ruimtebalans, wordt een beeld gegeven
van de mogelijke planbaten en planschade en wordt een ontheffingsbeslissing i.f.v. plan-mer opgenomen.

/ 57 /

Toelichtingsnota

/ 58 /

Toelichtingsnota

kaart verder ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig. Deelzone 3 is ten noorden / achterliggend gebied van de woningen ingekleurd als effectief overstromingsgevoelig. De bebouwde gedeeltes aan de straatzijde zijn aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. De gebieden zijn niet infiltratiegevoelig.

1.4.1 Watertoets
Kaart 1: bodemkaart
Kaart 2: drainageklassen
Kaart 3: bodemkwaliteit
Kaart 4: grondwaterkwetsbaarheid
Kaart 5: watertoets mbt overstromingsgevoelige gebieden (2014)

Deelplan Nederbrakel:

Kaart 6: watertoets mbt infiltratiegevoeligheid

Het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig
t.h.v. de lager gelegen gebieden o.a. in de omgeving
van de Kouterbeek.
Enkel op het deelplan Nederbrakel zijn er twee zones
aangeduid als infiltratiegevoelig. Dit houdt in dat het
zinvol is om infiltratievoorzieningen te installeren. Alle
overige gedeeltes van de plangebieden zijn niet infiltratiegevoelig.

Kaart 7: watertoets mbt grondwaterstromingsgevoeligheid
Kaart 8: watertoets mbt hellingenkaart
Kaart 9: watertoets mbt erosiegevoelige gebieden
Kaart 10: zoneringsplan VMM
Kaart 11: signaalgebiedenkaart

WATERLOOP

Deelplan Parike 1 & 2
Het plangebied is mogelijk overstromingsgevoleig op
de later gelegen gebieden nabij de Peperrendaalbeek
en de Molenbeek, meer bepaald de noordwestelijke gedeeltes van de beide deelzones.

Deelplan Michelbeke 1, 2 & 3:
T.h.v. de zuidelijke plangrens van de deelzone 2 bevindt zich de Dorenbeek, geklasseerde waterloop 3de
categorie. De Dorenbeek grenst tevens aan de deelzone
3 in het zuiden en mondt uit in de Zwalmbeek, waterloop 2de categorie t.h.v. deze deelzone. De waterloop
splitst deelzone 3 fysiek in twee en behoort niet tot het
plangebied.

De gebieden zijn niet infiltratiegevoelig.
Deelplan Zegelsem :
De zuidelijke of grootste deelzone is mogelijk overstromingsgevoelig t.h.v. de waterloop Perlinkmolen, waarvan tevens een gedeelte is ingekleurd als effectief overstromingsgevoelig nabij de oostelijke plangrens.

Deelplan Nederbrakel:
De Kouterbeek, geklasseerde waterloop 3de categorie
stroomt doorheen de grootste deelzone van het deelplan Nederbrakel.

De gebieden zijn niet infiltratiegevoelig.

Deelplan Parike 1 & 2:
De Peperrendaalbeek, niet geklasseerd, situeert zich
t.h.v. de westelijke grens van de deelzone 2. De Peperrendaalbeek gaat noordwaarts over in een geklasseerde
waterloop 3de categorie en dringt ook de grotere deelzone 1 binnen t.h.v. de noordelijke plangrens.
T.h.v. de volledige westelijke plangrens van de deelzone 1 stroomt de Molenbeek, geklasseerde waterloop
2de categorie.

DRAINAGE
De meest gevoelige bodems zijn diegene met drainageklassen f, g, h of i. In het deelplan Michelbeke 1&2, Nederbrakel 2 en Parike 1 komen deze natte gronden met
drainageklassen f en h voor, hiermee dient rekening
gehouden worden.
GRONDWATERKWETSBAARHEID
De deelplannen zijn volgens de grontwaterkwetsbaarheidskaart weinig tot matig kwetsbaar.
In plangebied Michelbeke 1 is wel een KWZI gelegen.

Deelplan Zegelsem :
De Perlinkmolen wijzigt van niet geklasseerde waterloop naar geklasseerde waterloop 3de categorie in de
zuidelijke / grootste deelzone van Zegelsem.

WATERWINGEBIEDEN

WATERTOETSKAARTEN

Er zijn geen waterwingebieden of beschermingszones
aanwezig in of in de nabijheid van het plangebied.

Deelplan Michelbeke 1, 2 & 3:
Deelzone 1 is t.h.v. de zuidelijke en oostelijk grens aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
Deelzone 2 is t.h.v. de Dorenbeek aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. T.h.v. de natte leem is de

EROSIE
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Alle plangebieden zijn erosiegevoelig, dit is voornamelijk belangrijk voor deze plangebieden die hellend zijn,
gelegen zijn aan een waterloop en/of in de omgeving
van belangrijke habitatrichlijngebieden.
Een agrarische activiteit kan de erosie doen toenemen
in de omgeving, waardoor het sediment van de akkers
in de beken terecht kan komen, hetgeen een effect heeft
op de aangemelde fauna.
Voor de plangebieden in Parike is er op zich geen probleem, want dit gebied is redelijk vlak, waardoor er
zich weinig erosie zal voordoen.
Voor het plangebied in Michelbeke 1 zou er wel een
probleem kunnen vormen door het grote reliefverschil.
Echter vanuit de gemeente zijn er reeds maatregelen
gepland voor Michelbeke 1 (zie schema vorige pag).
Deze krijgen binnen het RUP ook hun vertaling in de
voorschriften door het opleggen grasbufferstroken op
de perceelsgrens, poelen waar nodig en een gracht tussen de zone voor bos en zone voor agrarisch gebied.
Een deel hiervan werd al uitgevoerd.

Vermits de gemeente in uitvoering van het GRS een
RUP voor herbestemming naar open ruimte zal opmaken voor dit gebied, kunnen deze randvoorwaarden
ook in het RUP meegenomen worden. De herbestemming naar open ruimte biedt ook voor het watersysteem meer potenties.
De Vlaamse Regering beslist akte te nemen van het feit
dat er geen vervolgtraject noodzakelijk is en de bevoegde instanties te gelasten om de voorwaarden uit
de ontwerp-startbeslissing door te vertalen bij de toepassing van de watertoets.
Zegelsem:
Conclusies
Het signaalgebied kan (zuiver vanuit het watersysteem) in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling mits de beperkte nog onbebouwde zone in recent
overstroomd gebied (ROG) gevrijwaard wordt. Vermits de gemeente in uitvoering van het GRS een RUP
voor herbestemming naar open ruimte zal opmaken
voor dit gebied, kunnen de noden van het watersysteem ook in het RUP meegenomen worden. De herbestemming naar open ruimte biedt ook voor het watersysteem meer potenties.

ZONERINGSPLAN
Deelplan Michelbeke 1, 2 & 3 bevinden zich t.h.v. een
‘collectief te optimaliseren buitengebied’.
Deelplan Nederbrakel grenst grotendeels aan centraal
gebied (gele arcering). Dit houdt in dat er in deze aangrenzende straten reeds aansluiting op het rioleringstelsel aanwezig is. Voornamelijk t.h.v. de Valkenstraat
ten noorden van de deelzones en enkele individuele situaties rondom het plangebied zijn aangeduid als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’.

De Vlaamse Regering beslist akte te nemen van het feit
dat er geen vervolgtraject noodzakelijk is en de bevoegde instanties te gelasten om de voorwaarden uit
de ontwerp-startbeslissing door te vertalen bij de toepassing van de watertoets.
Parike:
Conclusies
Het signaalgebied kan (zuiver vanuit het watersysteem) in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling. Vermits de gemeente in uitvoering van het GRS
een RUP voor herbestemming naar open ruimte zal opmaken voor dit gebied, kunnen de noden van het watersysteem ook in het RUP meegenomen worden. De
herbestemming naar open ruimte biedt ook voor het
watersysteem meer potenties.

Deelplan Parike 1 & 2 grenzen grotendeels aan centraal
gebied (gele arcering). Dit houdt in dat er in deze aangrenzende straten reeds aansluiting op het rioleringstelsel aanwezig is. Twee zones t.h.v. de oostelijke
plangrens in deelzone 1 zijn aangeduid als ‘collectief te
optimaliseren buitengebied’.
Deelplan Zegelsem bevindt zich t.h.v. een ‘collectief te
optimaliseren buitengebied’.

De Vlaamse Regering beslist akte te nemen van het feit
dat er geen vervolgtraject noodzakelijk is en de bevoegde instanties te gelasten om de voorwaarden uit
de ontwerp-startbeslissing door te vertalen bij de toepassing van de watertoets.

SIGNAALGEBIEDENKAART
Zowel Nederbrake, Zegelseml als Parike zijn deels gelegen in Bevestigd Signaalgebied. Volgende conclusies
en beslissingen zijn hieruit voortgekomen:
Nederbrakel:
Conclusies: Het signaalgebied kan (zuiver vanuit het
watersysteem) in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling mits hierbij rekening gehouden wordt met
bovenstaande randvoorwaarden.

COLLECTOR AQUAFIN
Er is een rioolwaterzuiveringscollector van Aquafin gelegen in deelgebied Nederbrakel en deelgebied Parike
2. Er wordt een specifieke overdruk opgenomen.
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Tabel 3 // Ruimtebalans (bij benadering en op basis van het GRB)

Michelbeke 1
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. wonen

4,19

Woonuitbreidingsgebied

4,17

Agrarische gebieden

0,02

Cat. landbouw

3,17

RUP

Zone voor bouwvrij agrarisch gebied
Cat. gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

0,48

Zone voor KWZI
Cat. bos

0,54

Zone voor bos

Michelbeke 2
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. wonen

0,5

Woongebied met landelijk karakter

0,5

Cat. overig groen

0,5

RUP

Zone voor gemengd open ruimtegebied
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Michelbeke 3
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. overig groen

0,90

Natuurgebied

RUP

Cat. wonen

0,90

Zone voor wonen

0,59

Zone voor natuurlijke tuinen

0,31

Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. wonen

34,91

Nederbrakel

Zone voor woonuitbreidingsgebied

RUP

Cat. landbouw

34,91

Zone voor agrarisch gebied

Zegelsem
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. wonen

1,85

Zone voor woonuitbreidingsgebied

RUP

Cat. wonen

0,53

Zone voor landschappelijke tuin
Cat. landbouw

1,10

Zone voor bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Cat. lijninfrastructuur

0,23

Zone voor hoofdwegenis
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Parike 1
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. wonen

4,74

Woonuitbreidingsgebied
Cat. overig groen

0,01

Natuurgebied

RUP

Cat. landbouw

4,75

Zone voor bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Parike 2
Nr.

Bestemmingszone

Oppervlakte

Gewestplan

Cat. bedrijvigheid

2,27

Woongebied met landelijk karakter

0,07

Bufferzones

0,68

Landschappelijk waardevolle gebieden

0,1

Ambachtelijke bedrijven en kmo's

1,43

Cat. wonen

0,88

Zone voor wonen

0,24

Zone voor tuinen

0,64

Cat. landbouw

1,39

RUP

Zone voor agrarisch gebied

/ 63 /

Toelichtingsnota

Er zijn wel gebieden die theoretisch mogelijks aanleiding geeft tot planbaten/planbaten, in praktijk dient dit
nagegaan te worden na de goedkeuring van het RUP.

1.4.2 Ruimtebalans
Zie schema

Het gaat om volgende gebieden:
Gebieden uit de categorie wonen die omgezet worden in categorie landbouw/overig groen.

1.4.3 Op te heffen voorschriften

Gebieden uit de categorie groen (bos/overig
groen/natuur) die worden omgezet in categorie landbouw.

Gewestplan
De plangebieden maken deel uit van het gewestplan
Oudenaarde dat werd goedgekeurd bij K.B. dd. 24 februari 1977.

Gebieden in categorie bedrijvigheid die omgezet
worden naar categorie landbouw.
Gebieden in categorie bedrijvigheid die omgezet
worden naar categorie wonen.

De verschillende plangebieden die deelmaken van het
RUP zijn op het gewestplan gelegen volgende bestemmingen die zullen worden opgehoffen:

Gebieden in categorie wonen die omgezet worden
naar categorie gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

Michelbeke 1: Woonuitbreidingsgebied
Michelbeke 2: Landelijk woongebied

Het register wordt dan ook niet grafisch voorgesteld
op plan.

Michelbeke 3: Natuurgebied en landelijk woongebied
Nederbrakel: Woonuitbreidingsgebied

De regeling over de planschade is te vinden vanaf artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Zegelsem: Woonuitbreidingsgebied
Parike 1: Woonuitbreidingsgebied

De regeling over de planbaten is te vinden vanaf artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Parike 2: Ambachtelijke bedrijven en kmo’s
Verkavelingen/BPA/RUP

De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te
vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Er worden geen verkavelingen, RUP’s of BPA’s opgehoffen.

De regeling over gebruikerscompensatie is te vinden in
het decreet van 27 maart 2009 houdende de vaststelling
van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

1.4.4 Planbaten/planschade
Volgens art. 2.2.2 van de Codex Ruimtelijke Ordening
dd. 27 maart 2009, dient in een RUP een register te
worden opgenomen, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in art. 2.6.1, een planbatenheffing,
vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in
boek 6, titel 2 of 3, van het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid.

1.4.5 Resultaten plan-mer-plicht
Betreft screeningsdossier met nummer SCRPL16056.
Het plan is plan-m.e.r-plichtig van rechtswege, gezien
het plan kader vormt voor geen project van bijlage I, II
of III van het uitvoeringsbesluit. De opmaak van een
plan-MER van rechtswege wordt niet noodzakelijk geacht gezien het RUP het gebruik regelt van een klein
gebied op lokaal niveau bepalen en het RUP grotendeels een optimalisatie/verfijning van het geldende bestemmingsplan inhoudt. Het plan is derhalve screeningsgerechtigd.

PLANBATEN/PLANSCHADE/ KAPITAALSCHADE/GEBRUIKERSSCHADE/COMPENSATIE
Er zijn geen gebieden binnen het plangebied die mogelijks aanleiding kunnen geven tot kapitaalschade/gebruikersschade/compensatie.
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Uit de screening van de milieueffecten bij de ontwikkeling van het plan blijkt dat de activiteiten die binnen
het gewenste planologisch kader kunnen worden gerealiseerd een slechts beperkte impact heeft op de milieueffecten. In het RUP zijn voldoende maatregelen opgenomen die garantie bieden op het voorkomen van aanzienlijk negatieve milieueffecten.

Ter hoogte van Berendries 1-3

Rekeninghoudende met de kenmerken van het plan, de kenmerken van de omgeving en de bovenstaande analyse blijkt
dat mogelijke negatieve milieueffecten niet verwacht worden
en bijgevolg niet aanzienlijk zijn. Er kan worden besloten dat
er geen plan-MER moet worden opgemaakt

1.4.8 Schadebeperkende maatregelen

Zie bijlage voor ontheffingsbeslissing.

Er wordt voorzien in een landschappelijke overgang
(zone voor natuurlijke tuinen) van 10m van de woonpercelen tot het achterliggend habitatrichtlijngebied.

1.4.6 Resultaat Veiligheidsrapportering
Er is geen veiligheidsrapport nodig.
Zie bijlage voor advies dienst veiligheidsrapportage

1.4.7 Grenscorrecties VEN-gebieden
Grote delen van de Zwalmvallei maken deel uit van
het Vlaams Ecologisch Netwerk. De afbakening gaat in
de meeste gevallen rondom bebouwde percelen, echter
ter hoogte van deelgebied Michelbeke 3 is de grens van
het VEN-gebied niet in overeenstemming met de bebouwde inrichting (die reeds aanwezig was voor het
gewestplan). Deze (eerder beperkte) delen worden opgenomen in dit RUP, er gelden enkele beperkte grenscorrecties op het VEN. Daar waar een overlap bestaat
met Habitatrichtlijngebied is een grenscorrectie echter
niet mogelijk, waardoor de bestaande tuinen niet kunnen opgenomen worden in voorliggend RUP.

Ter hoogte van het het huidige niet ingevulde perceel
wordt deze landschappelijke overgangszone verruimd
tot een zone van 20m.
Binnen deze zone gelden duidelijk schadebeperkende
maatregelen t.o.v. de bestaande waardevolle natuurgebieden:
geen bebouwing en verharding toegestaan, behoudens bestaande toestand
de natuurlijke groeninrichtingen in Michelbeke
moeten gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en dienen natuurlijk ingericht te
worden i.f.v. omliggend natuurlijk landschap (elzenbos met ondergroei,….)

Grenscorrecties:
t.h.v. de dieper gelegen woning Kammeland nr. 2
tussen Groenstraat nr 25 en nr. 29 is een onbebouwd perceel gelegen, door de aanwezigeheid
van de wooncluster, met een woonbebouwing
langs beide zijden van het perceel, kan dit perceel
nooit een volledige natuurinrichting krijgen.
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1.4.9 Compensatie/grenscorrecties
Onderstaande tabel vat de compensatie/grenscorrecties samen:
Nieuw woongebied

Oppervlakte

Compensatiemaatregel

Parike 4 nieuwe woonpercelen

0,22

Michelbeke 1

Parike bestendiging tuinen

0,6

Geen nodig, geen extra juridisch woonaanbod

Geschrapt natuurgebied

Oppervlakte
0,22 ha

Oppervlakte

Michelbeke 3 bestendiging bestaand juridisch
woonaanbod.

0,78

Geen nodig, geen extra juridisch woonaanbod

Onbebouwd perceel
Groenstraat 25-29

0,05

Michelbeke 1

0,05 ha

Wederrechtelijke woonunit incl. tuin

0,10

Michelbeke 1

0,10 ha

Geschrapt VEN-gebied,
niet onbebouwd perceel

0,07

Michelbeke 1

0,07 ha

Michelbeke 1

0,44 ha te
compenseren

TOTAAL

Michelbeke is 0,5 ha groot, er wordt dus voldaan aan de compensatie.
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1.5 Bijlagen
.
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1.5.1 Bijlage 1 - kaartenbundel watertoets
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1.5.2 Bijlage 2 – ontheffingsbeslissing dienst mer
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1.5.4 Bijlage 4 – delegatiebeslissing
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Colofon

Urban.Habitat
Contact
Vestiging Gent
Elfjulistraat 43
9000 Gent
T +32 9 241 59 20
gent@swecobelgium.be
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