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inleiding
1

beslissing tot opmaak

Het CBS besliste op 27 maart 2014 om WVI aan te
stellen als ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Doomkerke”.

2

motivering tot opmaak

Met dit RUP wenst de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor Doomkerke vast te leggen
in een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit met bijzondere aandacht en een sterke ambitie voor enerzijds een doorgedreven kwaliteit naar bebouwing
i.f.v. herstel en behoud van het waardevol dorpsweefsel en anderzijds door een specifieke inspanning naar
landschappelijke inpasbaarheid in functie van het
omringend waardevol landschap.
In het rup wordt eveneens een scenario aangereikt
i.f.v. het optimaliseren en realiseren van de toegankelijkheid van het gebied, o.a. in functie van
de verdere uitbouw van de toeristisch-recreatieve
infrastructuur gekoppeld aan het inrichtingsproject
‘onthaalinfrastructuur Bulskampveld’.
Het RUP zal o.a. aandacht besteden aan de volgende
elementen:
●● kwalitatieve afwerking van het bestaand woonlint;
●● verdichtingsmogelijkheden in het historisch kerngebied, op maat van de kern;
●● verenigbaarheid van bestaande ambachtelijke
activiteiten met de woonomgeving;
●● ontwikkelingsmogelijkheden voor een lokaal strategisch project, in casu rond het
ouderlingengesticht;
●● aandacht voor historisch waardevol erfgoed;
WVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

●●
●●
●●

3

ondersteunen van toeristische - recreatieve
projecten;
duidelijk afgewerkte dorpsrand;
het voorzien van mogelijkheden voor het
kasteelpark;

in uitvoering van GRS

De bepalingen van het richtinggevend en bindend deel
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan [GRS]
zullen vertaald worden in het gemeentelijk RUP, daar
deze steeds in relatie dienen te staan tot en in uitvoering moeten zijn van het GRS.
De krachtlijnen, van toepassing op voorliggend RUP,
staan beschreven onder het hoofdstuk planningscontext.
De gemeente geeft daarmee uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gezien het opmaken
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor Doomkerke
werd opgenomen als actie in het bindend gedeelte.

13

situering plangebied
bron: orthofoto W.-Vl. [AGIV, juli 2012]
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feitelijke ruimtelijke context
1

situering

Doomkerke is een parochie gelegen in het noorden
van de gemeente Ruiselede en wordt gekenmerkt door
zijn landelijke ligging. Het is een compact noord-zuid
georiënteerd straatdorp gelegen tussen de velden
en ingesloten tussen een bosrijke omgeving: in het
oosten de Gallatasbossen en in het westen het Predikherenbos. Ten noorden en deels overlappend met
onderhavig plangebied bevindt zich het beschermd
cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Een
landschap waarin nog duidelijk herkenbare structuren
kunnen onderscheiden worden van de opeenvolgende
ontginningsfasen.
begrenzing van het plangebied
De contour van het RUP omvat het straatdorp t.h.v.
de Brandstraat, met zowel uitlopers naar het oosten
als naar het westen toe. Hierbij wordt het plangebied
deels afgestemd op de tracé van trage wegen in de
onmiddellijke omgeving van de Brandstraat, welke
kaderen in een concreet landinrichtingsproject ‘Bulskampveld’ van de VLM. Behoudens het bebouwd
weefsel geënt op de Brandstraat wordt het plangebied
begrensd door:
●● in het noordoosten: het tracé van de zgn.
“Konijnendreef” richting Bruggesteenweg
●● in het oosten: het Gallatasbos
●● in het zuiden: het tracé van de trage weg in
het verlengde van de Oude Veldstraat t.h.v. de
Pachtebeek
●● in het westen: de Predikherenbossen en het kleinschalig voetbalterrein met omliggende gronden
Het RUP heeft een oppervlakte van 62ha 65a 00ca.
JJ
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2

2.1

historiek

ontstaan van het landschap

Het landschap van het Bulskampveld is altijd onderhevig geweest aan de invloed van de mens. De
streek was oorspronkelijk bedekt met een reusachtig
aaneensluitend loofwoud. Tijdens de Romeinse periode werden grote stukken van het loofbos gerooid.
De vrijgekomen ruimte werd ingenomen door de veestapel. De grond geraakte hierdoor uitgeput. Het vee
verhinderde immers de groei van jonge scheuten zodat stilaan een heidevegetatie tot stand kwam.
Door de groei van de bevolking werd dit gebied gedurende de eeuwen stelselmatig ontgind i.f.v. extra
landbouwgrond en hout.
Het Sint-Pietersveld neemt een bijzondere plaats in
de geschiedenis van het Bulskampveld in. Het was
een driehoekig stuk veldgebied dat toebehoorde aan
de Sint-Pietersabdij van Gent. Het vormt een opvallend uitsteeksel binnen de gemeente Ruiselede,
geklemd tussen de gemeenten Wingene en Aalter.
Omstreeks 1770 werd op het veld een hoeve gebouwd
in opdracht van de abdij voor de ontginning van de
heide. In 1800 werd het domein door de Franse Republiek aangeslagen en doorverkocht aan Lambert Malfait, de eigenaar van het Bulskampveld in Beernem.
In 1835 verkocht de familie Malfait op haar beurt het
domein aan advocaat Jan Perneel. De ontginning van
het domein was nagenoeg voltooid. In 1837 werd op
het veld een suikerfabriek opgericht. Bijna 90 hectare
van de totale 128 hectare van het Sint-Pietersveld
werd gebruikt voor landbouwgrond, bos en dreven,
arbeiderswoningen, stallen, schuren, boerderij en een
windmolen met olieslagerij. De suikerraffinaderij werd
16

echter een grote flop zodat in 1839 de fabriek stil lag.
In 1849 werd het ganse domein overgekocht door de
Belgische staat die de fabriek ombouwde tot een hervormingsschool voor jongeren [nu Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Zande].

Tijdens de twintigste eeuw viel de bebossingsgolf van
de negentiende eeuw stil. Integendeel, er kwam een
massale ontbossing op gang. De percelen bos tussen
de dreven werden omgezet in cultuurgrond en enkel
de zogenaamde ontginningsdreven – in een dambord06016 | RUP Doomkerke | okt. ‘17 | WVI

patroon – getuigen van de vroegere bosinplantingen.
De horizon wordt paradoxaal genoeg nog steeds bepaald door bos. Deze bossen zijn niets anders dan de
uitgestrekte kasteeldomeinen of riante woonparken
van vroeger. Een groot deel van deze bossen zijn omgevormd tot openbare wandelzones. Deze zijn samengesteld uit een gemengd loofbos en een naaldbos
op de armere gronden. Tussen de bossen in liggen
weiden omzoomd met dreven. Het beboste gedeelte
aan de rand van het Bulskampveld evolueerde van
een gesloten bebost landschap in de negentiende
eeuw naar een halfopen landbouwlandschap in de
twintigste eeuw. In de regio komen ook een aantal
grote boomkwekerijen voor.
De Vorte Bossen bestaan uit een aaneengesloten
bosgebied van 50 ha gelegen tussen Doomkerke en
Kruiskerke.
ontstaan Doomkerke
De groei van de bevolking in de omgeving van het
Bulskampveld leidde tot het oprichten van nieuwe parochies en zelfs dorpen. Binnen het voormalige veld
werden Hertsberge in 1891 en Wildenburg in 1897 benoemd tot parochie. Aan de rand van het veldgebied
groeiden Maria-Aalter in 1851 en Doomkerke in 1876
uit tot parochies. De als monument beschermde kerk
van Doomkerke werd opgericht in 1860-1865 en ligt
aan de basis van het ontstaan van dit straatdorp.
De streek van Doomkerke is bekend om haar massale
uitwijking naar Amerika vanaf 1888. Doomkerke alleen
telde meer dan 300 uitwijkelingen. Een gedenksteen
aan het veldkapelletje herinnert aan dit feit.
JJ
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3

bestaande ruimtelijke structuur

3.1
nederzettingstructuur
De kern van Doomkerke bestaat uit het noord-zuid opgespannen lint langsheen de Brandstraat gekenmerkt
door een vrij dichte bebouwing. Doomkerke vormt een
aparte parochie rond de St.-Caroluskerk en de lagere
school ‘De Linde’.
bebouwingstypologie en morfologie [zie profielschetsen t.h.v. de Brandstraat]
Doomkerke situeert zich langs de Brandstraat met
een kleine uitbreiding naar de Bruggesteenweg en is
praktisch volledig noord-zuid georiënteerd.
JJ

De ruimtelijke schikking en aaneenschakeling onderscheiden zich van elkaar, van noord naar zuid in volgende structuren:
●● residentiële bebouwingszone, in open typologie, in hoofdzaak 1 bouwlaag met hellend dakvolume. De gebouwen staan niet ingeplant op
de rooilijn, maar kenmerken nog een voortuinzone, afwisselend in diepte. De perceelstructuur en perceelsgrootte voor deze bebouwing is
zeer homogeen en gelijklopend.
●● residentiële gesloten bebouwingsstructuur,
overwegend 2 bouwlagen met hellend dak,
in hoofdzaak georiënteerd op de rooilijn. Vrij
smalle maar relatief diepe perceelsstructuur.
●● een meer divers en fragmentair karakter met
residentiële bebouwing als uitloper van de
gesloten bebouwingsstructuur. Grotendeels 1
bouwlaag met hellend dakvolume, in hoofdzaak
open bebouwing met een verspreide inplanting
t.a.v. de rooilijn.

18

In afwijking van bovenstaande entiteiten onderscheiden we binnen dit straatdorppatroon enkele grootschalige bebouwingsclusters, met name verspreid gelegen bedrijvigheid en een landbouwbedrijf.
In het historische straatdorp komen enkele waardevolle en beeldbepalende gebouwen voor. Belangrijke
gebouwen zijn ondermeer de St.-Caroluskerk [met
daarrond het kerkhof], de pastorij, de basisschool ‘De
Linde’ en het voormalig ouderlingengesticht/hoeve [in
achtergelegen orde]. Deze beeldbepalende gebouwen nemen een bijzondere positie in het straatbeeld in
gezien hun unieke stedenbouwkundige samenhang.
Meer naar het noorden treft men in de Brandstraat
de beeldbepalende cluster van het zgn. “kasteel de
Roo”, neerhof en park aan met aanleunend de villa
die vermoedelijk dienst deed als conciërgewoning van
het kasteel. Ten oosten van het straatdorp, binnen
het Gallatasbos, treft men een geheel van bebouwing
aan; koetshuis, boswachtershuis en dubbelspel van
burgerwoning van de voormalige familie de Ghellinck.
groenvoorzieningen binnen het bebouwd
weefsel
Kenmerkend voor het straatdorp Doomkerke is de
tweedeling met betrekking tot groenaspecten: enerzijds de inplanting van de historische lintbebouwing
tot op de rooilijn, waardoor een gesloten straatbeeld
naar voor treedt zonder groenaspecten in het centrum
van Doomkerke.
Anderzijds onmiddellijk aansluitend op deze historische bebouwing de groene entiteit van het kasteelpark en bijhorende voormalige conciërgewoning,
en hierop aansluitend de ruime voortuinstroken en
achterliggende tuindelen als onderdeel van de recente verkavelingen. Het kasteelpark vormt de ruimJJ

telijke en fysieke schakel naar het westelijk gelegen
Predikherenbos.
Ten zuiden komt de landelijke uitstraling tot zijn
recht door de aanwezigheid van een landbouwbedrijf
in aansluiting op diverse historische voormalige hoevesites, grenzend aan het achterliggend landschap.
Ten noorden heeft men in de oksel van de Bruggesteenweg en de Brandstraat het zicht op het Gallatasbos, wat dat vroeger begeleid werd door de voormalige zogenaamde “Konijnendreef”.
voorzieningen
Doomkerke kent een samenhangend verenigingsleven en is voorzien van een aantal basisvoorzieningen.
Naast de lagere school ‘De Linde’ en de St.-Caroluskerk, treft men er ondermeer volgende voorzieningen
aan: een bakker, het volkscafé New York, een kinderdagverblijf ‘de troetelbeer’, fotograaf, kapper, ... .
Daarnaast beschikt het straatdorp over het landschapspark Disveld, een landschappelijk ingerichte
openbare groene ruimte begrepen tussen de kerk en
de Gallatasbossen.
Verder is er de kampplaats ’t Haantje met feest- en
vergaderzaal, waarbij deze locatie tevens dienst doet
als parochiaal centrum. Ook bezit het straatdorp over
een minimale accommodatie i.f.v. sport en ontspannen, nl. het voetbalterrein aan westelijke zijde van het
straatdorp, achter het bebouwingslint gelegen.
JJ
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3.2 verkeersstructuur
De Brandstraat tussen Bruggesteenweg en tot aan de
kruising met de Oude Veldstraat is een gemeentelijke
verbindingsweg. De Wingenesteenweg en Bruggesteenweg zijn lokale wegen categorie I en verzorgen
de verbinding tussen de kernen binnen de gemeente
onderling en met de kernen in naburige gemeentes.
De Brandstraat ten zuiden van de Oude Veldstraat tot
aan de Wingenesteenweg is een lokale weg II.

JJ openbaar vervoer
Buslijn 21 Brugge - Zwevezele - Tielt doet de Brandstraat aan. Ter hoogte van de pastorij heeft deze lijn
een halteplaats “Doomkerke kerk” alsook ter hoogte
van de woonconcentratie “Haantje” is er een halteplaats.
Ten noorden van het Doomkerke is er op de Bruggesteenweg een halteplaats “Doomkerke Amerikaplein”
die bediend wordt door de belbus, nog noordelijker liggen de haltes “Doomkerke De Radio” & “Doomkerke
De Zande”. “Doomkerke De Radio” wordt zowel bediend door de belbus als door de lijn 21. Lijn 21 doet
evenwel slechts 1 x per dag Doomkerke aan en enkel
op woensdag.

JJ bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
De provincie West-Vlaanderen heeft een netwerk uitgetekend voor de dagelijkse fietsverplaatsingen [=
functioneel, bv. naar school of het werk]. Het betreft
fietsroutes over de gemeentegrenzen heen waarbij
het netwerk in totaal bijna 2.000 km fietsroutes omvat,
over heel West-Vlaanderen. Er is binnen het BFF een
onderscheid gemaakt tussen gewone bovenlokale
routes en hoofdroutes.
De Bruggesteenweg tussen Klaphullestraat en Brandstraat is geselecteerd als bovenlokale route, in de
buurt zijn geen hoofdroutes geselecteerd.

Het snelheidsregime van het segment Brandstraat tussen Bruggesteenweg en kruising met de Oude Veldstraat betreft een zone 50, met plaatselijk ter hoogte
van de school/kerkomgeving een zone 30. Doomkerke
wordt als een verblijfsgebied aanzien waarbij het
principe van gemengd verkeer toegepast wordt. De
Brandstraat is binnen het plangebied uitgerust met
voetpaden die aansluiten op de voorgevelbouwlijn
van de woningen of tot op respectievelijk de rooilijn.
In het noorden alwaar het agrarisch gebied aan de
Brandstraat grenst, loopt een gracht in groene berm.
Plaatselijk zijn enkele obstakels aangebracht om een
aangepaste snelheid af te dwingen.

24
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JJ doorsteken ter hoogte van de straatwand
In het weefsel van de Brandstraat zijn er op 10 plaatsen doorsteken / lijnen in het landschap richting het
achterliggend landschap, zowel naar de oostelijke zijde richting landschapspark Disveld en de Gallatasbossen als naar de westelijke zijde richting het voetbalterrein van FC Doomkerke en naar het Sint-Pietersveld.
De doorsteken zijn echter niet altijd en allemaal even
duidelijk voelbaar en zichtbaar in de Brandstraat en ze
zijn ook niet allen even publiek toegankelijk of op een
uitnodigende manier ingericht.

doorsteek 1

doorsteek 2

doorsteek 3

doorsteek 4

doorsteek 5

doorsteek 6

doorsteek 7

doorsteek 8

doorsteek 9

doorsteek 10
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3.3 natuurlijke structuur
Het plangebied maakt deel uit van een bosrijk gebied waar ook nog een heel aantal dreefstructuren
voorkomen. Hierdoor krijgt het gebied een meer gesloten karakter. Het is een onderdeel van de oude
veldgebieden, en heeft dan ook aansluiting over de
gemeentegrenzen met o.a. Sint-Pietersveld, Hoogveld
en verderop het Bulskampveld. Hierdoor heeft deze
deelruimte heel wat mogelijkheden naar recreatie toe.
In dit gebied is de landbouw verweven met bosstructuren en men vindt er hoofdzakelijke weidegebieden. De
hoeves zijn er minder talrijk aanwezig.
De grootste boscomplexen situeren zich tussen de
parochies Doomkerke en Kruiskerke. Het gaat om
de Gallatasbossen [behorende tot het plangebied],
de Vorte Bossen en Ruiseleeds Veld. De eerste twee
worden gescheiden door de Bruggesteenweg, de laatste twee zijn onderling verbonden via dreefstructuren.
Het Ruiseleeds veld sluit, over de gemeentegrens in
Aalter, aan op de bossen van Egypteveld en Hoogveld. Nog verder noordwestwaarts liggen een aantal
kleinere bospercelen.
Het Sint-Pietersveld [ten westen van het plangebied]
vormt een opmerkelijk open ruimte gebied in het eerder gesloten landschap. De ruimte is er opgedeeld in
compartimenten van kwadratische akkers en weiden,
een gevolg van de vroegere systematische ontginningen.
JJ biologische waarderingskaart
Conform de biologische waarderingskaart wordt het
perceel t.h.v. het kasteelpark aan de Brandstraat [kasteel De Roo] gekarteerd als biologisch waardevol. De
dreefstructuur [Konijnendreef] welke de Gallatasbossen met de Brandstraat verbindt is tevens opgenomen
als biologisch [zeer] waardevol. Het grootste deel van
de Gallatasbossen is biologisch zeer waardevol, naast
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enkele percelen met een kartering van biologisch
waardevol. De percelen met bebouwing binnen het
Gallatasbos, beschikken niet over enige biologische
waarde.
Enkele landbouwbouwpercelen tussen de Gallatasbossen en de Brandstraat zijn gekarteerd als ‘complex
van biologisch minder waardevolle en waardevolle
elementen’, evenals het onbebouwd perceel t.h.v.
de Brandstraat en het achterliggend terrein t.h.v. het
kampheem ‘t Haantje.

3.4

landschappelijke structuur

landschapsatlas
Het plangebied is gelegen binnen het traditionele landschap “Oude veldgebieden van Aalter” [212030],
ten zuiden van het het gehucht Doomkerke wordt de
overgang gemaakt naar het traditionele landschap het
“Houtland” [212010].
JJ

Het overgroot deel van het plangebied is gesitueerd
binnen de relictzone “Oude veldgebieden: Hoogveld, Blekkerbos, Bulskampveld”.
Aan de oostelijke zijde van de Brandstraat maken delen van het plangebied deel uit van de ankerplaats
“Vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en Schoonbergbos”. Deze ankerplaats
strekt zich uit langs de Wantebeek op grondgebied
van de gemeenten Ruiselede en Aalter en loopt van
het gehucht Doomkerke tot vóór de kaarsrechte weg
tussen Ruiselede en Aalter. Het gebied ligt op de zuidelijke steile helling van de cuesta van Lotenhulle
naar Hertsberge met de Wantebeek aan de voet ervan. Langs deze helling ontspringen de Wantebeek en
talrijke kleinere zijbeken. Rond de brongebieden staat
vaak bos zoals de bossen rond Doomkerke, de Vorte
Bossen en de Schoonbergbossen.
Noordwestelijk zijn delen van het plangebied gelegen
in de ankerplaats “Bulskampveld - St.-Pietersveld”. De ankerplaats strekt zich uit van de bossen
rond kasteel Drie Koningen van het provinciaal domein
Lippensgoed-Bulskampveld in het noorden [Beernem
en Oostkamp] naar het Sint-Pietersveld [Ruiselede en
Wingene], Gulke Putten [Wingene] tot net vóór Doomkerke [Ruiselede]. Het gebied is gesitueerd op de
cuesta tussen Hertsberge en Lotenhulle. Binnen deze
ankerplaats verschilt het landschap inzake openheid.
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In het noorden is het gesloten door de boscomplexen.
Het driehoekige Sint-Pietersveld vormt een open akker- en graslandcomplex te midden een boscomplex.
Meer naar het zuiden worden de bospercelen afgewisseld met open landbouwpercelen wat dit landschap
een halfopen karakter geeft. De dreven in het gehele
gebied zorgen voor een begrenzing van de open ruimtes waarbij doorkijken nog steeds mogelijk zijn.
Er komen geen lijnrelicten voor in het plangebied. Ten
zuiden is de vallei van de Wantebeek wel aangeduid
als lijnrelict.
De Sint-Caroluskerk van Doomkerke is aangeduid
als puntrelict.

3.5

agrarische structuur

landbouwtyperingskaart
De landbouwtyperingskaart geeft aan de landbouwgrond een waardering. De park- en natuurgebieden
evenals het reservaatgebied en het bebouwingslint
zelf wordt aangeduid als niet-agrarisch gebied.
JJ

De agrarische percelen ten noorden begrepen tussen
de Gallatasbossen - Bruggesteenweg en Brandstraat
krijgen een matige waardering, evenals de percelen
gelegen aan westelijke zijde van het bebouwingslint.
Een hoge waardering krijgen de percelen ten noorden
van de Pachtebeek, begrepen tussen de Gallatasbossen en het bebouwingslint.
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JJ gewenste agrarische structuur [GAS]
De ‘gewenste agrarische structuur’ werd opgemaakt
voorafgaand aan de ‘herbevestigde agrarische gebieden’. De ‘gewenste agrarische structuur’ geeft een
beeld van de gebieden welke belangrijk zijn voor de
landbouw [en die wenselijk worden opgenomen in de
afbakening van de agrarische structuur] en van gebieden die minder structurerend zijn voor de landbouw en
die niet weerhouden dienen te worden bij de afbakening van de agrarische structuur.

Binnen het plangebied wordt een oostelijk gelegen
strook achter het bebouwingslint aangegeven als
structureel aangetast en uit te sluiten uit agrarisch gebied. Het betreft de strook ter hoogte van oa. de kerk,
school, ... .
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3.6 toeristisch-recreatieve structuur
Gezien de landelijke ligging in een bosrijke omgeving, het unieke karakter en de cultuurhistorie, bezit
Doomkerke over toeristisch-recreatieve troeven. Dit
uit zich ondermeer in het voorkomen van toeristische
verblijfsvoorzieningen in verschillende vormen. In
Doomkerke ligt langs de Brandstraat het kampheem
’t Haantje’. Het gaat om het voormalige schooltje van
Doomkerke, dat werd ingericht als bivakplaats. Het
kamphuis zelf heeft een keuken, een slaapruimte, een
eetzaal en sanitaire voorzieningen en biedt plaats aan
90 personen. Buiten is er een speelplaats en speelweide. Het kamphuis is het ganse jaar open. De verhuring tijdens de schoolvakantie gebeurt door het CJT,
buiten de vakanties gebeurt dit in eigen beheer. Naast
het kampheem ‘t Haantje heeft men in de Brandstraat
ook de B&B Castel ‘t Haantje. Ook in de onmiddellijke
omeving van het straatdorp komen diverse B&B’s en
vakantiewoningen voor.

JJ landbouwgebruikspercelenkaart
De landbouwgebruikspercelenkaart omvat de geografische informatie van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. Deze informatie is afkomstig
van het Agentschap Landbouw en Visserij.
Onderstaande kaart geeft enkel een landbouwgebruik
aan voor percelen achtergelegen en aansluitend op
het kasteelpark De Roo, nl. teelt van houtachtige gewassen [boomkwekerij].

Achter de kerk en de school is het 3ha groot landschapspark Disveld gelegen. Deze landschappelijk
ingerichte openbare groene ruimte omvat een speelruimte, picknickruimte, speelweide, plukboomgaard,
educatieve poel, openluchttheater, infoborden, wandelpaden, speelnatuur, bloemrijk hooiland, poel met
knuppelpad, graasweide, enz.
In Doomkerke bevindt zich een voetbalveld met minimale accommodatie. Het terrein ligt ten westen van
de kern in de overgang met de open ruimte. het terrein
kent een multifunctioneel gebruik en is hierdoor belangrijk voor de leefbaarheid van Doomkerke.
Doomkerke wordt op heden via een aantal recreatieve routes ontsloten, o.a. via het wandelnetwerk
Bulskampveld; de wandelroute ‘Parochieveld’ start en
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veld/ Disveld | Mostveld | Parochieveld | Gentse veld
| Langeveld | Ooigemveld | Achterste veld] bevinden.
De bodem betreft een overwegend vochtige zandbodem, doorsneden door vochtig zandleem en nat zandleem.

eindigt ter hoogte van de St.-Caroluskerk en loopt tussen de Oude Veldstraat en de voetweg ter hoogte van
huisnummer 42 over de Brandstraat.
Het recreatief fietsknooppuntennetwerk heeft momenteel geen relatie met de kern Doomkerke.
Er loopt wel een bewegwijzerde mountainbikeroute
doorheen het straatdorp, nl. de ‘Breughel-Molen’route.

Het plangebied zelf wordt gekenmerkt door een eerder
vlak profiel.

3.7 economische structuur
Binnen het plangebied langsheen de Brandstraat komen een aantal economische activiteiten voor.
In het noorden van het plangebied situeert zich het
natuursteenbedrijf Christiaens, meer in het midden
van het lint heeft men zowel aan oostelijke als aan
westelijke zijde van de Brandstraat auto’s Deruddere.
Verderop aan westelijke zijde treft men ook het bedrijf
Laminox aan in achtergelegen orde, alsook de cluster
van voormalige bedrijfsbebouwing alwaar diverse bedrijven de ruimte gebruiken als opslagplaats.
3.8 fysisch systeem
In het noorden van de gemeente situeert zich de overgang naar het zandige Houtland.
Centraal binnen Ruiselede situeert zich de zogenaamde depressie van Poeke-Blauwhuis waarin zich
het beekdallandschap van de Poekebeek bevindt, met
- van noord naar zuid - de Wantebeek, de Klaphullebeek, de Kapellebeek-Vlaagtbeek en de Bundingsbeek-Reigerbeek als voornaamste zijvertakkingen.
Ten noorden van deze depressie verheft zich een zandige cuesta of asymmetrische heuvelrug die zich als
zogenaamd erosiereliëf uitstrekt van Hertsberge tot
Lotenhulle en waarop zich de zogenaamde oude veldgebieden van Aalter [cf. Bulskampveld | Sint-PietersWVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

3.9 lijninfrastructuur
In het noorden van het plangebied loopt een waterleiding van TMVW.
29
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juridische ruimtelijke structuur
1

juridisch kader

De verschillende juridische plannen worden hieronder
weergegeven. Indien het plangebied in de nabijheid van
of in het vermelde plan gelegen is, wordt dit aangeduid
[] in de tweede kolom, een verduidelijking kan vermeld
worden in de derde kolom.

type plan
gewestplan
herbevestigde agrarische gebieden
RUP
BPA
RAMSAR
natura 2000
vogelrichtlijngebied
habitatrichtlijngebied

Naaststaande tabel verduidelijkt de ligging van het plangebied
in de juridische ruimtelijke structuur.

VEN- gebied, IVON-gebied
historisch permanente graslanden
duinendecreetgebied
onroerenderfgoeddecreet
vastgestelde inventarissen
beschermingen

onroerenderfgoedrichtplannen en erfgoedlandschappen
archeologie
waterwingebied
atlas der buurtwegen
rooilijnplan
VHA, Vlaams hydrografische atlas
gemeentelijke verordeningen
bouwverordening
politieverordening
voorkooprecht
signaalgebieden
onteigeningsplan
landinrichting

referentie

 beperkt
 RUP Zonevreemde woningen Ruiselede

 habitatrichtlijngebied BE25000004 ‘Zandig
West-Vlaanderen, bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk
deel
 Gallatasbos, Predikherenbos


 beschermd monument “St.-Caroluskerk met
neogotisch meubilair”
beschermd landschap “Kerkhof met omheining rond St.-Caroluskerk”
beschermd landschap “Sint-Pietersveld”


er zijn geen rooilijnplannen van toepassing


 diverse voorkooprechten van toepassing



eigendomsstructuur
andere
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1.1
gewestplan
Ruiselede is gelegen binnen het gewestplan Roeselare-Tielt [KB 17-12-1979]. De gewestplanwijziging
definitief vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 15-12-1998 bracht wijzigingen met zich mee
voor wat betreft gronden gelegen in onderhavig RUP:
om ondermeer de versnippering van bestaande bossen tegen te gaan en de bebossingsindex te verhogen, werden de bosrijke oude veldgebieden rond de
Vorte Bossen als grote eenheden versterkt. Voor de
versterking van de ecologische waarden werd ca.160
ha agrarisch gebied als ecologisch waardevol aangeduid, ondermeer in de omgeving van de vallei van de
Wantebeek.
Bij deze gewestplanwijziging dd. 1998 werd met betrekking tot gronden gelegen in onderhavig RUP
Doomkerke, een gebied gelegen aan de Vortebossen,
oorspronkelijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied bestemd, omgezet naar natuurgebied,
alsook een achtergelegen perceel aan de Brandstraat
begrepen tussen het lint en de Gallatasbossen werd
in die zin herbestemd. Doch, tegen deze gewestplanwijziging werd beroep aangetekend bij de Raad van
State waardoor deze wijziging teniet is gedaan.
De percelen waarop de vernietiging slaat en waar
dus de oorspronkelijke gewestplanbestemming geldt,
zijn opgesomd in het arrest nr. 109.467 dd. 18-072002. Het betreft de percelen gekend als Sectie G, nr.
785 B3 [in arrest Sectie G, nr. 7850], Sectie G, nrs.
735B, 735C, 735D en 735E [aan oostelijke zijde van
het plangebied]. 1
De gronden gelegen binnen de grenzen van onderhavig RUP Doomkerke, hebben volgende bestemmingen
verkregen:

1
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In bijlage is verduidelijking toegevoegd om te duiden over welke
percelen de vernietiging handelt.

●●
●●
●●
●●
●●

woongebied met landelijk karakter
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
parkgebied
natuurgebied
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

1.2 herbevestigde agrarische gebieden
In het operationeel uitvoeringsprogramma bij de ruimtelijke visie inzake landbouw, natuur en bos voor de
regio Leiestreek ggk. door de Vlaamse Regering op
24-10-2008 werd cf. het B.Vl.R. d.d. 3-06-2005 beslist tot ‘herbevestiging van agrarisch gebied’ van heel
beperkte delen van het agrarisch gebied binnen het
plangebied.
Algemeen kan gesteld worden dat het plangebied
niet is opgenomen binnen de contour van herbevestigd agrarisch gebied, behoudens een kleine hoek
ter hoogte van de Oude Veldstraat, deel dat aansluit
bij het centrale gebied van Ruiselede dat beleidsmatig wel herbevestigd werd. Het betreft 2 percelen die
reeds bebouwd zijn.

gewestplan aangepast aan het arrest van de Raad van
State dd. 18-07-2002 , verwerking WVI
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1.3

RUP’s

RUP zonevreemde woningen Ruiselede
De gemeente Ruiselede geeft voor het volledig gebied
van de gemeente een RUP zonevreemde woningen
opgemaakt. Het RUP werd definitief vastgesteld op
18-06-2015.
JJ

Volgende zones zijn van toepassing voor de verspreide bebouwing in het agrarisch gebied ter hoogte van
het RUP Doomkerke:
●● Zone 2: wonen in het open agrarisch landschap
[overdruk]
●● Zone 3: wonen in het gesloten bosrijke landschap
[overdruk]
De bepalingen van toepassing binnen dit RUP worden
behouden voor wat betreft de zonevreemde woningen
gelegen binnen het RUP Doomkerke.

Op basis van het onderscheid dat gemaakt werd binnen het GRS tussen enerzijds de categorie ‘zonevreemde woningen’ en anderzijds de categorie ‘zonevreemde gebouwen met bijzondere, historische,
landschappelijke en/of architectonische waarde’, heeft
de gemeente binnen het RUP zonevreemde woningen
een visie uitgewerkt inzake mogelijkheden voor dit
zonevreemd waardevol patrimonium. In het RUP
wil de gemeente voor woningen op de inventaris toch
twee zaken expliciet mogelijk zien: de mogelijkheid
om van een waardevol bijgebouw het hoofdgebouw te
maken en anderzijds de mogelijkheid om een waardevolle woning te kunnen inzetten als huurvakantiewoning [zie verder onder hoofdstuk Planningscontext
- GRS, hoofdstuk Gewenste structuur - concepten en
hoofdstuk Toetsing - toetsing aan het structuurplan].

Met Natura 2000 wordt ook een bijdrage geleverd aan
de invulling van het Verdrag van Ramsar.

I

n

1.4.1 habitatrichtlijngebied
De richtlijn [92/43/EEG] inzake de instandhouding van
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna heeft
tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden
en streeft naar de instandhouding en het herstel van
de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Hiertoe worden Speciale Beschermingszones afgebakend [de habitatrichtlijngebieden].
De totale oppervlakte die door Vlaanderen momenteel
als habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie
is aangemeld bedraagt 104.888 hectare, verdeeld
over 38 gebieden. Dit komt overeen met 7,8% van de
Vlaamse landoppervlakte.

1.4 natura 2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de
hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en
herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter
bescherming van de gebieden [habitats], maar draagt
ook bij aan soortenbescherming.
Het netwerk omvat alle gebieden die beschermd zijn
op grond van de Vogelrichtlijn [1979] en de Habitatrichtlijn [1992].
De Vogel- en Habitatrichtlijn worden in Vlaanderen
vertaald door artikel 36 van het Decreet betreffende
het Natuurbehoud en het Natuurlijk milieu wat betreft
de gebiedsbescherming [habitats], ook natuurdecreet
genoemd. De soortenbescherming wordt geregeld
door het Soortenbesluit, een Besluit van de Vlaamse
Regering dat gekoppeld is aan het natuurdecreet.
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In de nabijheid van het plangebied en beperkt overlappend is het habitatrichtlijngebied BE25000004 ‘Zandig West-Vlaanderen, bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel‘ gelegen.
Dit gebied omvat beekvalleien en brongebieden met
bossen, natte graslanden, droge en vochtige heide, en
waardevolle graslandrelicten.

In het VCRO behoren de VEN- gebieden tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Binnen het plangebied van het RUP behoren het Gallatasbos met uitzondering van de erin gelegen bebouwing, alsook het Predikherenbos tot het VEN.

1.5 VEN en IVON-gebied
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open
ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor
landbouw, natuur en bos.
In 2001 besliste de regering de afbakening van deze
landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te pakken in
twee fasen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500
hectare bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk [VEN]. In de
tweede fase worden sinds 2004 de landbouwgebieden
en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend.
Het VEN betreft een samenhangend en georganiseerd
geheel van gebieden van de open ruimte waarin een
specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd
op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden
van de open ruimte en de aanwezige en potentiële
natuurwaarden wordt gevoerd.
In het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu [21 oktober 1997] werd bepaald dat
geen toestemming of vergunning kan verleend worden
voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare
schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken
met uitzondering bij afwezigheid van een alternatief,
om dwingende redenen van groot openbaar belang,
met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard. In dat geval dienen alle schadebeperkende en
compenserende maatregelen genomen te worden.
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1.6 onroerenderfgoeddecreet
Het onroerenderfgoeddecreet van 12-07-2013 werd op
17-10-2013 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.
Op 16-05-2014 werden het ‘Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het onroerend erfgoeddecreet bevat een nieuwe, integrale benadering van het onroerend erfgoed. Het
vervangt de drie bestaande decreten [monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en
landschapsdecreet van 1996] en de wet uit 1931 op

het behoud van monumenten en landschappen en vult
deze aan [o.a. met beheer en handhaving].
Dit decreet heeft als doel om het behoud en het beheer van de waarden van onze landschappen, monumenten en archeologie te verzekeren. Met het nieuwe
decreet worden de Europese Verdragen geïmplementeerd, [het verdrag voor de bescherming van het architecturale patrimonium van Europa [Granada, 3-101985], het Europees verdrag voor de bescherming van
het archeologisch erfgoed [Valletta 16-01-1992], het
Europees landschapsverdrag [Firenze, 20-10-2000]
en de Kaderconventie over de bijdrage van het culturele erfgoed aan de samenleving [Faro, 27-10-2005].
Met het nieuwe onroerenderfgoeddecreet kunnen steden en gemeenten ook meer verantwoordelijkheid en
inspraak krijgen indien ze een erkenning als ‘erfgoedgemeente’ aanvragen.
Een gemeente kan ook instappen in een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst [IOED]. Deze IOED
kan eveneens een erkenning aanvragen, maar krijgt
hierbij niet de autonomie die een erkend onroerenderfgoedgemeente krijgt.
De gemeente Ruiselede behoort niet tot een erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst [IOED] en
de gemeente is ook niet erkend als onroerend erfgoed
gemeente.
1.6.1 vastgestelde inventarissen
Het onroerenderfgoeddecreet voorziet ook in het jaarlijks vaststellen van de [al dan niet bestaande] inventarissen op vlak van erfgoed. Een vaststelling kan ook
gedeeltelijk gebeuren. Het agentschap Onroerend
Erfgoed organiseert samen met de gemeente bij elke
vaststelling een openbaar onderzoek.

06016 | RUP Doomkerke | okt. ‘17 | WVI

Een vaststelling verbindt een aantal rechtsgevolgen
aan opgenomen erfgoedobjecten die waardevol maar
niet beschermd zijn.
Voor een element van een vastgestelde inventaris
geldt de zorgplicht, motiveringsplicht en informatieplicht voor de administratieve overheden [art. 4.1.9
decreet]. Elke administratieve overheid neemt zoveel
mogelijk zorg in acht voor de erfgoedkenmerken van
onroerende goederen die hierin opgenomen zijn.
Hierbij dient de administratieve overheid in elke beslissing aan te geven, voor een eigen werk of een eigen
activiteit met directe impact op geïnventariseerd erfgoed, hoe ze rekening heeft gehouden met deze verplichting. In de beslissing dient opgenomen te worden
welke geïnventariseerde onroerende goederen er directe impact ondervinden en desgevallend met welke
maatregelen uitvoering is gegeven aan de zorgplicht
[artikel 4.2.1. uitvoeringsbesluit].
JJ de inventaris van het bouwkundig erfgoed
Volgende gebouwen - gelegen binnen het plangebiedwerden opgenomen binnen de inventaris van het
bouwkundig erfgoed:
●● Brandstraat zn.: Parochiekerk en kerkhof, toegewijd aan Carolus Borromeus. Georiënteerd bedehuis in neogotische stijl opgetrokken in 1864-1865
op initiatief van pastoor Carolus Doom [1797-1884]
naar ontwerp van priester-architect Jan-August
Clarysse [1814-1873]. Kerk met neogotische beschildering en meubilair en kerkhof met omheining
gelijktijdig beschermd als landschap beschermd.
De orgel in de kerk Sint-Carolus: de huidige toestand vertoont een instrument dat misschien teruggaat op een orgel dat rond 1870 geconcipiëerd
werd, maar verscheidene malen verbouwd werd.
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Brandstraat 22: Pastorie bij de parochiekerk
Carolus Borremeus. Tegelijkertijd met de kerk,
school en klooster gebouwd in “1864” cf. datum
gemetseld in de rechterzijgevel. Opgetrokken in
bruine baksteen, met lokaal gewonnen klei en gebakken in een buitenoven gelegen achter de kerk.
Halfvrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en
vijf traveeën onder zadeldak met rechts een lage
aanbouw, in 1981 gedeeltelijk omgebouwd tot
garage. Gaaf bewaarde, symmetrisch uitgewerkte
voorgevel in roodbruine baksteen en met opvallend voegwerk.
Brandstraat 24-26: Basisschool De Linde met
klooster en ouderlingengesticht. Fasegewijs tot
stand gekomen. Volume aan de straat daterend
van ca. 1866-1880 maar met gevel gewijzigd in
1952. Opgetrokken in bruine baksteen, het geheel
van twee bouwlagen onder zadeldaken, voorgevel in rode baksteen. Linkervleugel [nr. 26], met
inrijpoort, is het vroegere klooster. Dubbelhuis van
vijf traveeën. Midden- en rechtervleugel [nr. 24]
herbergen de school.
Brandstraat 8: Hoevetje, ca. 1936. Dubbelhuis
met voortuin aan de straat en achterliggende
bijgebouwen opgesteld in L-vorm aan een deels
begraasd en deels geasfalteerd erf. en achteraan
een opkamertravee. Voorgevel in rode baksteen
gecombineerd met witte en gele baksteen voor de
strekken en versierende banden. Getoogde muuropeningen met bewaard schrijnwerk, vensters met
bovenlichten met glas-in-lood, gehamerd en gekleurd glas en geometrische motieven. Achteraan
een grote dwarsschuur met stalling. Voortuin
afgescheiden van de straat door een haag en gietijzeren hek. Links van de hoeve een boomgaard
met meidoornhaag.

●●

●●

Brandstraat 12: Alleenstaand laag huis met enkele landgebouwen. Een eerste, kleiner volume
wordt volgens kadastergegevens opgetrokken
ca. 1867 i.o.v. de familie Gilliodts, grondeigenaar
in Doomkerke. Ca. 1870 wordt achteraan een
landgebouw toegevoegd. In 1887 registreert
het kadaster het optrekken van een cichoreiast
tegen de zuidkant van het huis. In 1945 doet de
ast dienst als werkhuis. Voorgevel met recenter
geelbakstenen parement boven gecementeerde
plint. Eenvoudige, rechthoekige muuropeningen,
kleine vensters in de rechterzijgevel van de voormalige ast. Verankerde, rode baksteenbouw onder
zadeldak.
Brandstraat 16: Pachthoeve. Voormalige pachthoeve van de familie Gilliodts, grootgrondbezitter
in Doomkerke. Vroeger z.g. “Tieste Van Ackers
hof”, nu beter bekend als “Pestels hof”. De kleigrond op de weide achter deze hoeve dient als
grondstof voor de bakstenen die gebruikt worden
voor het bouwen van de kerk, school en klooster, pastorie en de omliggende huizen. De plaats
van ontginning is nog steeds herkenbaar aan de
lager gelegen, natte weide en werd ook “Tieste
zijne meers” genoemd. De hoeve staat op de
Ferrariskaart [1770-1778] getekend met omhaagd perceel waarin het woonhuis ten noorden
en een landgebouw ten zuiden van het erf zijn
gesitueerd. De hoeve is dan de enige bebouwing
gelegen ten noorden van de bovenloop van de
Wantebeek. Ten oosten van het erf wordt, cf.
jaarsteen, in “1860” een dwarsschuur opgetrokken
met geïncorporeerd wagenhuis en stalling onder
doorgetrokken zadeldak [Vlaamse pannen]. Het
ovenhuis dateert wellicht uit dezelfde periode. Het
landgebouw wordt afgebroken zoals het kadaster
registreert in 1871. Hoeve met losse bestanddelen
35
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rond een deels begraasd, deels met grint bedekt
erf. Laag woonhuis, dwars op de straat georiënteerd waarschijnlijk met 18de-eeuwse kern, cf.
achtergevel met opkamer, maar aangepast in
1932. Dubbelhuis van vier traveeën in verankerde
baksteen onder zadeldak [mechanische pannen]
en boven een bepleisterde en grijsbeschilderde
plint in nagemaakte breuksteen. Voorgevel in rode
baksteen gecombineerd met gebruik van wit voor
de strekken en doorlopende banden. Getoogde
muuropeningen, vensters met bewaard schrijnwerk van 1932 met in de bovenlichten gekleurd,
gehamerd glas. Voorliggende stoep met cementtegels. Oorspronkelijke, witbeschilderde achtergevel boven een bepleisterde plint en met rechts de
opkamertravee. Betraliede vensters met bewaard
schrijnwerk [schuiframen] met grote roedeverdeling. Achteraan het woonhuis bevindt zich een
boomgaardje. Monumentale dwarsschuur in bruine, verankerde baksteen boven grijsbepleisterde
plint. Het schrijnwerk van poorten en staldeuren is
grotendeels bewaard. Het aanzienlijk verhoogde
ovenhuis ligt in de noordoosthoek van het erf.
Brandstraat 17: Kosterswoning
Brandstraat 19: Alleenstaande, lage woning met
voortuin ca. 1932. Dubbelhuis van drie traveeën onder mansardedak. Voorgevel in oranje
baksteen, verlevendigd door gebruik van gele
baksteen voor de doorlopende banden en sierlijst,
sierankers. Gecementeerde plint met imitatievoegen. Muuropeningen met keperboog en afgeschuinde hoeken.
Brandstraat zn.: Lourdeskapel. Veldkapel op de
hoek met de Oude Veldstraat gewijd aan O.-L.Vrouw van Lourdes ca. 1875. Rode baksteenbouw met vlak koor onder leien mansardedak.
Korfboogdeur, ovale gevelsteen en ronde vensters
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in de zijgevels met bakstenen omlijsting. Geknikte
topgevel met flankerende hoekpijlers met bolornament, driehoekig fronton en bekronend ijzeren
kruis. Vleugeldeur met houten roedeverdeling en
gekleurd, gehamerd glas, in stervorm in de ronde
zijvenstertjes.
Brandstraat 36-38: Twee gelijkaardige rijwoningen
in spiegelbeeld, ca. 1930. Enkelhuizen van twee
bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak en
boven een gecementeerde plint met nagemaakte
breuksteen. Bruinrode, verankerde baksteenbouw,
gecombineerd met wit voor de doorlopende banden, strekken en tandlijsten onder de dakgoot.
Brandstraat 37: Vrijstaande woning, ca. 1892
opgetrokken als kosterswoning. Dubbelhuis van
twee bouwlagen, volgens de wens van pastoor
Doom tegenover de kerk waarbij de huizen een
zekere allure vereisten. Verankerde baksteenbouw opgetrokken in bruinrode baksteen met lokaal gewonnen klei. Drie traveeën onder zadeldak
Brandstraat 43: Dorpswoning en smidse, halfvrijstaande lage woning. Volgens kadastergegevens staat hier al vóór 1877 een bakoven.
Ca. 1891 wordt het huis gebouwd en rond 1903
opgesplitst in een woning en smidse. Dubbelhuis
van drie traveeën onder zadeldak. Opgetrokken
in verankerde, bruinrode baksteen met lokaal
gewonnen klei.
Brandstraat 45-47: Eenheid van twee gelijkaardige woningen ca. 1872. Opgetrokken in verankerde, roodbruine baksteen met lokaal gewonnen
klei. Enkelhuizen van twee bouwlagen boven
een witbeschilderde plint en onder zadeldak.
Rechthoekige muuropeningen onder strekken.
Brandstraat 46: Lage, halfvrijstaande woning.
Dubbelhuis van drie traveeën in verankerde,
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oranje baksteen onder mansardedak [mechanische pannen].
Brandstraat 50: Lage, halfvrijstaande woning ca.
1932. Dubbelhuis van drie traveeën in verankerde,
oranje baksteen onder zadeldak.
Brandstraat 51: voormalige herberg, halfvrijstaande woning. Volgens het kadaster daterend van
ca. 1867 en rond 1879 naar achteren uitgebreid.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie/ vijf
traveeën onder zadeldak [mechanische pannen] boven een arduinen plint. Voorgevel in rode
baksteen [streklagen] gecombineerd met gele
baksteen.
Brandstraat 55: Halfvrijstaand enkelhuis. Bruine
baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak en met arduinen plint. Parement in streklagen
onderbroken door gevelhoge, verticaal gemetselde stroken tussen de traveeën. Rechthoekige
muuropeningen.
Brandstraat 57-59-61: Herbergen. Nr. 57 is een
halfvrijstaande woning met herberg “New York”
en vormt een geheel met nrs. 59 en 61, ca. 1867.
Opgetrokken in verankerde roodbruine baksteen
met lokaal gewonnen klei. Nr. 61 is gerenoveerd.
Winkelhuizen van twee bouwlagen en vier en drie
traveeën onder zadeldak. Verankerde baksteenbouw met bepleisterde en beschilderde [geel en
wit] voorgevels met imitatievoegen en kordon.
Rechthoekige muuropeningen.
Brandstraat 58-60: Dubbelhuis. Lage koppelwoningen, volgens kadastergegevens oorspronkelijk
één woning daterend van ca. 1867. Opgetrokken
in lokaal gebakken, roodbruine baksteen. Ca.
1903 verdeeld in twee woningen cf. huidig, nr. 60
is grondig gerenoveerd. Verankerd dubbelhuis van
vier traveeën onder zadeldak en boven gepekte
plint.
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Brandstraat 24: Herberg met slagerswinkel Den
Hert, ca. 1866. Drastisch verbouwd.
Brandstraat 81: Onderwijzerswoning, ca. 1936.
Vrijstaande woning van twee bouwlagen met
omliggende tuin. Opgetrokken in gele baksteen
onder tentdak gecombineerd met accenten van
witte pleister bij de vensters, oplopende erker en
brede, omlopende lijsten. Parement in typerende
streklagen, rechthoekige muuropeningen. Brede,
omlopende dakgoot en in het dak smal panoramavenster. Voortuin van de straat afgescheiden door
metalen hekken rustend op een laag, bakstenen
muurtje.
Brandstraat 91-93: Kasteel De Roo en neerhof.
Kasteel z.g. “De Roo” of “Kasteel Coffyn”, naar de
huidige bewoner [nr. 91] met koetshuis en neerhof
[nr. 93]. Gelegen in een kasteelpark afgebakend
door landwegen met in de zuidoosthoek een
schandpaal uit 1783. Opgenomen in het beschermde landschap Sint-Pietersveld.
Brandstraat 95: Vrijstaande woning gelegen in een
ruime tuin ca. 1867 gebouwd i.o.v. de familie De
Roo wellicht als conciërgewoning, horend bij hun
naastliggend domein. Verankerde baksteenbouw
opgetrokken in roodbruine baksteen, met lokaal
gewonnen klei. Dubbelhuis van twee bouwlagen
en drie traveeën onder zadeldak. Voorgevel met
muuropeningen onder mijterboog en op de verdieping twee gekoppelde, rechthoekige vensters.
Topgevel met gevelsteentje geflankeerd door twee
medaillons met leeuwenkoppen. Zijgevel met
rechthoekige vensters onder strekken en twee
cirkelmotieven op de verdieping. Links recentere,
lage aanbouw van twee traveeën. Voortuin van de
straat afgescheiden door ligusterhaag
Bruggesteenweg 71: Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen. Maakt deel uit van
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een samenstel met jachtverblijf [cf. nrs. 73-75].
Bruine, verankerde baksteenbouw onder zadeldak
[Vlaamse pannen] boven een gepekte plint. Laag
dubbelhuis van vier traveeën en met een halve
verdieping. Rechthoekige muuropeningen, schuiframen met bewaard schrijnwerk met geprofileerd
kalf, grote roeden en luiken. Rechts aanleunende
stalling onder zadeldak. Stoep met cementtegels.
Bruggesteenweg 73-75 : Twee woningen als één
geheel gelegen in de Gallatasbossen. Maakt deel
uit van een samenstel met een boswachtershuis
[cf. nr. 71] en koetshuis. De gebouwen staan
gegroepeerd op een begraasde open plaats in
het bos. Erlangs loopt vanaf de Bruggesteenweg
een kerkwegel [wandel- en fietspad] die enerzijds
toegang geeft tot de huizen en anderzijds naar
de Brandstraat in Doomkerke loopt. Vanaf de
kerkwegel vertrekt een dreef richting “Goed te
Gallatas”. Verankerde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak [mechanische
pannen] en zeven traveeën. Beraapte en roodbeschilderde gevels boven een gecementeerde plint
met imitatievoegen. De zuidgevel is symmetrisch
uitgewerkt met centraal een deur geflankeerd door
afwisselend een venster en deur, in de noordgevel
zijn twee deuropeningen. Op de begane grond
rechthoekige en op de verdieping halfronde muuropeningen met geprofileerde, witbeschilderde
omlijstingen. Enkele halfronde vensters zijn blind
met trompe-l’oeil beschildering. Vensters met bewaard schrijnwerk, op de begane grond schuiframen met grote roedeverdeling, de luiken zijn nog
gedeeltelijk aanwezig. Halfronde vensters op de
verdieping met vleugelramen. Stoep met klinkers
rondom het huis. Koetshuis met stallingen ten
westen, met in de oostelijke eindgevel jaarsteen
“1868”. Rode, verankerde baksteenbouw onder

zadeldak [Vlaamse pannen] met beraapte westgevel. Oostgevel met korfboogpoort geflankeerd
door twee segmentboogvormige openingen met
kleine nissen wellicht dienend voor het houden
van duiven. In de topgevel een rondboogvenster
met grote roedeverdeling, gevorkt in het bovenlicht en geflankeerd door nog eens drie duivennisjes. Brede dakrand steunend op houten liggers.
De overige gevels hebben segmentboogvormige
en rechthoekige muuropeningen. Poort, vensters,
staldeuren en luiken met bewaard schrijnwerk.
In de noord- en zuidgevel brede en gevelhoge
uitsparingen onder de dakrand gebruikt als
opslagruimte. Rondom het gebouw een stoep
met klinkers en cementtegels. Een laag, langwerpig, landgebouw ten zuiden van de kerkwegel is
naar verluidt een voormalige fazantenkwekerij of
faisanterie.
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JJ de inventaris van het landschappelijk erfgoed
De landschapsatlas geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen.
Alle elementen uit de landschapsatlas kunnen vastgesteld worden.
De ankerplaatsen definitief aangeduid overeenkomstig het decreet 16-04-1996 betreffende de landschapszorg worden beschouwd als een vaststelling
van de landschapsatlas zoals vermeld in Art. 4 en als
onroerenderfgoedplan zoals vermeld in Hfst 7. Dit is
eveneens zo voor voorlopig aangeduide ankerplaatsen en kunnen bijgevolg definitief worden vastgesteld.

Het plangebied is niet gelegen binnen een definitief
vastgestelde ankerplaats. Doomkerke wordt omringd
door volgende ankerplaatsen:
vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en Schoonbergbos [ID: 135180] - als ankerplaats
beschrijving
Deze ankerplaats strekt zich uit langs de Wantebeek
op grondgebied van de gemeenten Ruiselede [WestVlaanderen] en Aalter [Oost-Vlaanderen]. Ze loopt van
gehucht Doomkerke [Ruiselede] tot vóór de kaarsrechte weg tussen Ruiselede en Aalter.
Het gebied ligt op de zuidelijke steile helling van de
cuesta van Lotenhulle naar Hertsberge met de Wantebeek aan de voet ervan. Langs de helling ontspringen de Wantebeek en talrijke kleinere zijbeken door
de geologische gesteldheid. De bronniveaus ontstaan
rond de grenslijn tussen het Lid van Vlierzele [fijn
zand; Formatie van Gent] en het Lid van Pittem [Formatie van Gent; kleiig zand] omdat de kleiige laag de
infiltratie van water bemoeilijkt en omdat de quartaire
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laag zeer dun is op de steile helling van het cuestafront. Deze beekjes staan veelal loodrecht op de Wantebeek die van west naar oost stroomt.
Rond de brongebieden staat vaak bos zoals de bossen rond Doomkerke, de Vorte Bossen en de Schoonbergbossen. Ze bestaan uit loof-, naald- en gemengde
boscomplexen en een diversiteit van hoog-, middeltot hakhout met enkele zeer oude hakhoutstobben.
Vanaf de kam van de cuesta tot in de beekvallei van
de Wantebeek veranderen de bodemcondities en de
vochtigheidsgraad gradueel wat ook een graduele
florale verandering met zich meebrengt. Vandaar de
grote florale rijkdom langs de helling. De bossen zelf
herbergen vaak een rijke vochtminnende flora waarbij
de Vorte Bossen en de Slangebossen een zeer rijke
voorjaarsflora hebben. Daar zijn ook grote delen onder
hakhoutbeheer. In de valleibossen treft men nog de repelstructuur met afwateringslanen aan. De aanwezige
heideflora getuigt van de nabijheid van het voormalig veldgebied met heidebegroeiing. De bossen op de
helling worden omringd door een mozaïek van akkeren weilanden. De Wantebeek zelf [tenzij rond haar
brongebied] heeft meestal aan beide oevers weiland
omringd door grachten met rietvegetatie en op sommige plaatsen zeer gave perceelsrandbegroeiing van
knotbomen. Bomen en struiken accentueren de loop
van de Wantebeek in het landschap.
Langs de hellingen getuigt het geometrische perceelspatroon van de late ontginning van dit gebied. In de
18de eeuw werden de bossen op de minder goeie landbouwgronden langs de hellingen gerooid en ontgonnen. Daarbij legde men een grootschalig geometrisch
perceelspatroon met dreven aan dat de hydrografische structuur volgde. De geometrische percelering
loopt vaak door tot in de vallei. Het Schoonbergbos

vormt door het gave drevenpatroon een entiteit op zich
en een gaaf voorbeeld van het 18de- een 19de-eeuwse
landschap. Het gebied kent een lage bebouwingsdichtheid waarbij landbouwbedrijven het grootste aandeel innemen.
De Axpoelehoeve is een grote hoeve bestaande uit enkele losse gebouwen die vlakbij de Wantebeek op een
lichte verhevenheid staat. Deze hoeve is gekend als
een oude watermolensite. De hoeve Schoonberg met
dubbele toegangsdreef bestaat uit enkele losstaande
gebouwen in U-vorm gegroepeerd en met een woonhuis op een natuurlijke verhevenheid. Tijdens de middeleeuwen maakte deze plek deel uit van de heerlijkheid Schoonberg, waarvan de oudst bekende melding
van 1306 dateert. Aan de toegangsdreef ligt tevens
een goed bewaarde en opvallende boswachterswoning die bij de hoeve behoorde.
Aan de zuidelijke rand van het Schoonbergbos ten
oosten van Kruiskerke ligt een oude boswal met
gracht [ten noorden ervan] die waarschijnlijk vóór de
12de eeuw aangelegd werd als veekering. Hij getuigt
van de vroegere occupatiegeschiedenis van de streek
en heeft momenteel een waardevolle flora. Goed bewaarde boswallen zijn zeldzaam in Vlaanderen, omdat
ze door het latere grondgebruik vaak zijn afgegraven.
Rond Eendekooi, ten oosten van de Schoonberghoeve, lag vroeger een kooivijver die verland is. Op die
plaats komt momenteel stuwwater voor. Het half gesloten landschap van de helling contrasteert met het
vrij open landschap in de grazige vallei én de beboste
brongebieden van Wantebeek en haar zijbeken contrasteren met het open grasland in de Wantebeekvallei
stroomafwaarts van Kruiskerke.
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kasteeldomeinen Drie Koningen en LippensgoedBulskampveld, Vagevuurbossen, St.-Pietersveld
en Predikherenbossen [ID: 135178] - ankerplaats
beschrijving
Dit gebied strekt zich uit van de bossen rond kasteel
Drie Koningen van het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld in het noorden [Beernem en
Oostkamp] naar het Sint-Pietersveld [Ruiselede en
Wingene], Gulke Putten [Wingene] tot net vóór Doomkerke [Ruiselede]. Het is gesitueerd op de cuesta
tussen Hertsberge en Lotenhulle waar de Tertiaire
lagen zeer dicht aan het oppervlak komen. De kwartaire mantel is hier zeer dun tot lokaal zelfs afwezig.
De tertiaire lagen bestaan uit zand met kleilaagjes en
zandsteenlagen ertussen. Ze geven aanleiding tot
bronniveau’s en beken. Deze arme zandgronden met
soms een stuwwatertafel liggen aan de basis van de
heidevegetatie in deze vroegere veldzone Bulskampveld–Sint-Pietersveld.
Tijdens de middeleeuwen en later [tot de 18de eeuw]
was dit gebied een gemeenschappelijke graasgrond
waar lokaal heidevegetatie, lage struiken en heesters
voorkwamen, evenals zogenaamde veldvijvers. Deze
vijvers ontstonden door het afplaggen van de bodem,
door uitgraven van veldsteen of door afdamming van
beken in functie van visteelt. Rond deze graasgronden
lag aanvankelijk een bosgordel. In de 18de en begin
van de 19de eeuw werd het omringende bos omgezet
in landbouwland en de graasgronden in bos. Daarbij
ging men systematisch te werk volgens een dambordpatroon dat geaccentueerd werd door dreven.
Het domein Bulskampveld is grotendeels bebost en
sluit aan bij de noordelijke bossen rond Drie Koningen.
Binnen het bos is het dambordpatroon goed herkenWVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

baar door de dreven. Bij de hoeve Wolvegracht bevindt zich de zogenaamde Galgentoren op een kunstmatige ophoging, wellicht opgericht als belvedère,
aansluitend bij de vroege parkaanleg van het Kasteel
Drie Koningen. De nabije dreven wijzen op de systematische ontginning van het vroegere veldgebied. Het
gemengd bos bij Kasteel Drie Koningen bezit sporen
van een vroege landschappelijke parkaanleg. In de
buurt liggen nog enkele gave hoeves waaronder de
Hoeve Oude Paterij en de hoeve Wolvegracht. Het
Kasteel Bulskampveld met hoeve Colpaert behoort tot
het voormalige domein Lippensgoed, thans provinciaal domein. Vlakbij het kasteel en de hoeve Colpaert
liggen enkele open graslandpercelen begrensd door
parkbosgordels. Het park in landschappelijke stijl omvat ook een vijver met zwanenhals en meerdere bomengroepen, afgewisseld met grote heestermassieven. In de ommuurde moestuin ligt een museum voor
roerend agrarisch erfgoed en is een kruidentuin aangelegd. Het kasteel is door een lange toegangsdreef
ontsloten vanaf Het Aanwijs. Halverwege bevindt zich
een rotonde van waaruit nog andere dreven vertrekken.
In het domein treft men heel weinig landbouwpercelen
aan, behalve aan de noordrand langs de Diksmuidse
Boterweg [Oude Brugse Heerweg] die de noordelijke
grens vormt van de ankerplaats. De Vagevuurbossen
sluiten landschappelijk aan bij het provinciaal domein
want de dreven lopen door ondanks de versnijding
van beide delen door de N370. Deze bossen bestaan
grotendeels uit naaldhout en hebben meer landbouwpercelen tussen de bospercelen dan in het provinciaal
domein.
In het zuiden bevindt zich een driehoek van aaneengesloten akker- en graslanden tussen het Sint-

Pietersveld, het Penitentiair Landbouwcentrum en
de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand [het vroegere Rijksopvoedingsgesticht]. Op
deze plaats is de kwartaire zandlaag dikker. Dankzij
bemesting was het mogelijk dit deel toch vroeger te
ontginnen. Luchtfoto’s op zeer grote schaal tonen polygoonvormige structuren in de grond die waarschijnlijk te wijten zijn aan fossiele ijswiggen in de tertiaire
lagen. Rond de Gemeenschapsinstelling ligt heel wat
bebouwing, waarbij het dambord- en drevenpatroon
gerespecteerd werd: de dienstwoningen voor het personeel en gebouwd door de instelling, het vroegere
hotelletje [het centrum had veel nationale en internationale bezoekers], een kapel aansluitend bij de gebouwen,…. Langs de weg Wingene-Maria-Aalter staat
het zogenaamde Veldkapelleke met aansluitend de
begraafplaats die bij de instelling hoorde. Ten zuiden
daarvan ligt het natuurreservaat Gulke Putten.
In de Gulke Putten staat het Radio Maritiem Zendstation
dat de uitzendingen van Belradio en de communicatie
met schepen, Belgisch-Congo en enkele belangrijke
wereldsteden verzorgde. Talrijke grote zendmasten,
de zogenaamde ‘Torens’] en lagere masten met leidingen herinneren daaraan en vormen waardevol industrieel erfgoed. Ten noorden en noordoosten van het
radiostation bevinden zich loofbossen met een gordel
van weiland errond. Het drevenpatroon sluit aan op
dat van het eigenlijke Sint-Pietersveld maar het wordt
versneden door twee diagonale wegen in de richting
van het zendstation. In het natuurreservaat tracht men
de zeldzame heide- en veenvegetatie te behouden die
herinnert aan de vroegere veldzone.
Ten zuiden van de weg Wingene-Ruiselede rond het
Predikherenhof is het aandeel landbouwland groter dan het aandeel bos waarbij weiland nog steeds
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primeert. De bossen hier bestaan uit gemengde én
zuivere loof- of naaldbossen. Hier verwijst het drevenpatroon naar de ontginning van het zogenaamde
Disveld. Grachten vormen vaak de scheiding tussen
percelen, terwijl soms ook de perceelsrandbegroeiing
is bewaard. De percelen zijn niet meer zo regelmatig
naar vorm en oppervlakte. In het gebied komen enkele cirkelvormige grafcirkels voor uit de brons- en/of
ijzertijd.
Het landschap verschilt naar openheid in deze ankerplaats. In het noorden is het gesloten door de vele boscomplexen. Het driehoekige Sint-Pietersveld vormt
een open akker- en graslandcomplex te midden een
boscomplex. Meer naar het zuiden worden de bospercelen afgewisseld met open landbouwpercelen wat dit
landschap een halfopen karakter geeft. De dreven in
het gehele gebied zorgen voor een begrenzing van de
open ruimtes waarbij doorkijken nog steeds mogelijk
zijn.
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1.6.2 beschermingen
beschermd erfgoed
Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten:
●● een beschermd monument,
●● een beschermd cultuurhistorisch landschap,
●● een beschermd stads- of dorpsgezicht
●● en een beschermde archeologische site.
Vanaf de voorlopige bescherming is er een onderhouds- en instandhoudingsplicht [actief/passief behoudsbeginsel artikel 6.4.1-6.4.3]. Voor bouwkundige
ingrepen die vergunningsplichtig zijn is een bindend
advies van de agentschap Onroerend Erfgoed noodzakelijk. Voor andere ingrepen moet een toelating aan
het agentschap Onroerend Erfgoed / erkende erfgoedgemeente gevraagd worden, tenzij vrijgesteld in een
goedgekeurd beheerplan [artikel 6.4.4.].

●●

beschermd monument:
●● Kerk met neogotisch meubilair dd. 11-06-1976.

●●

beschermd cultuurhistorisch landschap:
●● Kerkhof met omheining rond St.-Caroluskerk
dd. 11-06-1976
●● St.Pietersveld dd. 24-06-2002

JJ

1.6.3 archeologie
Het onroerenderfgoeddecreet van 12-07-2013 werd op
17-10-2013 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.
Op 16-05-2014 werden het ‘Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het onroerend erfgoeddecreet bevat een nieuwe, integrale benadering van het onroerend erfgoed. Het
vervangt de drie bestaande decreten [monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en
landschapsdecreet van 1996] en de wet uit 1931 op
het behoud van monumenten en landschappen en vult
deze aan [o.a. met beheer en handhaving].
De Centrale Archeologische Inventaris [CAI] is een databank die archeologische vindplaatsen in het Vlaams
Gewest in kaart brengt en de beschikbare informatie
bundelt. Deze inventaris wordt vastgesteld.
Volgende vindplaatsen - [deels] gelegen in het plangebied - werden opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris:
201414
●● 201548
●● 201441
Volgende vindplaatsen komen voor in de onmiddellijke
nabijheid van het plangebied:
●● 201413
●● 201415
●● 201547
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1.7
VHA, Vlaams hydrografische atlas
De Vlaamse Hydrografische Atlas bevat de beheerder
en de categorie van de waterlopen.

d

Volgens artikel 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare
Waterlopen’, daterend van 28-12-1967, gewijzigd bij
decreet d.d. 28-04-2014, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap
en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten
plaatsen, en ook producten die voortkomen van de
ruimingswerken binnen een 5- meterstrook vanaf de
oever te aanvaarden.
De onbevaarbare waterlopen worden in drie categorieën gerangschikt [1ste, 2de en 3de].

centrale archeologische inventaris
bron: bouwkundig erfgoed [VIOE, jan 2010]

Volgens dezelfde wet kunnen buitengewone werken
van verbetering of wijziging aan onbevaarbare waterlopen van de tweede en de derde categorie slechts uitgevoerd worden na een machtiging van de bestendige
deputatie van de Provincie.
Binnen de plancontour van het RUP bevinden zich volgende waterlopen:
●● ten zuiden, de Pachtebeek WL 1.3. van 2e
categorie,
●● als zijtak van de Pachtebeek naar het noorden toe
WL. 1.3.9 van 2e categorie
Het plangebied behoort tot het bekken ‘Gentse kanalen’ en tot het VHA-deelbekken ‘Poekebeek’.

centrale archeologische inventaris
bron: bouwkundig erfgoed [VIOE, jan 2010]
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1.8 atlas der buurtwegen
De wet van 1841 verplichtte de gemeenten tot de opmaak van een inventaris van alle buurtwegen op hun
grondgebied en ze in kaart te brengen in een atlas der
buurtwegen, met een beschrijving van de betrokken
percelen en hun eigenaars.
De atlas is in West-Vlaanderen opgemaakt per gemeente. Er zijn geen atlassen van Brugge, Nieuwpoort
en Oostende [grondgebied 1841]. De wet van 1841
was immers niet van toepassing voor de steden die
[toen] geen landelijk gebied hadden.
Een buurtweg, voetweg / chemin, sentier is een openbare weg ingeschreven in de atlas der buurtwegen.
Onder buurtwegen in algemene zin worden zowel de
chemins als de sentiers begrepen:
●● chemin of weg waarvan de bedding aan de overheid toebehoort, werd in de atlas opgenomen met
een dubbele volle lijn
●● sentier of voetweg met een private bedding, maar
met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van
doorgang, staan opgetekend met een dubbele
stippellijn.
De wet van 1841 stelt de procedure vast om wijzigingen, afschaffingen of nieuwe wegen aan te brengen
in de atlas, het betreft een Provinciale bevoegdheid.
Volgende chemins vallen samen met gemeentewegen:
●● Chemin n°22: Brandstraat
●● Chemin n°40: Oude Veldstraat
●● Chemin n° 36: Bruggesteenweg
Het dreven- en kerkwegelpatroon is duidelijk waarneembaar op de atlas.

atlas der buurtwegen
bron: provincie W.-Vl., 1841-1850
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1.9

gemeentelijke verordeningen

1.9.1 bouwverordening
Voor de plangebieden gelden de volgende stedenbouwkundige verordeningen [niet-limitatieve lijst]:
●● gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid [BVR 05-06-2009 en latere
●● wijz.];
●● gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater [BVR 05-07-2013];
●● gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichtingen van gebieden voor dergelijke verblijven
2.33_3_1 [BVR 08-07-2005];
●● algemene bouwverordening inzake wegen voor
voetgangersverkeer 2.31_1_1 [BVR 29-04-1997];
●● provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten 2.33_4_1
[MB 23-07-2008];
●● gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake de integratie van bedrijfsgebouwen in het
landschap dd. 15-09-2011;
●● gemeentelijke verkavelingsverordening dd.
06-11-1995;
●● gemeentelijke verordening betreffende de lozing
van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling
van hemelwater afkomstig van particuliere woningen dd. 12-02-2002.
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1.10 voorkooprecht
Het recht van voorkoop is een wettelijk [of contractueel] recht die de houder ervan de mogelijkheid geeft
om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te
kopen bij voorkeur boven ieder andere persoon.
In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een
eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden
van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven
hun recht uit te oefenen.

v

Als dit recht uitgeoefend wordt, verwerft de begunstigde van het voorkooprecht, in de plaats van de kandidaat-koper, de aangeboden onroerende goederen. Zij
koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de
kandidaat-koper.
Het voorkooprecht wordt geregistreerd bij de Vlaamse Grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij
[VLM].
In het kader van het natuurinrichtingsproject ‘Biscopveld’ alsook in het kader van erkende natuurreservaten, van het VEN en van de speciale beschermingszones natuur, is er een voorkooprecht voor percelen
binnen het betrokken gebied.
Het recht van voorkoop is van toepassing op gronden
gelegen binnen het plangebied en wordt op bijgaande
kaarten weergegeven:
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vergunningen

nr. plan nr. gemeente
verkavelingsvergunning

goedkeuringsdatum

1
2
3
4
5
6
7

12/02/1971
15/01/2004
15/01/2004
30/03/1982
04/10/1968
10/01/2008
18/07/2002

VK/70/7
VK/123/2003
VK/125/2003
VK/1/82
VK/1968/0002
VK/144/2007
VK/114/2002
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planningscontext
In de ruimtelijke structuurplannen op de verschillende
beleidsniveaus [Vlaams, provinciaal en gemeentelijk]
worden uitspraken gedaan die een richtinggevend of
bindend kader vormen voor onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan. In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.

1

op vlaams niveau

1.1
RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen [RSV] is vastgesteld door de Vlaamse regering op 23-09-1997. Het
omvat een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte. Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan voor 4 structuurbepalende elementen en
componenten op Vlaams niveau:
●● stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;
●● elementen van het buitengebied;
●● economische knooppunten;
●● lijninfrastructuren.
De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt
op kernachtige wijze uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaanderen open en stedelijk’. Concreet is het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau gericht op:
●● het versterken van stedelijke gebieden en netwerken door bundelen van functies en activiteiten;
●● het behoud en de versterking van het buitengebied door bundeling van wonen en werken in de
kernen van het buitengebied;
●● het concentreren van economische activiteiten in
economische knooppunten;
●● het optimaliseren van de bestaande verkeers- en
vervoersstructuur en het verbeteren van het openbaar vervoer.
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Het RSV vormt het kader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen en werkt aldus door op
het provinciale en gemeentelijke niveau.
Op 12-12-2003 heeft de Vlaamse regering de gedeeltelijke herziening van het RSV definitief vastgesteld. In
deze herziening komen er twee belangrijke aspecten
aan bod:
●● ruimte voor wonen enerzijds
●● en ruimte voor bedrijvigheid anderzijds.
Op 17-12-2010 heeft de Vlaamse regering de tweede herziening van het RSV definitief vastgesteld. De
tweede herziening gaat hoofdzakelijk over het actualiseren van het cijfermateriaal rond wonen, werken,
open ruimte, recreatie en infrastructuur. Er is tevens
een afstemming met het decreet grond- en pandenbeleid.
Ruiselede is een gemeente gelegen in het buitengebied, ten noorden van het structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied Tielt. In het buitengebied overweegt de open, onbebouwde ruimte. De natuurlijke en
agrarische structuur vormen de fysische dragers van
de open ruimte. De bebouwde ruimte en infrastructuren maken er deel van uit.
Het RSV pleit voor het behoud en waar mogelijk de
versterking van het buitengebied. Dit betekent het
bundelen van wonen en werken in de kernen om het
te vrijwaren voor de essentiële functies [landbouw, natuur en bos, wonen en werken].
De belangrijkste doelstellingen voor het buitengebied
zijn:
●● het tegengaan van versnippering,
●● het inbedden van landbouw, natuur en bossen in
goed gestructureerde gehelen,

●●
●●

het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke
kwaliteit,
het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.

Specifiek betekent dit
voor de natuurlijke structuur:
●● ontwikkeling van de beken en rivieren in relatie
met de omgevende vallei;
●● een ruimtelijk - ecologische basiskwaliteit voor de
ecologische infrastructuur;
●● herwaarderen van de bestaande bossen;
●● beheersovereenkomsten
voor de agrarische structuur:
●● erkenning en ondersteuning van de agrarische
macrostructuur;
●● agrarische bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur
voor de nederzettingsstructuur:
●● versterken van de centrumfunctie van de kernen
●● lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend
bij hoofddorpen;
●● geen verdere groei van linten en verspreide
bebouwing
voor de landschappelijke structuur:
●● selectie van structurerende landschapselementen
en – componenten;
●● gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor
karakteristieke elementen en componenten, gave
landschappen en open ruimteverbindingen.
voor andere functies:
●● andere functies van het buitengebied zijn
recreatie en toerisme, gemeenschaps- en
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nutsvoorzieningen, waterwinning en ontginning.
Deze functies kunnen als hoofdfunctie voorkomen
maar zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Zij moeten zich dus richten naar de ontwikkelingsperspectieven voor de functies die wel
structuurbepalend zijn in het buitengebied.
Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen hoofdwegen
en geen primaire wegen categorie I geselecteerd. De
N37 wordt vanaf de aansluiting A10 [Aalter] tot N35/
N37 [Tielt] als primaire weg II geselecteerd.
1.2

ruimtelijke visie op landbouw, natuur en
bos
In uitvoering van het RSV stelt de Vlaamse overheid
een ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos
met als doelstelling te komen tot een afbakening van
de agrarische, de natuurlijke en de bosstructuur van
het buitengebied.

De gemeente Ruiselede is gelegen binnen 2 regio’s.
Het noordelijk deel van de gemeente is gelegen in de
regio Veldgebied Brugge en Meetjesland. Het zuidelijke deel is gelegen in de regio Leiestreek. De grens
tussen beide buitengebiedregio’s situeert zich ten zuiden van het gehucht Doomkerke.
De visies vormen de basis voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen voor landbouw, natuur en
bosgebieden. Op 20-07-2006 werd het afbakeningsvoorstel voor de regio Veldgebied Brugge en Meetjesland goedgekeurd en op 14-10-2008 het afbakeningsvoorstel voor de Leiestreek.
Deze ruimtelijke visie geeft weer welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan
zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Deze
visie vormt de basis voor de gewestelijke uitvoerings46

plannen die de bestemmingen op perceelsniveau
vastleggen. Hieraan wordt een operationeel uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de prioriteiten en
fasering zijn vastgesteld.
Voor de onmiddellijke omgeving van het plangebied
RUP Doomkerke zijn volgende ruimtelijke concepten
van toepassing:
●● behoud en versterking van historische bos- en
parkstructuren met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
●● behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide
●● ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
○○ het kleinschalige karakter en de historische
structuur van landelijke nederzettingen
[Doomkerke, Kruiskerke, Maria-Aalter,
Wildenburg, …] dient behouden te blijven
met bijzondere aandacht voor verkeersleefbaarheid en voor gave relaties tussen de dorpskernen en omliggende gave
landschappen.

●●

behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van samenhangende veldgebieden
en gave beekvalleien

Het zuiden van het plangebied grenst aan de deelruimte ‘Plateau van Tielt’ waarbij volgend concept van
belang is:
●● ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden
vrijwaren voor land- en tuinbouw

deelruimte ‘Plateau van Tielt’ [gebied Oost: Tielt-Nevele]
bron: ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos, Leiestreek

deelruimte ‘Oostelijk Houtland’ [oostelijk deel]
bron: ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos, Velgebied
Brugge en Meetjesland
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1.3

inrichtingsplannen VLM

1.3.1 natuurinrichting
JJ Biscopveld
Het betreft een natuurinrichtingsproject waarin aan
heideherstel wordt gedaan en waarbij ruimte gecreëerd wordt voor meer natuurlijk bos.

Via het natuurinrichtingsproject Biscopveld worden de
bestaande natuurkernen gelegen binnen de perimeter
van het inrichtingsproject ‘landinrichting Bulskampveld‘ versterkt. Het natuurinrichtingsproject Biscopveld
is momenteel in uitvoering op het terrein.
1.3.2 landinrichting
JJ

voorgeschiedenis
Aan de basis van dit inrichtingsproject lag een vraag
van Natuurpunt om in de Gulke Putten en omgeving
natuurherstelmaatregelen te nemen. Op basis van het
onderzoek naar de haalbaarheid werd een project in
het heide- en bosgebied in Wingene, Beernem, Ruiselede en Oostkamp ingesteld op 10 juli 2009. Bevoegde
minister heeft op 17 oktober 2012 fiat gegeven voor de
uitvoering van de terreinwerken.
situering
Het natuurinrichtingsproject Biscopveld ligt op het
grondgebied van de gemeenten Wingene, Beernem,
Ruiselede en Oostkamp. De naam “Biscopveld” verwijst naar een plaatsnaam die gebruikt werd voor deze
zone op de Ferrariskaart van 1771-1778. Typisch in
het landschap zijn de uitgestrekte loof- en naaldbossen, dreven, heiderestanten, akkers en weiden.
Grote delen van het Biscopveld maken deel uit van
het Vlaams Ecologisch Netwerk en bovendien van het
Europese Natura 2000-netwerk.
Het doel van het natuurinrichtingsproject is de beschermde leefgebieden voor planten en dieren in het
Biscopveld beter in te richten. Zo ontstaan er meer
heide en natuurlijk bos en krijgen marters, reeën,
vleermuizen, vogels, amfibieën, reptielen, vlinders, …
opnieuw meer leefruimte.
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Veldgebied Brugge

voorgeschiedenis
In 1999 kreeg de VLM van de minister de opdracht
een voorstudie op te maken voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone. In 2001 werden 10 studies
uitgevoerd ter ondersteuning van de opmaak van het
richtplan. In 2005 gaf de minister de opdracht om een
planprogramma op te maken, nadat de wetgeving inzake landinrichting gewijzigd was in 2004.
Het project ‘Brugse Veldzone’ werd opgesplitst in twee
delen, nl. ‘Veldgebied Brugge’ en ‘Landbouwgebied
Torhout-Wingene-Tielt’. Er zijn 4 inrichtingsprojecten:
‘Randstedelijk gebied Brugge’, ‘Mobiliteitsas GentBrugge - Zeebrugge’, ‘Veldgebied Jabbeke-Wingene
en ‘Bulskampveld’. Het planprogramma voor het ‘Veldgebied Brugge’ is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 14 september 2007.
beschrijving 2
De inzet van landinrichting in het inrichtingsproject
landinrichting Bulskampveld is in het goedgekeurde
planprogramma als volgt gemotiveerd:
“Het voorgestelde projectgebied vormt de kern van het
grootste aaneengesloten complex van bos- en heide2

bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Bulskampveld.
aspx

gebieden in West- en Oost-Vlaanderen. De boskernen
zijn grotendeels in eigendom van openbare besturen
en natuurverenigingen en zijn ook grotendeels publiek
toegankelijk. Het provinciaal domein LippensgoedBulskampveld vormt de kern voor recreatief medegebruik.
In dit gebied is het landschappelijk karakter van het
veldgebied het sterkst uitgesproken: er zijn grotere
boscomplexen met heiderestanten, ingebed in open
ruimtes met landbouwgebruik en dambordvormige
drevenpatronen. Het is de wens van de betrokken besturen en administraties om dit gebied te ontwikkelen
tot een regionaal landschapspark, waarbij dit karakter
optimaal behouden en versterkt wordt.
Het is een uitdaging om bos-, natuur- en landbouwfuncties in evenwicht met elkaar te behouden in dit gebied. In het project kan dus aan versterking van deze
drie functies worden gewerkt. Landbouw die rekening
houdt met de wensen van deze ecologisch en landschappelijk gave omgeving blijft essentieel voor de
eigenheid van het gebied.
Recreatief medegebruik [wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, …] vormt een belangrijke meerwaarde voor het gebied, maar kan tegelijkertijd ook het
evenwicht tussen de functies verstoren. Alle partners
zijn vragende partij voor de opmaak van een globaal
concept voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat
gewerkt kan worden aan de realisatie van:
●● een fijnmazig wandelnetwerk met
knooppuntenbewegwijzering;
●● een fijnmazig fietsroutenetwerk;
●● een padeninfrastructuur voor eerder harde
vormen van recreatie zoals paardrijden en
mountainbiken;
●● “toegangspoorten” voor het gebied [parkeermogelijkheden en horeca gekoppeld aan insteken voor
het padennetwerk];
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●●
●●
●●
●●
●●

het verkeersarm of verkeersvrij maken van een
aantal wegen in het gebied;
onthaalinfrastructuur;
transferium Beernem-Bulskampveld;
veilige recreatieve en utilitaire verbindingen met
de omliggende woonkernen;
verblijfsinfrastructuur voor zachte vormen van
verblijfstoerisme [zoals “kamperen bij de boer”,
jeugdkampen, ….].

tingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld ter
goedkeuring kan voorgelegd worden aan de minister.

Ook wordt via een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Wingene en Ruiselede een landschapsbeheerplan voor het beschermd landschap “Sint-Pietersveld” opgemaakt.
JJ

Om het gebied optimaal te kunnen laten functioneren,
dient ook gewerkt te worden aan de visueel-ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteit van het
gebied, via:
●● het herstel en behoud van drevenpatronen en
andere kleine landschapselementen;
●● de ecologische inrichting van waterlopen en algemene verbetering van de waterkwaliteit;
●● de versterking van cultuurhistorische waarden
zoals kastelen- en gebouwencomplexen;
●● gebiedsgerichte verbredings- en omschakelmogelijkheden voor landbouw;
●● het behoud en de versterking van natuurcomplexen met minder tot geen toegankelijkheid voor
recreanten.
Bedoeling zou moeten zijn om het gebied als een kwalitatief landschapspark in te richten, te beheren en te
promoten.”
stand van zaken
De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject
landinrichting Bulskampveld is opgericht bij ministerieel besluit van 12 november 2008, gewijzigd bij besluit
van 11 mei 2010. In het kader van het inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld is de adviesprocedure voor het ‘landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur
Bulskampveld’ afgerond, zodanig dat het landinrich48

inrichtingsplan ‘onthaalinfrastructuur
Bulskampveld’

voorgeschiedenis 3
Het inrichtingsplan ‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ is gericht op het gelijknamige Landschapspark.
Op 28 september 2011 werd het “Charter van het landschapspark Bulskampveld” ondertekend door de verschillende terreinbeherende instanties, organisaties
en betrokken besturen. Daarin wordt afgesproken om
samen te werken voor de communicatie over en de
inrichting en het beheer van het landschapspark.
beschrijving
De doelstellingen van het inrichtingsplan zijn:
●● de inrichting van de onthaalpoorten in het landschapspark Bulskampveld;
●● het aanknopen van de onthaalpoorten op aan de
recreatieve netwerken [Doomkerke en Sint-Jan];
●● het plaatsen / vervangen van terreinmeubilair in
de huisstijl van het landschapspark in de openbare bos- en natuurgebieden;
●● het nemen van maatregelen i.v.m. wildbeheer.

3

bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/OnthaalinfrastructuurBulskampveld.aspx

stand van zaken
De officiële adviesprocedure met openbaar onderzoek
voor het ontwerp-landinrichtingsplan liep van december ‘14 t.e.m. februari ‘15. Het eindvoorstel van landinrichtingsplan werd goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 23 december 2016. Het besluit tot vaststelling
van het landinrichtingsplan zal begin 2017 worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het landinrichtingsplan treedt vervolgens 14 dagen na bekendmaking in werking.
In het kader van de uitbouw van het landschapspark
Bulskampveld is Doomkerke geselecteerd als secundaire onthaalpoort. Secundaire onthaalpoorten
hebben naast de primaire onthaalpoorten, ook een
belangrijke functie in het gebied en sluiten aan op recreatieve netwerken, ze hebben een iets lager voorzieningenniveau en trekken eerder omgevingsrecreanten aan t.o.v. de primaire onthaalpoorten.
Binnen het landinrichtingsproject werd voorgesteld
om een betere aansluiting op het recreatief netwerk
van het Bulskampveld te realiseren voor het onthaalpunt Doomkerke, dit voornamelijk via het creëren van
nieuwe wandelverbindingen, gezien het onthaalpunt
Doomkerke nog niet over voldoende uitgebouwde
kwalitatieve verbindingen met het recreatief netwerk
van het landschapspark Bulskampveld beschikt. Ook
de omgevingskwaliteit van het onthaalpunt dient opgewaardeerd.
Het inrichtingsproject voorziet een aantal inrichtingsmaatregelen voor de uitbouw van de onthaalpoort
Doomkerke. Het openbaar domein ter hoogte van
de school en kerk wordt heringericht zodat de beeldkwaliteit van de kerk- en schoolomgeving verbeterd.
Daar bij deze inrichting een aantal parkeerplaatsen
zullen verdwijnen, wordt een nieuwe openbare parking aangelegd in de westelijke dorpsrand langs de
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insteekweg naar het voetbalveld. Deze fungeert ook
als onthaalparking voor de toegangspoort Doomkerke
en kan worden gebruikt als parkeerplaats voor o.a. het
voetbalgebeuren en ter ontlasting van de Brandstraat.
Het ‘inrichtingsplan onthaalinfrastructuur’ voorziet in
het creëren van 2 nieuwe recreatieve verbindingen:
●● recreatieve verbinding Brandstraat Bruggesteenweg + aantakking op het gemeentepark Disveld
●● recreatieve verbinding Brandstraat - Gulke Putten

2

op provinciaal niveau

2.1 PRS
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan [PRS] WestVlaanderen is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
6-03-2002. Naast het RSV vormt het PRS een referentiekader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente.
De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
de provincie West-Vlaanderen sluit aan bij het RSV
en geeft verdere invulling aan elementen die vragen
om een samenhangend beleid over de gemeentelijke
grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het
kader voor maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren.
De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De
provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid
te behouden en te versterken. Daarom worden voor
structuurbepalende componenten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven toegekend die verschillend zijn naargelang het gebied waarin deze elementen gelegen zijn.
De herziening van het PRS West-Vlaanderen bestaande uit een informatief, richtinggevend, bindend
deel en een kaartenbundel in addendum werd goedgekeurd op 11 februari 2014 met uitsluiting van de bepalingen inzake de normen voor sociale woningen op
vergunningenniveau en op planniveau bij de gewenste
ruimtelijke nederzettingsstructuur [blz 101]. De wijziging van het PRS WV met betrekking tot de gewenste
ruimtelijke structuur van het landschap, omvat onder
meer een aantal beleidsprincipes inzake erfgoed.
Gesteld wordt dat het de taak is van de gemeenten
om binnen de inventaris van het Onroerend Erfgoed
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uit te maken op welke elementen de gemeenten actief
willen inzetten en deze selectie afdoende te motiveren
zodat ze een meerwaarde kan bieden voor het ruimtelijk beleid.
De visie op provinciaal niveau over de verschillende
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar verschillende deelruimten. Per deelruimte worden voor
specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en
beleidsdoelstellingen geformuleerd.
Ruiselede situeert zich binnen twee deelruimten namelijk de ‘veldruimte’ en de ‘middenruimte’. Het plangebied van het RUP situeert zich in de ‘veldruimte’.
De rol van deze ruimte is in sterke mate bepaald door
het vrij gave cultuurhistorische landschap van ‘veldgebieden’ met bossen en dreven in een fijnmazig ‘dambordpatroon’. Dit maakt het gebied interessant voor
een versterking van de bosstructuur. Dit specifieke
landschap heeft eveneens toeristisch-recreatieve potenties.
Wat betreft gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur maakt Ruiselede deel uit van het bundelingsgebied. Dit is een gebied met een intense dichtheid aan
kernen, linten en verspreide bebouwing. Het strikter
bundelen van wonen en werken naar een selectief
aantal kernen volgens een gelijkmatig verspreid patroon van hoofddorpen en woonkernen moet deze
zone beter structureren. Ruiselede werd geselecteerd
als structuurondersteunend hoofddorp.
Wat de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap betreft wordt binnen deze deelstructuur landschap begrepen vanuit zijn visuele beleving en de
ruimtelijke impact van de verschillende landschapselementen en -componenten. Hierbij wordt de relatie
gelegd tussen het aanwezige onroerend erfgoed en
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het landschap, waarbij deze beide op elkaar inwerken
en zo samen de diversiteit en authenticiteit van elke
streek, elk landschap bepalen. Het landschap wordt
bekeken vanuit zijn verschijningsvorm en zijn cultuurhistorische waarde, waarbij een eigen beleid dat respect vertoont voor het aanwezige onroerend erfgoed
voorop staat. De diversiteit en herkenbaarheid van
West-Vlaamse landschappen behouden en versterken
met onroerend erfgoed als essentieel onderdeel, landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde
vrijwaren, nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen en behoud
door ontwikkeling vormen de beleidsdoelstellingen.
Het zuiden van de gemeente behoort tot een nieuw
landschap met een intensief gedifferentieerde agrarische structuur. Het noorden van Ruiselede behoort
tot de toeristisch-recreatieve regio Brugse Ommeland.
Op grondgebied van de gemeente Ruiselede zijn er
volgende selecties:
●● gave landschappen: het uiterste noorden van de
gemeente behoort tot de oude veldgebieden,
Bulskampveld.
●● Op grondgebied Ruiselede werden geen secundaire wegen geselecteerd.
●● Bij de herziening van het PRS wordt de omgeving van de Wantebeek en bovenlopen, tussen sint-Pietersveld, de Gallatasbossen, de
Vortebossen en de bossen van de vallei van de
Wantebeek, aangeduid als rivier- en beekvalleien.
De Poekebeek/Klaphullebeek/Bundingsbeek zijn
aangeduid als natte ecologische infrastructuur. De
vallei van de Poekebeek en het Houtland [noorden
van de gemeente] is daarenboven een stimulansgebied voor KLE.
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3

op gemeentelijk niveau

3.1
GRS
De bepalingen van het richtinggevend en bindend deel
van het GRS Ruiselede worden vertaald in het RUP
daar deze steeds in relatie dienen te staan tot en in
uitvoering moeten zijn van het GRS.
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Doomkerke” is opgenomen in het actieprogramma van het GRS van Ruiselede:
●● opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan
Doomkerke in functie van open ruimte verbindingen, verblijfsrecreatie en ontspanningszone,
natuureducatief project, ...
Hieronder wordt beknopt weergegeven wat de krachtlijnen zijn van toepassing voor onderhavig RUP:
Doomkerke is geselecteerd als een “landelijke parochie” en is volgens het GRS gelegen binnen de deelruimte het “bosrijke gebied”.
Doelstellingen voor de landelijke parochies zijn:
●● afbakenen van de bebouwing;
●● garanderen van de leefbaarheid en de woonkwaliteit door groen te voorzien en door de verkeersstructuur aan te passen aan de woonfunctie.
Verder zal gewerkt worden aan een duidelijk
centrum dat de woongroep structureert en een
eigen karakter geeft;
●● landelijk wonen in een bosrijke omgeving
behouden;
●● goede bereikbaarheid van de voorzieningen in
Ruiselede-Centrum nastreven.

Doomkerke wordt versterkt als landelijk woondorp in
relatie tot een bosrijke omgeving. Zichtassen op de
bossen of dreefstructuren die de relatie met het bos
versterken dienen maximaal behouden te worden.
Ook via de beekvalleien kan de verbinding met het bos
versterkt worden.
Om de leefbaarheid van Doomkerke te behouden kan
de bestaande juridische woonvoorraad verder ingevuld worden. Er wordt een herkenningspunt rond de
kerk en de school uitgebouwd en er dient aandacht
te gaan naar integratie van het achterliggende sportterrein. Ook het kasteel met park draagt bij tot een
volwaardige kern. Binnen de strook van aaneengesloten bebouwing wordt de kleinhandel in relatie tot
de kern behouden en gestimuleerd. De verkeersstructuur wordt aangepast aan de woonfunctie en de bereikbaarheid van voorzieningen in Ruiselede-centrum
staat voorop.
Er komt een duidelijke afbakening van de bebouwing.
De openruimte verbindingen, tussen Doomkerke en ’t
Oud Haantje en tussen Doomkerke en de lintbebouwing van de Maria-Aalterstraat, stellen een grens aan
de bebouwing van Doomkerke. Ook langs de Bruggesteenweg, richting De Klaphulle is geen verdere
verlinting toegestaan. Bestaande, vergunde woningen
en tuinstroken die gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij de dorpsbebouwing krijgen gelijkaardige
mogelijkheden als het landelijke woongebied. Dit zal
geen aanleiding geven tot het creëren van bijkomende
woongelegenheden. De bebouwingsranden worden
landschappelijk afgewerkt.
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Vanuit de gewenste structuur voor Doomkerke alsook
vanuit de diverse deelstructuren zijn volgende elementen van belang:
aansluiting bij het toeristische-recreatief netwerk rond Bulskampveld
De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van
Ruiselede wordt in belangrijke mate bepaald door de
natuurlijke en landschappelijke waarden: het noorden
van de gemeente vormt een aantrekkelijk kader voor
allerlei vormen van zachte recreatie. Dit gebied behoort tot het landelijk recreatief netwerk op provinciaal
niveau. Meer specifiek wenst de gemeente Ruiselede
meer aan te sluiten bij het recreatieve netwerk rond
het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld,
waarbij de nadruk ligt op zachte recreatie en medegebruik van de open ruimte.
JJ

recreatief - natuureducatief project in
Doomkerke
In Doomkerke heeft de gemeente een weiland, gelegen tussen de school De Linde en de Gallatasbossen
ingericht als recreatieve en natuureducatieve zone
met onder meer een speelweide, boomgaard, poel,....
De gemeente zal, indien noodzakelijk, een bestemmingswijziging doorvoeren via een RUP. De zone krijgt
een openbaar karakter zodat ze niet enkel in functie
van de school, maar bijvoorbeeld ook in functie van
het kampheem ‘t Haantje kan gebruikt worden.
JJ

ontspanningszone als basisvoorziening in
Doomkerke
Aansluitend bij het centrum van Doomkerke bevindt
zich een voetbalterrein. Dit terrein beantwoordt aan
een sublokale vraag naar sportinfrastructuur. Daarom
moet een bestendiging van deze functie met minimale
infrastructuur mogelijk zijn. Daarenboven kent het terJJ
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gewenste structuur van het bosrijk gebied
bron: gemeente Ruiselede, GRS
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rein een multifunctioneel gebruik in functie van het
dorp en is hierdoor belangrijk voor de leefbaarheid van
Doomkerke. De gemeente zal de bestemming in een
RUP vastleggen, zodat het behoud ervan verzekerd is.
Gelet op de schaal van Doomkerke moet de zone beperkt in omvang blijven en de infrastructuur zeer kleinschalig. De huidige bestemming wordt als maximale
grens beschouwd. Een verhoging van de dynamiek
van de activiteiten kan niet.
zone voor verblijfstoerisme
In Doomkerke ligt langs de Brandstraat een kampheem
’t Haantje’. Het gaat om het voormalige schooltje van
Doomkerke dat werd ingericht als bivakplaats. Het
kampheem is het ganse jaar open. De verhuring tijdens
de schoolvakantie gebeurt door het CJT, buiten de vakanties gebeurt dit in eigen beheer. De ligging van het
heem zorgt niet voor problemen voor de omwonenden.
Het kamphuis ligt in het meest aantrekkelijke gebied
van Ruiselede voor de recreant zodat vanuit het kamphuis heel wat mogelijkheden zijn. De gemeente wenst
dit kamphuis te behouden. Het kadert eveneens binnen
het landelijk-recreatief netwerk op provinciaal niveau.
JJ

JJ medegebruik van de natuurlijke stepstones
Het noorden van Ruiselede maakt deel uit van het landelijk-recreatief netwerk ten zuiden van Brugge. Binnen de gebieden van de natuurlijke structuur is vraag
naar recreatief medegebruik van de open ruimte. Voor
alle bosgebieden binnen de gemeente kan het recreatief medegebruik vorm krijgen, rekening houdend met
de specifieke eigenschappen en draagkracht van elk
gebied. In de Vorte Bossen wordt een beperkt recreatief medegebruik binnen de randvoorwaarden van
de natuurlijke structuur vooropgesteld alsook een versterking van het bestaand recreatief gebruik van het
Parochieveld.
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JJ uitbouw van een lokaal recreatief netwerk
Het betreft een lokaal netwerk van zachte recreatievormen als fietsen, wandelen en paardrijden. Dit lokaal recreatieve netwerk zorgt voor een alternatieve
ontsluiting en verbinding vanuit Ruiselede-centrum
naar de buurgemeenten of het bosrijke gebied ten
noorden van de Wantebeek. Daarenboven zorgt dit
netwerk voor de verbinding tussen de verschillende
mooie hoeves binnen de gemeente. Het ganse historische patrimonium dient als aanknopingspunt voor de
routes en rustpunten in het recreatieve netwerk.

Uitgangspunt voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk vormen de talrijke buurt- en voetwegels
in de gemeente. Dit is vooral in het open agrarisch
gebied het geval. Waar nodig dienen deze buurt- en
voetwegels behouden of is herinrichting noodzakelijk.
Ten noorden van de Wantebeek bieden de bestaande
dreven een aantrekkelijk kader voor wandelaars en
fietsers.

gewenste structuur van toerisme, recreatie en sport
bron: gemeente Ruiselede, GRS

Bij de uitbouw van het lokale netwerk is de vallei van
de Wantebeek een belangrijk verbindingselement tussen het recreatieve netwerk rond de bosstructuren en
het open agrarische landschap met o.a. de bossen
rond Poeke.
Doomkerke als verblijfsgebied
Doomkerke werd aangeduid als verblijfsgebied. Binnen deze gebieden primeert de verblijfsfunctie en dus
de verkeersleefbaarheid op de verkeersfunctie van de
weg. Het kruispunt Bruggesteenweg x Brandstraat en
het kruispunt Brandstraat x Oude Veldstraat worden
als centrumpoort geselecteerd.
JJ
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3.1.1 zonevreemde woningen [5.4.2.5., pg. 40-43
RD, GRS]
“Om de open ruimte te vrijwaren, moet het bestaande
woningpatrimonium maximaal benut worden, indien
ruimtelijk verantwoord. De gemeente wenst een maximale rechtszekerheid voor deze woningen maar ook
eenvoudig hanteerbare regels.

●●

landbouwbedrijfswoningen kunnen na stopzetting van de activiteit in alle zones de bestemming
particuliere woning krijgen zodat het behoud
ervan gegarandeerd kan worden. De voorwaarden voor zonevreemde woningen worden dan van
toepassing.

specifiek
Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen de
volgende gevallen:
●● behoorlijk vergunde woningen waarvan het perceel gelegen is net naast en direct aansluitend bij
een [landelijk] woongebied volgens een plan van
aanleg;
●● behoorlijk vergunde woningen in alle agrarische
gebieden;
●● behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere
dan agrarische gebieden.
JJ

De problematiek van zonevreemde woningen wordt
grotendeels opgelost in de vigerende wetgeving. Deze
wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard voor het gehele grondgebied. Onderstaande nuanceringen dienen verder te worden uitgewerkt en verfijnd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
In dit RUP kunnen enkel de bestaande [effectieve en
potentiële] zonevreemde wooneenheden opgenomen
worden. Er kunnen met name geen bijkomende woonmogelijkheden gecreëerd worden. Nieuwe woningen
of nieuwe verkavelingen in de open ruimte zijn niet
toegelaten buiten de wettelijke mogelijkheden.
JJ

●●

●●

●●

algemeen
voor alle bestaande niet-verkrotte woningen die
hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen onderhouds- en instandhoudingswerken, die al dan niet betrekking hebben op
de stabiliteit, worden uitgevoerd.
tevens kunnen werken worden uitgevoerd die
vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige
vergunning.
in geval van overmacht is ook herbouw mogelijk,
met uitzondering van de zonevreemde woningen gelegen in gebieden waar de regelgeving
een bevoegdheid is van hogere overheden [bv.
VEN-gebieden]4.

4	De gemeente meent dat er momenteel geen woningen in dergelijke gebieden aanwezig zijn.
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behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere
dan agrarische gebieden
Het beleid voor de woningen gelegen in deze ruimtelijk kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau wordt
bepaald door de hogere overheid [Vlaams Gewest en
provincie]. Het gaat om woningen gelegen in grote
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, verwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden.
Indien de hogere overheid de woningen buiten de
kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau situeert,
stelt de gemeente volgend beleid voorop. De woningen kunnen verbouwd worden en beperkt uitgebreid,
tot een maximum van 700 m³, met inbegrip van de bestaande bijgebouwen die behouden blijven en eventueel kunnen verbouwd worden zonder volumeuitbreiding.

Een nieuw bijgebouw is toegestaan indien nog geen
bijgebouwen aanwezig zijn, nevenfuncties en uitbreiding van de tuin buiten het bestaande perceel zijn niet
toegelaten.
gebouwen met bijzondere, historische,
landschappelijke en/of architectonische waarde
De gemeente stelt volgende elementen voor:
●● beschermde monumenten: gemeentehuis,
PLC en GBJ, O.-L.-Vr.-Kerk, St.-Caroluskerk,
Hostensmolen, Knokmolen;
●● merkwaardige gebouwen: Hoeve Poelvoorde,
Goed ter Vlaagt, Hoeve Groot Kraaienbroek,
Eendekooihoeve, Gallatashoeve, Axpoele school,
Kasteel de Roo, Kasteel Reed Poel en de zomerwoning met koetshuis en boswachterswoning in
de Gallatasbossen.
Bij de evaluatie en uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde gebouwen moet rekening gehouden worden met de cultuurhistorische
waarde ervan. De patrimoniumwaarde – al dan niet
beschermd- van sommige gebouwen moet erkend
worden en de ontwikkelingsperspectieven moeten
hierop afgestemd worden. Er wordt in de eerste plaats
gestreefd naar het behoud van waardevolle gebouwen. De eventuele verbouwingen en functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonische karakter van het gebouwen ongeschonden laten
of versterken.
Een functiewijziging van deze gebouwen is mogelijk
indien de verderzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het
gebouw niet meer kan garanderen. Bovendien moet
de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving
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en mag de draagkracht van het ruimtelijke geheel niet
overschreden worden. Naast de woonfunctie kunnen
ook toeristisch – recreatieve of openbare nutsfuncties
[bv. museum, kunstgalerij, …] onderzocht worden.
Met betrekking tot toeristisch – recreatieve activiteiten
en [functionele] verbouwingen verwijzen we naar het
specifieke beleidskader voor beschermde en merkwaardige gebouwen, opgenomen in het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen [pp. 254255]. In een Ruimtelijk Uitvoeringsplan zullen de mogelijkheden gebouw per gebouw vastgelegd worden.”
Dit kader werd verder verfijnd binnen het RUP Zonevreemde woningen, opgesteld door de gemeente Ruiselede. [zie verder]
Volgende selecties van structuurbepalende elementen
hebben betrekking op onderhavig RUP:
met betrekking tot de landschappelijke structuur:
●● de open ruimte verbindingen tussen Doomkerke
en Oud Haantje en de open ruimte verbinding
tussen Doomkerke en lintbebouwing van Wingene
worden als structurerende open ruimte verbinding
●● De Sint-Caroluskerk alsook het Kasteel De Roo
als baken in het landschap
●● de vallei van de Pachtebeek als structurerend hydrografisch element en de vallei van de Wantebeek als overgang tussen
lansdschapseenheden
met betrekking tot de nederzettingsstructuur:
●● Doomkerke als landelijke parochie
met betrekking tot de toeristisch-recreatieve structuur:
●● site van het voetbalterrein Doomkerke als
ontspanningszone
●● site van het kamheem ‘t Haantje’ als zone voor
verblijfstoerisme
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met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur:
●● de Brandstraat als een lokale weg II
●● Doomkerke als verblijfsgebied
3.2 mobiliteitsplannen
Uit het ‘Beleidsplan’ van het mobiliteitsplan Ruiselede
zijn volgende elementen van belang:
●● “centrumpoorten” dienen uitgebouwd bij
het binnenrijden van Doomkerke met de
Bruggesteenweg en thv de Oude Veldstraat.
Ter hoogte van de kruising Bruggesteenweg x
Brandstraat dient de fietsoversteek beveiligd.
●●

de verschillende centra in de gemeente worden
door het BFF met elkaar en met de hoofdkern
verbonden, evenals met de centra van de buurgemeentes. Als aanvulling hierop is de verbinding van Doomkerke naar Ruiselede-centrum
en naar Beernem via de Brandstraat geselecteerd als lokale fietsroute, ter verfijning van het
fietsroutenetwerk.
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knelpunten en potenties
1
●●
●●
●●
●●
●●
●●

2
●●
●●
●●

●●

●●

knelpunten
weinig kwalitatieve achterzijde dorpsrand vanuit
het landschap
verouderd openbaar domein met een beperkte
belevingswaarde / beeldkwaliteit / herkenbaarheid
het trage wegennetwerk [wandelpaden / fietspaden] is beperkt uitgebouwd
leegstaand bouwvallig ouderlingengesticht
zonevreemd voetbalveld
noodzaak aan [bezoerkers]parking om parkeerdruk [ook van bewoners] in de Brandstraat op te
vangen

kwaliteiten
duidelijk compact-langgerekte historisch gegroeide, leesbare structuur van het gehucht
waardevol bouwkundig en landschappelijk erfgoed zorgt voor een samenhangend dorpsbeeld
ligging te midden van een aantal waardevolle
open ruimtegebieden; bossen en velden begrenzen het gehucht
toeristisch recreatieve voorzieningen,
recent ingericht landschapspark met
speel- ontmoetingsplek,...
aanwezigheid van een voorzieningenapparaat op
niveau van het gehucht
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contour rup
3
●●

●●

●●

●●

potenties
de ligging t.a.v. een aantal waardevolle open ruimtegebieden gecombineerd met de authenticiteit
en de culturele uitstraling van het gehucht biedt
perspectieven op vlak van toerisme en recreatie
vernieuwing van het openbaar domein waarbij
ingespeeld kan worden op de historische betekenis / context van het gehucht
realisatie van bezoekersparking maakt het mogelijk om Brandstraat te ontlasten van parkeerdruk - onthaalinfra te creëren voor secundaire
onthaalpoort
ontwikkeling van potentiële zone voor wonen biedt
mogelijkheden voor nieuwe typologieën in relatie
tot het landschap

De begrenzing van het RUP omvat de grenzen van de
bebouwde omgeving van het gehucht Doomkerke, zoals binnen het gewestplan Roeselare-Tielt vastgelegd
als woongebied met landelijk karakter. In het noorden
wordt de contour van het RUP begrensd door de kruising van de Brandstraat met de Bruggesteenweg en
een zijtak van de ‘Brandstraat’. De volgende elementen worden om specifieke redenen mee opgenomen:
●● de zonevreemde woning en een hoeve langsheen
de Brandstraat, gelegen in het zuiden van het
plangebied. Deze zonevreemde woning en hoeve
maken deel uit van en begrenzen het weefsel
van het straatdorp langsheen de Brandstraat, als
grens met de open ruimtewig.
●● de gronden gelegen aan oostelijke zijde van het
straatdorp omvattende de agrarische percelen,
het landschapspark en het Gallatasbos, begrensd door de contour ten noorden van de zgn.
“Konijnendreef” en ten zuiden door het toekomstig tracé [met bufferstrook] van de trage weg
verbinding, worden ondermeer opgenomen in
functie van de landschappelijke integratie van de
dorpsranden, het verankeren van de toeristischrecreatieve elementen waaronder de uitbouw van
het recreatief netwerk.
●● ten westen het op heden zonevreemd voetbalterrein, tussenliggende ruimte [met het oog op
de uitbouw parking] en aanpalende omgeving
langsheen de insteekweg ‘Brandstraat’ [met bufferstrook] in functie van onteigening.
●● het tracé van de trage verbinding [met bufferstrook] naar de Predikherenbossen alsook de
ruimte onmiddellijk aansluitend op het Kampheem
in functie van natuur en beperkte vormen van niet
permanente verblijfsrecreatie.
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gewenste structuur
1

doelstellingen

Algemene doelstellingen:
●● inspelen op de kenmerken van het historisch
straatdorp en weefsel; historische kern als troef
●● ontwikkelingen op maat voor het straatdorp:
wonen en voorzieningen worden afgestemd op
het niveau van de woonomgeving
●● het behouden van de aantrekkelijke, groene
woonomgeving
●● vrijwaren van de open ruimte, behoud van de
waardevolle boscomplexen en beekvalleien
●● behoud en versterken van de identiteit en de
diversiteit van het landschap
●● de verdere uitbouw van het [recreatief] fiets- en
voetgangersnetwerk
Specifieke doelstellingen voor het RUP:
●● bouwkundig erfgoedwaarden veilig stellen door
een waardering bouwkundig erfgoed
●● behoud relatie van het straatdorp met het omliggende landschap
●● behoud bedrijvigheid in verwevenheid met wonen
●● versterken van het straatdorp door het streven
naar een kwalitatieve invulling; wonen op schaal
van Doomkerke, in relatie tot het landschap
●● verzekeren van basisvoorzieningen [o.a. voetbalveld] in Doomkerke
●● verankeren van het recreatief en natuureducatief
project
●● uitbouw van het recreatief netwerk
●● bestendigen toeristisch-recreatieve infra ‘t Haantje
●● voorzien van ondersteunende infrastructuur
●● landschappelijke integratie van de dorpsranden
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2

concepten

2.1 versterken van het historische straatdorp
De in het GRS geponeerde ruimtelijke visies en doelstellingen voor het plangebied, worden behouden en
verder uitgewerkt.
Dit gegeven vertaalt zich o.a. in:
●● Doomkerke verder laten ontwikkelen binnen zijn
bestaande morfologie en schaligheid, nl.
●● het dense en historisch straatdorp, getypeerd
door zijn compactheid en samenhangende
erfgoedwaarde
●● het behoud van de bestaande verkavelde structuur ten noorden hiervan, waarbij de groene
waarden [o.a. tuinzone op grote percelen,
typerende voortuinzone t.h.v. het straatniveau]
verder gevaloriseerd worden.
●● het garanderen van de landschappelijke connectiviteit voor de zone t.h.v. de voormalige
pachthoeve [ten zuiden van het straatdorp]
●●

het opwaarderen van de bijzondere beeldbepalende elementen. Markante elementen [gebouwen, waterloop, monument, bakens...] geven een
bijzonder karakter aan het dorp. Elementen die
tot de basismorfologie van het dorp behoren zijn:
kerk en begraafplaats, kasteel, pastorie, de basisschool de Linde en het ouderlingengesticht als
structurerend element.

●●

●●

duidelijke randvoorwaarden voor ontwikkelingen
binnen het weefsel van Doomkerke.
●● bij nieuwe projecten [woonprojecten, parking]
staat een integratie met het bestaande dorpsweefsel en de bijhorende erfgoedwaarden
voorop. Een hedendaagse architectuur is mogelijk mits het volgen van de hoofdkenmerken
van de dorpsarchitectuur [1 of 2 bouwlagen,
roodbruine baksteenarchitectuur of duurzaam
materiaal die dit ondersteund, verticale gevelgeleding - traveeën, ...].
vastleggen gabariet voor het oorspronkelijke
straatdorp + vastleggen van de architecturale
randvoorwaarden waarbinnen transformaties
mogelijk zijn.
●● nok parallel aan de straat
woning met de nok evenwijdig met de straat is
een vaak weerkerende dorpstypologie die gerecupereerd kan worden in de woonprojecten.
●● bepalingen rond dakuitbouwingen, constructies
op het dak, zonnepanelen, gevelritmering, aansluitingsaspecten op aanpalende gebouwen
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●● Doomkerke als verblijfsgebied
De inrichting van het openbaar domein wordt vastgesteld op het beoogde karakter, nl. dit van een verblijfsgebied. Hierbij primeren de verblijfsfunctie en dus
de verkeersleefbaarheid op de verkeersfunctie van
de weg. Beeldbepalende gebouwen en verbindingen
naar het achterliggende weefsel [o.a. bestaande dwarse straten] worden geaccentueerd.

2.2 erfgoed
Het in het plangebied voorkomende bouwkundig erfgoed is terug te vinden in tabelvorm op de volgende
bladzijden.
De vertrekbasis wordt gevormd door de inventaris van
het bouwkundig erfgoed [Vioe] en het beschermd erfgoed.

Omdat het resterende erfgoed op bepaalde plaatsen
een nog waardevol straatbeeld genereert en omdat
het een duidelijke beleidsvisie is van het gemeenbestuur rond de focus op het behoud van waardevol
erfgoed, deels gelet op het toeristisch recreatief potentieel, wordt binnen onderhavig RUP geopteerd om
maximaal het behoud na te streven voor de meest
waardevolle panden, dit op basis van enkele ruimtelijke criteria.
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ruimtelijke criteria:
panden die een duidelijke meerwaarde genereren
in het straatbeeld en de omgeving, panden met
een sterke belevingswaarde; dit kunnen tevens
ook panden inhouden met typerende stijl- en
bouwkundige kenmerken uit verschillende stijlperioden of met oog voor detaillering [architecturale
stijlkenmerken + authenticiteit].
Deze panden worden binnen het rup opgenomen
als ‘te behouden erfgoed’ [1].
●● meerdere panden in directe nabijheid van elkaar
waardoor het oorspronkelijke straatbeeld voor
een deel behouden wordt, dit in tegenstelling tot
verspreide individuele bebouwing => er is sprake
van een architecturaal geheel/ensemble.
De panden vormen samen een visueel bepalend
geheel en/of het betreft eenheidsbebouwing met
dezelfde gevelopbouw en architecturale kenmerken.
Deze gebouwen worden binnen het rup specifiek
aangeduid als ‘te behouden dorpslandschap /
beeldbepalend erfgoed’ [3]. Dit wil zeggen dat
bij nieuwe ontwikkelingen steeds rekening dient
gehouden te worden met ‘het geheel’ en hier geen
afbreuk aan mag doen. Kenmerkende eigenschappen die het referentiegeheel typeren dienen
maximaal behouden te worden [zoals ritmering,
gevelopbouw, materiaalgebruik, ...].
●● de overige panden op de inventarislijst Vioe worden aangeduid als ‘gebouw met erfgoedwaarde’
[2]. Dit wil concreet zeggen dat deze gebouwen
slechts kunnen vervangen worden door gebouwen met minstens dezelfde kwaliteit. Dit gegeven moet duidelijk gemotiveerd worden via een
motivatienota.
●●
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volgnr.
1

beschrijving
Vrijstaande woning gelegen in een ruime tuin

ligging
Brandstraat

huisnr.
95

status
Bewaard

2

Kasteel De Roo

Brandstraat

93

Bewaard

1

2

Kasteel De Roo

Brandstraat

91

Bewaard

1

3

Dubbelhuis

Brandstraat

58

Bewaard

2

3

Dubbelhuis

Brandstraat

60

Bewaard

2

4

Lage, halfvrijstaande woning

Brandstraat

50

Bewaard

3
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beeld

afweging
1

59

5

Lage, halfvrijstaande woning

Brandstraat

46

Bewaard

2

6

Onderwijzerswoning

Brandstraat

81

Bewaard

1

7

Twee gelijkaardige rijwoningen in
spiegelbeeld

Brandstraat

36

Bewaard

3

7

Twee gelijkaardige rijwoningen in
spiegelbeeld

Brandstraat

38

Bewaard

3

8

Herberg met slagerswinkel Den Hert

Brandstraat

71

Verbouwd
of Gesloopt

9

Basisschool De Linde met klooster en
ouderlingengesticht

Brandstraat

24

Bewaard

60

1
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9

Basisschool De Linde met klooster en
ouderlingengesticht

Brandstraat

26

Bewaard

1

10

Herbergen

Brandstraat

57

Bewaard

3

10

Herbergen

Brandstraat

59

Bewaard

3

10

Herbergen

Brandstraat

61

Bewaard

3

11

Halfvrijstaand enkelhuis

Brandstraat

55

Bewaard

3

12

Parochiekerk en kerkhof, toegewijd aan
Carolus Borromeus

Brandstraat

zonder
nummer

Bewaard

1
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13

Pastorie bij de parochiekerk Carolus
Borromeus

Brandstraat

22

Bewaard

1

14

Herberg

Brandstraat

51

Bewaard

3

15

Eenheid van twee gelijkaardige woningen

Brandstraat

45

Bewaard

3

15

Eenheid van twee gelijkaardige woningen

Brandstraat

47

Bewaard

3

16

Dorpswoning en smidse

Brandstraat

43

Bewaard

3

17

Vrijstaande woning

Brandstraat

37

Bewaard

3
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18

Pachthoeve

Brandstraat

16

Bewaard

1

19

Alleenstaand, laag huis met enkele
landgebouwen

Brandstraat

12

Bewaard

2

20

Alleenstaande, lage woning

Brandstraat

19

Bewaard

2

21

Kosterswoning

Brandstraat

17

Bewaard

2

22

Lourdeskapel

Brandstraat

zonder
nummer

Bewaard

1

23

Hoevetje

Brandstraat

8

Bewaard

2
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24

Boswachtershuis gelegen in de
Gallatasbossen

Bruggesteenweg

71

Bewaard

1

25

Twee woningen als één geheel gelegen in de
Gallatasbossen

Bruggesteenweg

73

Bewaard

1

64
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2.3

afstemmen en integreren van het rup met
het inrichtingsplan ‘onthaalinfrastructuur
Bulskamveld’
De ambitie van de gemeente is naast behoud, ook gericht op een versterking van de betekenis van Doomkerke in een ruimer toeristisch-recreatief netwerk,
steunend op de eigen troeven en de draagkracht van
het gebied.
Concreet houdt dit het volgende in:
secundaire onthaalpoort Doomkerke inclusief
dorpskernherinrichting
●● verhogen van de beeldkwaliteit van de kerk- en
schoolomgeving door een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein [dorpspleintje
t.h.v. school, kerk en ingang gemeentepark
Disveld].
●● het uitbouwen van een nieuwe openbare
parkeerplaats in de westelijke dorpsrand van
Doomkerke langs de weg naar het voetbalveld.
Deze parking fungeert als onthaalparking voor
de toegangspoort Doomkerke. Deze parking
wordt in het RUP opgenomen in een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen.

●●
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●●

vrijwaren van de open ruimte, behoud van de
waardevolle boscomplexen en beekvalleien
behoud en versterken van de identiteit en de
diversiteit van het landschap
●● via ondermeer het landinrichtingsproject
‘Brugse Veldzone’ worden gerichte acties
ondernomen zoals het herstellen van dreefbeplanting om het netwerk verder te versterken.
Deze dreefstructuren en bomenrijen worden
binnen het RUP verordenend vastgelegd, alsook waar het vanuit cultuurhistorie aangewezen
is worden dreefstructuren voorzien .

●●

het natuurgebied ter hoogte van het Gallatasbos
en de Predikherenbossen wordt binnen het RUP
bestendigd als natuurgebied, een natuurgericht
beheer staat hierbij voorop. Het kasteelpark ten
westen van de Brandstraat kadert tevens binnen
het beheerplan in opmaak voor het beschermd
landschap van Sint-Pietersveld.
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2.4

nieuwe projecten dienen zich in te passen
in de specifieke structuur van de kern met
aandacht voor het omliggend landschap
Nieuwe ontwikkelingen binnen het lint en dan meer
specifiek de zone aansluitend op de voormalige pachthoeve Brandstraat 16, dienen zich op een passende
manier in te schakelen in het omliggende weefsel
waarbij rekening gehouden wordt met een gepaste
inplanting, het aanwezige waardevolle patrimonium,
doorzichten naar het achterliggende landschap, behoud en versterken van groenelementen, een architectuur op maat van het weefsel met oog voor een
gepaste vormgeving en detaillering in relatie tot het
omliggend patrimonium van de Brandstraat.
Dit kan o.a. door het toepassen van bouwtypes die
aansluiten op de traditionele bouwtypes en rekening
houden met de specifieke positie t.a.v. het landschap
en de ligging binnen het straatdorp. Op een gepaste
wijze dient hierop ingespeeld, door bv. een hoevetypologie te hanteren. Niet alles dient te worden volgebouwd op dezelfde traditionele manier [verkavelen].
Een rendementsverhoging in wooneenheden wordt
niet beoogd binnen deze zone; tevens is het niet het
opzet om nieuwe, bijkomende openbare wegenis in
functie van het ontsluiten van wooneenheden te ontwikkelen binnen deze structuur. Zoals aangegeven
binnen het Witboek BRV [30-11-2016] wordt een kwalitatieve transformatie binnen het huidige juridische
aanbod op maat van Doomkerke beoogd en dit om
een kwalitatief en divers aanbod te kunnen aanbieden. Hierbij worden de kernkwaliteiten van de omgeving als uitgangspunt aangegrepen voor ontwikkeling;
nl. aandacht voor landschap en erfgoed. Dit kan door
geschakelde en-of gestapelde volumes waarbij bv.
kleinere woningen en wooneenheden [flexibele woongelegenheden], in ondergebracht zijn welke inspelen
op de levensloop van mensen en gezinnen, te voorWVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

zien. Deze volumes worden haaks georiënteerd op de
Brandstraat ingeplant zodat er een wisselwerking, een
visuele verbinding, ontstaat tussen landschap, publiek
domein en erfgoed.
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2.5

uitbouwen toeristisch recreatief netwerk
en verzekeren van basisvoorzieningen
●● uitbouw toeristisch-recreatief netwerk
Het noorden van de gemeente behoort tot het landelijk
recreatief netwerk op provinciaal niveau. Uitgangspunt
voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk vormen de buurt- en voetwegels in de gemeente. Dit is
vooral in het open agrarisch gebied het geval. Deze
buurt- en voetwegels dienen waar nodig heringericht
en behouden.
Om de onthaalpoort Doomkerke te laten aanknopen
op het wandelnetwerk Bulskampveld, wordt de dorpskern van Doomkerke voor wandelaars in westelijke

richting verbonden met het natuurgebied Disveld [Gulke Putten]; dit via een nieuwe verbinding ter hoogte
van het Kampheem ‘t Haantje5 en verder over de dreef
ten noorden van het kasteelpark De Roo.
Daarnaast wordt ook het herstel opgenomen van de
trage weg ten zuiden van de dorpskom van Doomkerke richting Vorte Bossen.
Via het Landinrichtingsproject ‘Brugse Veldzone’ worden gerichte acties ondernomen als het herstellen van
dreefbeplanting om het netwerk verder te versterken.
Deze dreefstructuren en bomenrijen worden binnen
het RUP verordenend vastgelegd, naast bijkomende
dreven in functie van het verder valoriseren van het
toeristisch-recreatief netwerk en het versterken van de
landschappelijke verankering.
Voor de vastgelegde assen / dreven6 binnen het inrichtingsplan wordt een onteigeningsplan opgemaakt,
waarbij ook de onthaalparking vervat is.
●● kampheem ‘t Haantje
Het kampheem ligt in het meest aantrekkelijke gebied
van Ruiselede voor recreanten zodat er vanuit het
kamphuis heel wat mogelijkheden zijn om de streek
te verkennen. Binnen het rup wordt het kampheem
bestendigd, waarbij ook een beperkte uitbreiding aan
noordelijke zijde voorzien wordt voor het kampheem.
Reeds van bij de heropening van het kampheem,
kampt de organisatie met een tekort aan bergruimte.
De beperkte uitbreiding welke voorzien wordt onmiddellijk aansluitend op de gebouwen én binnen de contour van het woongebied met landelijk karakter, wordt
enerzijds voorzien in functie van het plaatsen van een

5
6

68

of later, mogelijks via de dreef ten noorden van het kasteelpark
De Roo
die nog niet verworven zijn door gemeente, VLM of natuurpunt en
waarvoor nog geen verkoopbelofte / akte is, of erfdienstbaarheid
op gevestigd is

bijgebouw ten behoeve van de opslag van materiaal.
Voorts dient men, om te voldoen aan de eisen van
CJT7 dat de boekingen regelt en beheert, ruimte en
accommodatie te voorzien voor begeleidende kookouders [voldoende aandacht noodzakelijk i.f.v. privacy,
hygiëne, keuken,...]. Om te voldoen aan de eisen van
Toerisme Vlaanderen, dient een extra vergaderruimte
voorzien te worden. De capaciteit van de locatie opdrijven is bijgevolg niet aan de orde, de noodzaak in
functie van beperkte uitbreiding komt tegemoet aan de
vraag te voldoen aan de noden en verwachtingen van
deze tijd [op vlak van sanitair, voorzieningen,ed.].
Ook de achterliggende weides -waarop naast het behoud en het versterken van de natuurwaarden- een
tijdelijk recreatief medegebruik mogelijk is, worden opgenomen en bestemd in het RUP. Hiertoe wordt een
deelzone ‘zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie’
voorzien. Verharding en bebouwing is in deze deelzone niet toegelaten, de natuurwaarden mogen niet
geschonden worden en de activiteit moet landschappelijk inpasbaar zijn.
ontspanningszone Doomkerke
Het voetbalterrein van FC Doomkerke beantwoordt
aan een sublokale vraag inzake sportinfrastructuur.
Hierdoor wordt deze sport- en recreatiezone bevestigd
in het RUP als ontspanningszone waarbij een deelzone ‘gemeenschapsvoorzieningen’ voorzien wordt. Het
betreft hier een zonevreemd voetbalterrein waarbij de
infrastructuur reeds voor 1975 [voor het gewestplan]
aanwezig was. De kantine dateert reeds van voor
deze tijd, alsook de verlichting.
De deelzone ‘gemeenschapsvoorzieningen’ dient tevens een multifunctioneel gebruik te kennen in functie van het dorp. Deze deelzone wordt ondermeer
●●

7	CJT: centrum voor jeugdtoerisme
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voorzien in functie van het opvangen van parkeergelegenheid alsook in functie van het aanleggen van
een oefenveld / trapveld in functie van het voetbal, als
omni-veld ter ondersteuning van het speelweefsel van
Doomkerke, afgestemd op de meer intensieve vormen
van sport- en recreatie,.... . Parkeergelegenheid wordt
voorzien in functie van de parkeervoorzieningen ten
behoeve van het voetbalgebeuren [gebeurd momenteel ongeordend in agrarisch gebied en langsheen de
Brandstraat], alsook in functie van het ondervangen
van de parkeerplaatsen die verdwijnen in de Brandstraat door de heraanleg van het openbaar domein
[o.a. herinrichting van het plein voor de kerk en school]
en door het verdwijnen van de parkeergelegenheid
door de bouw van woningen op het privaat perceel
naast de pastorie [perceel dat nu als ‘openbare’ parking gebruikt wordt]. De parkeergelegenheid zal ook
ingeschakeld worden in functie van het ondervangen
van de parkeerdruk afkomstig van de school en van
het parochiaal centrum Haantje. Deze deelzone kan
maximaal voor 1/3 verhard worden.
Het voorzien van deze deelzone komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Doomkerke ten goede.
Landbouwactiviteiten met een grondgebonden karakter worden tevens binnen de ontspanningszone art. 8
voorzien gezien enerzijds het perceel binnen de overdruk ‘gemeenschapsvoorzieningen’ op vandaag een
agrarisch gebruik kent, anderzijds om in geval van
stopzetten recreatieve activiteiten op deze site, terug
te vallen op een agrarisch grondgebruik. De bepalingen van art. 6 zijn dan van toepassing.
2.6

verankeren van het recreatief-natuureducatief landschapspark Disveld
Het gebied gelegen tussen de School De Linde en
het Gallatasbos werd ingericht als een recreatief natuureducatief gebied met ondermeer een speelweide,
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boomgaard, poel, .... Binnen het rup wordt een bestemmingswijzing doorgevoerd waardoor het gebied
wordt bestemd als een openbare groene ruimte, waarbij natuurontwikkeling & beheerslandbouw in functie
van landschapszorg en natuureducatief-recreatief medegebruik zijn toegelaten.
2.7 dorpsranden
Doomkerke krijgt landschappelijk afgewerkte randen.
Een kwaliteitsvolle afwerking met streekeigen soorten
geldt voor de bestaande dorpsranden en in het bijzonder voor nieuwe kleinschalige projecten die ingrijpen in
het dorpsweefsel [bijvoorbeeld woonproject, parking].
Waardevolle [door]zichten vanuit het woonweefsel op
de open ruimte worden gevrijwaard. Hierdoor behoudt
Doomkerke een duidelijke band met de open ruimte.
De beplanting moet zo goed mogelijk aansluiten bij de
landschappelijke waarden van de omgeving.
Dorpsranden in de ruime betekenis hoeven zich niet
noodzakelijk op de rand van het dorp/plangebied te
bevinden. Zo kunnen ook binnen in het dorp randen
[bijv. perceelsgrenzen, inrichting openbaar domein]
aanwezig zijn die een verhoogde aandacht vragen.
Solitaire bomen, haagstructuren en erfscheidingen
kunnen reeds een aantal ‘filters’ vormen die het dorp
landschappelijk inpassen.
De dorpsrand zelf heeft reeds een aantal interessante
aanknopingspunten [wandelpad, groenzone, ...] om
de landschappelijke inkleding te realiseren/optimaliseren. Een boeiend wandelparcours met streekeigen
beplanting aan de dorpsrand kan gerealiseerd worden
met een afwisseling van gesloten en open delen.

2.8

behoud bedrijvigheid in verwevenheid met
het wonen
De bestaande vergunde ambachtelijke bedrijven [natuursteenbedrijf, garage, ...] kunnen behouden blijven.
Een verweving met het wonen staat voorop.
Een beperkte uitbreiding i.f.v. functionele verbouwing
of optimalisatie is mogelijk, geen loutere schaalvergroting of expansie van de activiteit.
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2.9

ontwikkelingsperspectieven in functie van
waardevol erfgoed binnen het natuurgebied en het kasteelpark
Voor het Kasteel De Roo en de bebouwing op het
neerhof binnen het kasteelpark, alsook voor de bebouwing gelegen binnen het Gallatasbos worden beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voorzien, deels in functie
van het behoud van het waardevol patrimonium.
Voor de bebouwing binnen het kasteelpark [De Roo en
het neerhof] zijn naast het wonen activiteiten ondersteunend aan de parkfunctie toegelaten.
Voor de bebouwing binnen het Gallatasbos, nl. voor
de cluster van waardevol erfgoed gevormd door het
koetshuis, boswachtershuis en dubbelspel van burgerwoning van de voormalige familie de Ghellinck wordt
de bijkomende mogelijkheid -behoudens het wonen-,
beperkt tot vakantielogies [binnen het bestaand erfgoed]. Met kleinschalige logiesfuncties wordt bedoeld:
elke exploitatie die aan één of meerdere toeristen de
mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten
zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet onder de categorie vakantiewoning. De gecreeërde dynamiek blijft
hierbij op schaal van het natuurgebied, het patrimonium, de ensemble-waarde alsook van het erfgoedkarakter.
Zoals hoger reeds aangehaald [onder GRS, 3.1.1. zonevreemde woningen] worden de zomerwoning met
koetshuis en boswachterswoning in de Gallatasbossen binnen het GRS aangeduid als gebouwen met
bijzondere, historische, landschappelijke en/of architectonische waarde.
Binnen het RUP Zonevreemde woningen heeft de gemeente in nauw overleg met Onroerend Erfgoed een
kader en een visie uitgewerkt voor waardevolle ge70

bouwen gelegen in als ruimtelijk kwetsbaar benoemd
gebied:
Op basis van het in het GRS gemaakte onderscheid
tussen ‘zonevreemde woningen’ en ‘gebouwen met
bijzondere, historische, landschappelijke en/of architectonische waarde’ voor de woningen opgelijst
in de inventaris bouwkundig erfgoed, werd door de
gemeente een duidelijke visie en aanpak uitgewerkt.
Deze visie, uitgewerkt in het RUP wenst voor woningen op de inventaris 2 zaken mogelijk te zien:
●● de mogelijkheid om van een waardevol bijgebouw
het hoofdgebouw te maken,
●● anderzijds de mogelijkheid om een waardevolle woning te kunnen inzetten als
huurvakantiewoning.
“De gemeente verantwoordt de visie als volgt:
bijgebouw wordt hoofdgebouw
In sommige specifieke gevallen lenen bepaalde bestaande bijgebouwen van een waardevol gebouwencomplex zich beter als hoofdgebouw, dan het bestaande hoofdgebouw. Het bestaande bijgebouw kan met
beperkte ingrepen makkelijker omgebouwd worden
tot een woning die voldoet aan de hedendaagse eisen
van comfort. De bestaande woning biedt naar bouwhoogte en bezonning niet dezelfde mogelijkheden als
het bijgebouw.
Door het omzetten van een bestaand bijgebouw, waarvan de erfgoedwaarde minstens gelijk is aan deze
van het hoofdgebouw, naar woning wordt het gebouw
eveneens behoed voor verval of verkrotting, waardoor
de duurzame instandhouding ervan kan gegarandeerd
worden.

huurvakantiewoning
Door hun specifieke [pittoreske] waarde, lenen deze
woningen [met bijgebouwen] zich uitstekend tot vakantiewoningen. Om deze woningen hiervoor in te zetten
zijn slechts beperkte verbouwingen of aanpassingen
nodig, die de erfgoedwaarde ongeschonden laten. De
impact op de mobiliteit en de ruimte is erg beperkt,
vermoedelijk zelfs beperkter dan 8 toeristische verblijfseenheden die momenteel mogelijk zijn bij een bestaande zonevreemde woning, en in vergelijking met
het gebruik van de woning als residentiële woning is
het verschil in impact zo goed als onbestaande, waardoor de gemeente dan ook van oordeel is dat deze
functiewijziging verantwoord is gezien er kan van uitgegaan worden dat ze geen bijkomende dynamiek zal
genereren.”
Vanuit een streven naar synergie tussen landschappelijke, toeristisch-recreatieve en de natuurlijke structuur,
in functie van het behoud van het waardevol patrimonium dat onlosmakelijk met het Gallatasbos verbonden
is, wordt geopteerd om kleinschalige logiesfuncties toe
te laten binnen het bestaand gebouwenpatrimonium,
dit gezien de historisch-bouwkundige erfgoedwaarden
van het patrimonium hoger zijn dan de natuurwaarden
van betrokken gebouwensite.
Verbouwingswerken e.d. om het patrimonium aan te
passen aan de huidige noden en eisen van comfort
[isolatie, edm.] zullen dermate ingrijpend/duur zijn,
waardoor het specifieke karakter kan verdwijnen. In
het kader van het openstellen van de dreef voor recreanten/zwakke weggebruiker [o.a. i.k.v. het landinrichtingsproject Bulskampveld] die loopt over het erf
van de site, is het tevens een logisch gevolg om dit
te koppelen aan een toeristisch-recreatief gebruik van
de site in plaats van continue private bewoning door 3
gezinnen. De druk die ontstaat door het gebruik van
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het patrimonium als kleinschalige logiesfunctie, zal in
functie van behoud / verhogen van de natuurwaarden
geringer zijn dan de druk die ontstaat door permanente bewoning.
Voor wat betreft de zonevreemde woningen binnen het
agrarisch gebied is het bestaande RUP Zonevreemde
woningen Ruiselede van toepassing.
2.10 opwaarderen cluster van
gemeenschapsvoorzieningen
Deze cluster omvat de St.-Caroluskerk, het voormalig
ouderlingengesticht / boerderij en de school De Linde.
Het ouderlingengesticht is recent door de gemeente
aangekocht en is gelegen tussen de school De Linde
en het landschapspark Disveld.

Als mogelijke toekomstige functies kan gedacht worden aan een onthaalfunctie voor het landschapspark,
kinderopvang in aansluiting op de school, uitbreiding
van de school, ...

Noot:
Naar aanleiding van de adviezen in kader van het
openbaar onderzoek wordt het ontwikkelingsperspectief i.f.v. kleinschalige logiesfunctie voor het
waardevol patrimonium binnen het natuurgebied,
niet verordenend vertaald binnen het RUP Doomkerke.

Het geheel van Sint Caroluskerk, kerkhof, school,
pastorij en achtergelegen voormalige boerderij / ouderlingengesticht vormen door de stedenbouwkundige
structuur alsook de architectuur [waardevol erfgoed]
een beeldbepalend geheel in het dorpsweefsel van
Doomkerke.
Binnen het RUP wordt deze zone bestemd als gemeenschapsvoorzieningen waardoor het publieke
karakter gegarandeerd wordt, gekoppeld aan ontwikkelingsmogelijkheden op maat van en inpasbaar in de
omgeving.
Het behoud van het erfgoedkarakter wordt verankerd
binnen het RUP.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de deelzone voor
de school en het ouderlingengesticht worden binnen
het RUP ruim gesteld, om, gelet op de potenties van
het gebied en de gebouwencluster, geen waardevolle
ontwikkelingen te hypothekeren naar de toekomst toe.
WVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016
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toetsing
1

watertoets
●●

1.1
context
●● Het plangebied ligt beperkt in een van nature
overstroombaar gebied [NOG], nl. in een gebied
van nature overstroombaar vanuit de waterloop.
●● In het plangebied liggen geen recent overstroomde gebieden of risicozones voor overstromingen.
●● Het RUP is niet gelegen in een ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’.
●● Het plangebied is deels zeer gevoelig voor
grondwater-stroming [type 1]. Dit betekent dat
vandaag de dag bij werken waar structureel wordt
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●●
●●
●●

ingegrepen in de ondergrond steeds de nodige
maatregelen moeten worden getroffen.
Een groot deel van het plangebied is echter weinig
gevoelig voor grondwaterstroming [type 3].
Het plangebied is grotendeels gecategoriseerd als
infiltratiegevoelig gebied.
Het plangebied behoort niet tot het winterbed van
een grote rivier.
Hellingenkaart: overwegend kleine hellingen tussen 0,5%-5% en < 0.5%.
Signaalgebieden: niet van toepassing.

1.2 mogelijke effecten van het plan
●● Het plangebied is nagenoeg volledig gerealiseerd.
Er worden geen ontwikkelingen verwacht die
schadelijke effecten kunnen veroorzaken i.v.m. de
waterhuishouding. Het rup laat immers slechts die
ontwikkelingen toe op maat van het kleinschalig
dorps karakter.
Binnen het RUP werd het volgende verordenend
vastgelegd:
●● Wanneer ondergrondse constructies worden
voorzien, moet er rekening gehouden worden
met de effecten op de grondwaterstroming en
dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om verstoring tegen te gaan of tot een
minimum te beperken.
●● Om de riolering niet onnodig te belasten met
regenwater, moeten bij de realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen
worden om de afvoer ervan maximaal af te
leiden hetzij naar de groenzones - bufferzones,
hetzij naar een bestaand of te voorzien bufferbekken of waterreservoir binnen de bebouwbare of te verharden zones, hetzij te laten
indringen in de ondergrond.

●●

●●

2

Met betrekking tot waterhuishouding dient
steeds prioriteit uit te gaan naar maximaal
hergebruik van hemelwater en maximale infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
Bovengrondse waterbuffering is te verkiezen
boven ondergrondse.
Voorschriften inzake de verplichting tot minimale groenzones, maximale verharding en de
verplichting tot waterdoorlatende verharding
werden specifiek en verordenend vastgelegd.

w

toetsing aan structuurplan

Dit RUP en de hieruit voortvloeiende ontwikkelingsperspectieven zijn in overeenstemming met de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling zoals geformuleerd in het GRS
Ruiselede, meerbepaald rond de volgende aspecten:
●● afbakenen van de bebouwing;
●● garanderen van de leefbaarheid en de
woonkwaliteit
●● landelijk wonen in een bosrijke omgeving
behouden;
●● aansluiting bij het toeristische-recreatief netwerk
rond Bulskampveld
●● recreatief - natuureducatief project in Doomkerke
versterken
●● het voetbalterrein als basisvoorziening in
Doomkerke valideren
●● ontwikkelingsperspectieven voor de zone voor
verblijfstoerisme ‘Haantje
●● medegebruik van de natuurlijke stepstones rond
de natuurlijke structuur en het bestaand recreatief
gebruik van het Parochieveld
●● Doomkerke als verblijfsgebied
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Het rup houdt rekening met de specifieke elementen
welke geselecteerd zijn vanuit het GRS en waaraan
een specifiek ontwikkelingsprofiel werd gekoppeld.
Meerbepaald:
met betrekking tot de landschappelijke structuur:
de open ruimte verbindingen tussen Doomkerke
en Oud Haantje en de open ruimte verbinding
tussen Doomkerke en lintbebouwing van Wingene
worden als structurerende open ruimte verbinding
●● De Sint-Caroluskerk alsook het Kasteel De Roo
als baken in het landschap
●● de vallei van de Pachtebeek als structurerend hydrografisch element en de vallei van de Wantebeek als overgang tussen
lansdschapseenheden
●●

met betrekking tot de nederzettingsstructuur:
●● Doomkerke als landelijke parochie
met betrekking tot de toeristisch-recreatieve structuur:
●● site van het voetbalterrein Doomkerke als
ontspanningszone
●● site van het kamheem ‘t Haantje’ als zone voor
verblijfstoerisme
met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur:
●● de Brandstraat als een lokale weg II
●● Doomkerke als verblijfsgebied

3

tragewegentoets

De chemins op de atlas der buurtwegen vallen samen
met bestaande gemeentewegen:
●● Chemin n°22: Brandstraat
●● Chemin n°40: Oude Veldstraat
●● Chemin n° 36: Bruggesteenweg

schermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn en
de Habitatrichtlijn.
In de nabijheid van het plangebied en beperkt overlappend is het habitatrichtlijngebied BE25000004
‘Zandig West-Vlaanderen, bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel’
gelegen.

Het dreven- en kerkwegelpatroon is duidelijk waarneembaar op de atlas. Deze worden maximaal behouden binnen het rup en specifiek bestemd i.f.v. behoud.

Indien een project in of nabij een Natura 2000 gebied
gelegen is, dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

4

● [1] Met de voortoets dient te worden nagegaan of
er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een
betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel
te realiseren habitats die voorkomen in deze SBZ.
Geeft de voortoets aan dat er géén risico op een betekenisvolle aantasting te verwachten is dan moet de
initiatiefnemer geen passende beoordeling opmaken.
● [2] Is er wel een waarschijnlijkheid of een risico:
dan is verder onderzoek door de initiatiefnemer of
overleg met het ANB aangewezen om te bepalen of er
een betekenisvolle aantasting kan zijn.
Hieruit blijkt dan of een passende beoordeling is vereist.
● [3] In een passende beoordeling dient onderzocht
te worden of er negatieve effecten kunnen optreden.

landbouwtoets

4.1 herbevestigde agrarische gebieden
Het plangebied is niet opgenomen binnen de contour
van herbevestigd agrarisch gebied, behoudens een
kleine hoek ter hoogte van de Oude Veldstraat, deel
dat aansluit bij het centrale gebied van Ruiselede dat
beleidsmatig wel herbevestigd werd. Binnen het plangebied heeft dit betrekking op een zonevreemde woning. De onderliggende gewestplanbestemming ‘agrarisch gebied’ werd behouden.

5

natuurtoets

Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan
dat een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een speciale beschermingszone kan
veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een
passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle
effecten voor de speciale beschermingszone.
5.1 habitat en vogelrichtlijngebieden
Het gaat om gebieden die door de Vlaamse Regering
zijn vooropgesteld of aangewezen zijn als speciale be-
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Volgende bestemmingszones binnen het plangebied overlappen deels het habitatrichtlijngebied
BE25000004:
●● artikel 9 ‘natuurgebied’
●● artikel 6 ‘Zone voor agrarisch gebied met landschappelijk waarde’
●● artikel 6 ‘Zone voor agrarisch gebied met landschappelijk waarde’, t.h.v. de specifieke overdrukzone ‘zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie’
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●●

artikel 1 ‘residentieel wonen’, t.h.v. 7 bestaande
eengezinswoningen en t.h.v. een onbebouwde
kavel.

Deze bestemmingszones zijn een bestendiging van
de bestaande bestemming van het gewestplan, behoudens t.h.v. de specifieke overdrukzone ‘zone i.f.v.
natuur en specifieke recreatie’. In deze zone wordt
recreatief medegebruik, onder bepaalde voorwaarden
toegelaten.
De concrete maatregelen, die volgen uit de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen [IHD’s] worden beschreven in de managementplannen. In het
managementplan wordt op perceelsniveau vastgelegd
welke acties nodig zijn om het doel te bereiken.
Er wordt onderzocht wat de potentiële plaatsen zijn
van habitats en soorten om een doel te realiseren. Dit
zal gebeuren binnen de zogenaamde zoekzones. Dit
nieuwe concept ‘zoekzones’ geeft dus aan waar de
Europese natuurdoelen in de toekomst kunnen worden gerealiseerd binnen een SBZ.
Volgens het managementplan 1.0. kunnen de volgende habitat’s met bijhorende te realiseren oppervlaktedoelstellingen in het plangebied onderscheiden
worden:
●● 6410 - 6 ha: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem [EU-Molinion],
subtype veldrustype, venige of lemige
●● 9120_[9190] - 529 ha: Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in
de ondergroei [Quercion robori-petraeae of
Ilici- Fagenion]
Het managementplan 1.0. voorziet volgende prioritaire
inspanningen met het oog op het realiseren van de inWVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

standhoudingsdoelstellingen, in de omgeving van het
plangebied :
●● PI1: Kwaliteitsverbetering van aanwezige bos- en
andere habitattypes
●● PI 2: Omvorming van naaldhout- en loofhoutaanplanten naar boshabitats
●● PI 3: Omvorming van naaldhout- en loofhoutaanplanten naar heidehabitats
●● PI 4: Bosuitbreidingen
●● PI 5: Realisatie van goed ontwikkelde
beekvalleien
De concrete vertaling van de IHD’s welke resulteren
in specifieke acties op het terrein, kunnen niet stedenbouwkundig geregeld worden. Wel kan er worden
aangetoond dat het RUP de uitvoering van de vooropgestelde doelen en bijhorende acties niet belemmert.
Enkel binnen de bestemmingszone ‘artikel 9’ komen
zoekzones voor i.f.v. het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.
Deze bestemmingszone legt geen hypotheek op het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen,
volgende voorschriften worden verordenend ingeschreven:
●● het gebied is bestemd voor de instandhouding,
de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu en bos. Het sociaal, educatief en
recreatief medegebruik is toegelaten als ondergeschikte functie.
●● alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig
of nuttig zijn voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu, het bos en van de landschapswaarden zijn
toegelaten. Bestaande natuurlijke elementen en
landschapselementen moeten maximaal worden
behouden en versterkt.

●●

●●

de bestaande woningen kunnen verbouwen
binnen het bestaand volume. Herbouw is enkel
mogelijk in het kader van overmacht.
binnen het bestaand gebouwenpatrimonium zijn
kleinschalige logiesfuncties [categorie vakantiewoning] toegelaten voor zover ze op maat van en
inpasbaar in de omgeving zijn, ze niet hinderlijk
zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren. Deze gebouwen overlappen voor een
deel een zoekzone, gezien het hier echter gaat
over bestaande bebouwing, de dynamiek beperkt
is en deze enkel kunnen plaatsvinden binnen het
bestaand bouwvolume [dus geen uitbreiding], worden geen schadelijke effecten verwacht.
Noot:
Naar aanleiding van de adviezen in kader van
het openbaar onderzoek wordt het ontwikkelingsperspectief i.f.v. kleinschalige logiesfunctie voor het waardevol patrimonium binnen het
natuurgebied, niet verordenend vertaald binnen het RUP Doomkerke.

Voor de overige bestemmingszones binnen het habitatrichtlijngebied, nl. voor artikel 6 [met overdrukzone]
en artikel 1 is er geen overlapping met een zoekzone
i.f.v. het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.
Voor artikel 6 met specifieke overdrukzone ‘zone i.f.v.
natuur en specifieke recreatie’ werden verder de volgende aspecten in de voorschriften verordenend geïmplementeerd:
●● natuurontwikkeling, alsook recreatief medegebruik
gerelateerd aan en in functie van de hoofdbestemming ‘dag- en verblijfsrecreatie’ zoals voorzien
in art. 7 zone voor verblijfsrecreatie ‘t Haantje,
is enkel toegelaten voor zover de uitvoering van
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●●

●●

●●

het recreatief medegebruik geen betekenisvolle
aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke
kenmerken van het gebied en/of van de als speciale beschermingszone te beschouwen gebied
zoals bedoeld in het decreet Natuurbehoud.
onder recreatief medegebruik wordt begrepen niet
permanente verblijfsaccommodatie [voor jongeren]
en zachte vormen van [buurt]recreatie welke gericht is op kleinschalige sport-en spelinfrastructuur
in open lucht.
handelingen en wijzigingen gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten.
oprichten van bebouwing en verharding is niet
toegelaten.

Voor artikel 1 ‘residentieel wonen’ zijn, t.h.v. het habitatrichtlijngebied enkel grondgebonden woningen
toegelaten, beperkt in gabariet en bouwhoogte. Het
gebied is binnen deze zone grotendeels gerealiseerd,
behoudens 1 restperceel. Nieuwe invullingen zijn bijgevolg kleinschalig en dienen te beantwoorden aan de
omliggende typologie. Specifieke randvoorwaarden
werden verordenend ingeschreven i.f.v. de landschappelijke integratie van de dorpsrand.

Geopunt-kaart

Geopunt-kaart

Gelet op bovenstaande planopties en gelet op de locatie van de zoekzone [nl enkel t.h.v. artikel 9 binnen
het plangebied] kan duidelijk aangetoond worden dat
het RUP de uitvoering van de vooropgestelde doelen en bijhorende acties niet belemmert en dat er
bijgevolg géén risico op een betekenisvolle aantasting van de speciale beschermingszone te verwachten is.
300 m
07/06/2016
Bron: www.geopunt.be
1
kaart : situering voorlopige zoekzones
in het kader van de IHD’s,
bron
: geopunt.be

Bron: www.geopunt.be
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1

op te heffen voorschriften
1

limitatieve opgaven van de voorschriften die worden opgeheven door het
GRUP

1.1
wordt opgeheven
Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven
binnen de begrenzing van het plangebied:
JJ gewestplan
de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Roeselare - Tielt, goedgekeurd met K.B. 17-121979 en latere wijzigingen, zijnde de voorschriften van:
●● woongebied met landelijk karakter
●● landschappelijk waardevol agrarisch gebied
●● parkgebied
●● natuurgebied
●● natuurgebied met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

1.2

blijft van toepassing

RUP zonevreemde woningen Ruiselede
Voor wat betreft de zonevreemde woningen gelegen
binnen art. 6 agrarisch gebied met landschappelijke
waarde, zijn de bepalingen van het overdruk - RUP
zonevreemde woningen Ruiselede van toepassing.
JJ

JJ verkavelingen
Volgende verkavelingen worden opgeheven bij de definitieve vaststelling van onderhavig RUP Doomkerke:
●● VK/70/7, goedgekeurd op 12/02/1971
●● VK/123/2003, goedgekeurd op 15/01/2004
●● VK/125/2003, goedgekeurd op 15/01/2004
●● VK/1/82 goedgekeurd op 30/03/1982
●● VK/1968/0002 goedgekeurd op 04/10/1968
●● VK/144/2007 goedgekeurd op 10/01/2008
●● VK/114/2002 goedgekeurd op 18/07/2002
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ruimtebalans
Voorliggend RUP Doomkerke heeft een oppervlakte
van ca. 62ha 65a 00ca.
Een ruimtebalans omvat de wijzigingen van categorieën van gebiedsaanduidingen van de bestemmingsgebieden voor het van kracht worden van het RUP
[de bronbestemming] enerzijds en bij het van kracht
worden van het RUP [de doelbestemming] anderzijds.
De gebiedscategorie van de doelbestemming dient cf.
VRCO art. 2.2.3 § 2 aangegeven bij de opmaak van
het RUP.
Voor wat betreft de bronbestemming dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de aard van het
aanlegplan, dat van toepassing is bij de opmaak van
het RUP:
●● een RUP;
●● het gewestplan;
●● een BPA [of APA].

tisch afgebakend, o.m. de linten langs wegenis, maar
evenzeer grenzen tussen bestemmingsgebieden, als
gevolg van onvoldoende kennis van terrein- en eigendomsgrensgegevens.
Een voorafgaandelijke interpretatie van de afbakening
van de bronbestemmingsgebieden is dan ook een basisvereiste om tot een correcte ruimtebalans te komen.
Voor het plangebied werden dan ook voorafgaand de
bestemmingsgebieden, die van toepassing zijn binnen het plangebied geconfronteerd met de feitelijke
en eigendomsgrensgegevens op de gedetailleerde en
actuele basiskaart. wat leidde tot onderstaande kaart
van het plangebied;

Deze kaart vormt het uitgangspunt bij de opstart van
de opmaak van het RUP en dient beschouwd als een
interpretatie van het gewestplan, alsof het gewestplan
zou zijn opgemaakt op basis van de actuele gedetailleerde basiskaart i.p.v. op een oude NGI-kaart op
1/10.000.

R

G

Voor het voorliggende RUP gelden de categorieën
van gebiedsaanduiding van bronbestemmingen van
het gewestplan.
Aangezien de bronbestemmingen wordt bepaald door
het gewestplan gelden de categorieën van gebiedsaanduiding, zoals bepaald in VCRO art. 7.4.13.
De afbakening van de bestemmingsgebieden op het
gewestplan gebeurde evenwel op een basiskaart
[NGI] van de jaren ’70, op schaal 1/10.000, waardoor
de terrein- en perceelsgegevens van een totaal ander
detailleringsniveau zijn dan de zeer actuele en gedetailleerde basiskaart, waarop het RUP wordt opgemaakt. Bovendien werden in de gewestplannen een
aantal bestemmingsgebieden als het ware schemaWVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

figuur: interpretatie bronbestemming
bron: Gewestplan, RWO, 2011
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Dit alles leidt tot de ruimtebalans van het RUP.
Onderstaande tabel geeft de wijzigingen aan van categorie van gebiedsaanduiding van de bestemmingszones van het RUP, waarbij enkel bij wijziging oppervlaktes worden vermeld.

bestemmingen voorzien in het RUP Doomkerke

zonering
art. 1: residentieel wonen
art. 2: bebouwing met overwegend halfvrijstaand en gesloten
bebouwingspatroon
art. 3: gebied met erfkarakter
art. 4: gemeenschapsvoorzieningen
art. 5: kasteelpark
art. 6: agrarisch gebied met landschappelijke waarde
overdrukvlak ‘landschapspool’
overdrukvlak ‘zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie’
art. 7: zone voor verblijfsrecreatie ‘t Haantje
art. 8: ontspanningszone
art. 9: natuurgebied
art. 10: openbare wegenis
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bestemmingen voor inwerkingtreding van het RUP Doomkerke
oppervlakte
in ha
03ha 57a 10ca
05ha 11a 13ca
01ha 12a 25ca
00ha 83a 35ca
01ha 51a 65ca
26ha 47a 49ca

categorie
gebiedsaanduiding
wonen
wonen

wonen
wonen
parkgebied
landbouw waarvan
overig groen
02ha 96a 49ca
overig groen
01ha 50a 86ca
00ha 30a 96ca wonen
01ha 65a 64ca recreatie
20ha 88a 96ca reservaat en natuur
01ha 16a 47ca wonen

wonen
landbouw
03ha 57a 10ca
05ha 11a 13ca

parkgebied

reservaat
en natuur

01ha 12a 25ca
00ha 83a 35ca
00ha 02a 77ca

00ha 30a 96ca

01ha 06a 97ca

26ha 44a 72ca

01ha 51a 65ca

01ha 65a 64ca
00ha 09a 50ca

20ha 88a 96ca
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register planbaten, planschade,
compensatie
In artikel 2.2.2., §1, 1 lid, 7°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening [VCRO], is de verplichting opgenomen om percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade,
planbaten, kapitaalschade- of gebruikerscompensatie,
op te nemen in een register, al dan niet grafisch, binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan.
ste

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planbaten en/of bestemminswijzigingscompensatie worden bepaald door de kaartlaag met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP [de
bronbestemming], te vergelijken met de kaartlaag met
de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien [de
doelbestemming].
Volgens de richtlijn van de Vlaamse Overheid d.d. 15
-03-2012 voor digitale uitwisseling van gegevens inzake planschade, planbaten en compensaties, houdt
ook het in aanmerking komen voor planschade verband met een vergelijking van bestemmingen.

DISCLAIMER
Dit overzicht [tekstueel en grafisch] is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse

Op basis van de vergelijking tussen de toegekende
categorie van gebiedsaanduiding van het gewestplan,
het bestaande BPA of RUP enerzijds en van de bestemmingen in het voorliggende RUP anderzijds wordt
nagegaan of delen van het plangebied in aanmerking
kunnen komen voor planschade, planbaten of bestemmingswijzigingscompensatie. Deze toelichting en het
bijhorende grafisch register wijzen enkel de kadastrale
percelen aan en visualiseren de bestemmingswijzigingen die mogelijks aanleiding kunnen geven tot een
bepaalde vergoedingsregeling of heffing.

Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de
percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname
van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een
heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden
verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven
over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en
volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4
en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch
van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de eigendomsstructuur van de betreffende percelen, noch
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen of
uitzonderingsgronden.

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

De bestemmingsvoorschriften worden omgezet naar
de aldaar gehanteerde categorieën of subcategorieën
van gebiedsaanduiding cf. resp. VCRO art. 2.2.3 § 2
voor RUP’s en art. 7.4.13 voor gewestplannen.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór
de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met
het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de carto
grafische ondergrond waarop de bestemmingen werden
ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij
de digitale vergelijking beperkte fouten optreden.
Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
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figuur: grafisch register

disclaimer: deze kaart is louter informatief en doet geen rechten noch plichten ontstaan.
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1.1
planschade
In toepassing van art. 2.6.1 van de VCRO kan onder
bepaalde voorwaarden een planschadevergoeding
worden toegekend indien op basis van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in
aanmerking komt voor het afleveren van een vergunning tot bouwen of verkavelen of andere cf. art. 4.2.1.
vergunningplichtige handelingen, waar dat de dag
voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan wel het geval was.
Volgens de richtlijn van de Vlaamse Overheid d.d. 15
-03-2012 voor digitale uitwisseling van gegevens, o.m.
inzake planschade, houdt het al dan niet in aanmerking komen voor planschade verband met een wijziging van bestemmingscategorie, zoals aangegeven in
een bij de richtlijn gevoegde legende.
Volgende gebieden binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen - volgens de richtlijn d.d. 15-03-2012 aanleiding geven tot dergelijke planschadevergoeding:
de bestemmingswijziging naar gebiedsaanduiding
‘landbouw’ kan aanleiding geven tot dergelijke planschade.
1.2 planbaten
In toepassing van art. 2.6.4 van de VCRO is onder bepaalde voorwaarden een planbatenheffing verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan
een in het art. 2.6.4 opgesomde bestemmingswijziging
doorvoert, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de gronden verhogen. Deze heffing zal verschuldigd zijn bij een transactie of na het afleveren van een
vergunning, althans voor zover geen vrijstelling cf. de
bepalingen van art. 2.6.5 van toepassing is.
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Volgende gebieden binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen aanleiding geven tot dergelijke planbatenheffing: de bestemmingswijzigingen naar gebiedsaanduiding ‘wonen’ en ‘recreatie’.

overheid aangewezen] vergelijkbare overdruk, meer
beperkingen op het vlak van economische aanwending oplegt dan redelijker wijze moeten geduld worden.

1.3

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie verschuldigd, indien er geen andere compensatieregeling
[compensatie van kapitaalschade, e.a.] van toepassing is.

bestemmingswijzigingscompensatie en/of
gebruikerscompensatie
In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet gronden pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een
zone, die onder de bestemmingcategorie ’landbouw’
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie ‘reservaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.
Ingevolge art. 6.2.4 van het bovenvermelde decreet
wordt de compensatie slechts toegekend indien het
perceel in het jaar voor het van kracht worden van
het RUP, werd geregistreerd in het ‘Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem’, m.a.w. werd opgenomen
in het bestand van de ‘landbouwgebruikspercelen’.
Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie verschuldigd, indien er geen andere compensatieregeling
[compensatie van kapitaalschade, e.a.] van toepassing is.
1.4

beschermingsvoorschriftencompensatie
en/of gebruikerscompensatie
In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet gronden pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op
een zone, die onder de bestemmingcategorie ’landbouw’ valt, via een overdruk betreffende ‘ecologisch
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’,
reservaat’, ‘valleigebied’ of een [door de Vlaamse
83
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onteigeningsplan
Een onteigeningsplan wordt opgemaakt in functie van
de uitbouw van een samenhangend traag wegennet
dat zowel in functie van het versterken van de toeristisch-recreatieve verbindingen ingezet wordt, alsook
in functie van functionele, korte verbindingen voor
Doomkerke.
Tevens worden de gronden voorzien voor de aanleg
van een parking, alsook de insteekweg ‘Brandstraat’
naar het voetbalterrein toe, opgenomen in dit onteigeningsplan.
De parking zal dienst doen enerzijds als onthaalparking in functie van de secundaire onthaalpoort Doomkerke, anderzijds wordt deze parking ingeschakeld als
publieke infrastructuur voor de Doomkerkenaar gezien
bij herinrichting van het openbaar domein ter hoogte
van de Brandstraat, parkeergelegenheden zullen verdwijnen.
De insteekweg ‘Brandstraat’ wordt opgenomen in het
onteigeningsplan gezien de nodige garanties te bieden om de aanwezige en geplande openbare infrastructuur en aanpalende en/of achtergelegen gronden
en woningen blijvend te kunnen garanderen van ontsluiting.
Deze ingrepen kaderen in het algemeen belang van
de gemeente.
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voorkooprecht
Het recht van voorkoop is een wettelijk [of contractueel] recht die de houder ervan de mogelijkheid geeft
om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan
te kopen bij voorkeur boven iedere andere persoon.
Binnen het plangebied van dit RUP Doomkerke wordt
voor het perceel in onderhavig RUP bestemd als art.
8 ‘ontspanningszone’ en voorzien met overdrukvlak
‘gemeenschapsvoorzieningen’ een recht van voorkoop als bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening voorzien t.v.v. de gemeente Ruiselede, en
dit voor een periode van 15 jaar. Het gaat om het perceel kadastraal gekend als gemeente Ruiselede, afdeling Ruiselede, sectie G, nr. 88 B. Het perceel betreft
een ingesloten gelegen perceel tussen de voorziene
publieke parking en het voetbalterrein. In functie van
de optimalisatie van de gemeentelijke voorzieningen
is het opportuun om het perceel in te nemen in functie van het opvangen van de gemeentelijke noden in
functie van sport- en jeugdwerking en dit gelet op de
strategische ligging tussen het bestaande voetbalterrein en de onthaalparking.
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planproces

●●
●●

1

beslissing tot opmaak

De Lijn - West-Vlaanderen
Departement LNE, Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke
Rijkdommen

●●

●●

Het CBS besliste op 27 maart 2014 om WVI aan te
stellen als ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Doomkerke.

2

ontheffing plan_MER

Op 17-01-2017 heeft de dienst MER besloten dat het
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van
een plan_MER niet nodig is. De beslissing is terug te
vinden in bijlage.

●●
●●
●●

Het RUP Doomkerke is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer-plicht want het vormt niet het
kader voor de toekenning van een vergunning voor
een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 10-12-2004, het regelt
het gebruik van een relatief klein gebied op lokaal niveau, het plangebied heeft een totale oppervlakte van
ca. 62ha 42a 23ca. De ambitie van het RUP ligt voornamelijk in het herstel en het behoud van het waardevolle dorpsweefsel/karakter en dit in relatie tot de
omliggende waardevolle landschappelijke structuren.
De officiële adviesvraag dd. 24 oktober 2016 werd op
verzoek van het departement LNE, dienst milieueffectrapportagebeheer gericht aan de volgende besturen:
●● Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst
Ruimtelijke Planning
●● Sport Vlaanderen
●● VLM Regio West
●● Agentschap voor Natuur en Bos
- West-Vlaanderen
●● Departement Landbouw en Visserij, Afdeling
Beleidscoördinatie en Omgeving
●● Ruimte Vlaanderen - APL - West-Vlaanderen
●● Onroerend Erfgoed - West-Vlaanderen
●● Departement MOW
WVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

Het ‘verzoek tot raadpleging’ alsook de aanvullende
nota ‘aanvraag tot ontheffing’ zijn toegevoegd in bijlage.

3

procedure RUP

3.1

voorontwerp

3.1.1 adviesprocedure
Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan
onderstaande instanties:
●●

●●

●●
●●
●●

Departement Ruimte Vlaanderen, Directie
Coördinatie-Werking
○○ geen advies ontvangen
Departement Ruimte Vlaanderen, van het Vlaams
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid
en Onroerend Erfgoed, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
○○ schriftelijk advies ontvangen
Agentschap Onroerend Erfgoed
○○ schriftelijk advies ontvangen
Provincie W.-Vl., dienst Ruimtelijke Planning
○○ schriftelijk advies ontvangen
Provincie W.-Vl., dienst Waterlopen

●●
●●

○○ schriftelijk advies ontvangen
Departement Landbouw en Visserij, afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling
○○ schriftelijk advies ontvangen - buiten termijn
Agentschap voor Natuur en Bos
○○ schriftelijk advies ontvangen
Vlaamse Milieumaatschappij
○○ geen advies ontvangen
Sport Vlaanderen
○○ schriftelijk advies ontvangen
Toerisme Vlaanderen
○○ schriftelijk advies ontvangen
GECORO
○○ schriftelijk advies ontvangen
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
dienst Veiligheidsrapportering
○○ schriftelijk advies ontvangen

3.1.2 plenaire vergadering
Het plan werd besproken op de plenaire vergadering
van 30 juni 2016.
De adviezen en het verslag van de plenaire vergadering werden toegevoegd in bijlage.
De dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie W.Vl. heeft een schriftelijke reactie uitgebracht op het
verslag van de plenaire vergadering. Dit schrijven is
tevens toegevoegd in bijlage.
JJ

bespreking van adviezen

Departement Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
●● gunstig advies, mits rekening te houden met volgende voorwaarden / opmerkingen:
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a

Vormvereisten RUP:
de goedkeuring over een plan-MER of de ontheffing tot plan-MER-plicht dient bekomen te worden
voor de voorlopige vaststelling van het RUP door
de gemeenteraad.
Op 17-01-2017 heeft de dienst MER besloten dat
het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de
opmaak van een plan_MER niet nodig is. Het ‘verzoek tot raadpleging’, de aanvullende nota ‘aanvraag tot ontheffing’ en de beslissing van de dienst
MER zijn toegevoegd als bijlage.

●●

der ingevuld worden. Het landelijk wonen in relatie met de
bosrijke omgeving kenmerken deze parochies. Doelstellingen voor de landelijke parochies zijn:
− afbakenen van de bebouwing. Concreet zullen bestaande vergunde woningen en tuinstroken, waarvan het
perceel gelegen is net naast en direct aansluitend bij een
[landelijk] woongebied volgens een plan van aanleg, gelijkaardige mogelijkheden krijgen als het landelijke woongebied via een RUP. Met dit RUP wordt een eenduidige
afbakening van het dorp beoogd. Het is niet de bedoeling via dit RUP bijkomend juridisch aanbod te creëren via
nieuwe kavels of door de omzetting van eengezins- naar
meergezinswoningen.

Verenigbaarheid met het RSV en hogere beleidskaders:
●● het plangebied ligt voor een klein deel binnen
agrarisch herbevestigd gebied. Het betreft twee al
bebouwde percelen, zodat hier geen extra grondinname gebeurt.

− garanderen van de leefbaarheid en de woonkwaliteit
door groen te voorzien en door de verkeersstructuur aan
te passen aan de woonfunctie. Verder zal gewerkt worden
naar een duidelijk centrum dat de woongroep structureert
en een eigen karakter heeft;
− landelijk wonen in een bosrijke omgeving behouden;
− goede bereikbaarheid van de voorzieningen in Ruisele-

Overige inhoudelijke opmerkingen:
a. toetsing aan GRS en goede ruimetlijke ordening:
●● het plan is strijdig met het GRS voor wat de opties
voor landelijke parochies betreft.
De stedenbouwkundig ambtenaar verwijst naar volgende bepalingen uit het GRS en leest de integrale
tekst voor “landelijke parochies in bosrijke omgeving
[onder 5.4.2 ontwikkelingsperspectieven voor de nederzettingsstructuur]:
Hiertoe worden Doomkerke en Kruiskerke gerekend.
Deze parochies functioneren duidelijk op een lager niveau. Ze zijn vrij klein en bieden een beperkt aantal basisvoorzieningen. Hier worden dan ook geen bijkomende
ontwikkelingen opgevangen. Binnen deze parochies kan
enkel de bestaande juridische woonvoorraad binnen het
landelijke woongebied en bestaande verkavelingen ver88

gewestplan wordt duidelijk afgebakend waarbij de
inrichting van de zones vastgelegd wordt.

de-centrum nastreven.”
De stedenbouwkundig ambtenaar stelt dat de opsomming van doelstellingen voor landelijke parochies, alsook de verwijzing naar “6.1.3 Richtlijnen
voor de woonomgevingen – Afbakenen de Klaphulle en Oud Haantje”, bepalingen zijn die in het
GRS opgenomen zijn in functie van de opmaak van
het RUP Zonevreemde Woningen van de gemeente, niet voor het RUP Doomkerke. Voor wat betreft
de landelijke parochies in bosrijke omgeving wordt
in het GRS gesteld dat de bestaande juridische
woonvoorraad binnen het landelijke woongebied
verder ingevuld kan worden; het RUP Doomkerke
zet geen agrarisch gebied om in functie van het
creëren van bijkomend woongebied, enkel het bestaande woongebied met landelijk karakter cfr. het

b. planinhoud en stedenbouwkundige voorschriften:
●● er kan niet gemotiveerd worden waarom noordoostelijk, een strook agrarisch gebied wordt
omgezet naar wonen. Dit gebeurt allicht enkel om
de achtertuinzone van 5 woningen te verdiepen.
Deze strook wordt best uit het plangebied gehaald
en blijft beter agrarisch gebied. Vertuining van
agrarisch gebied is geen optie die ondersteund
kan worden.
Inzake afbakening van de zones in functie van het
wonen wordt volgende logica aangehouden; alwaar
goedgekeurde verkavelingen gelegen zijn en/of
waar een duidelijke percelering aanwezig is [in lijn
met andere] kavelgrenzen, wordt respectievelijk de
grens van de verkaveling of de perceelsgrens als
grens tussen bestemmingszones aangehouden.
Het RUP bakent daarom de woonzone duidelijk af
en voorziet per bestemmingszone welomschreven
inrichtingsbepalingen inzake bouwmogelijkheden
voor hoofdgebouwen en bijgebouwen, alsook wordt
de landschappelijke inkleding van de achterkavelgrenzen vastgelegd. Bedoelde percelen hebben
een max. diepte van ca.66m; het betreft geen dermate diepe percelen gezien de percelen gelegen
aan de zuidwestelijke zijde van de Brandstraat,
doorgaans een diepte van ca. 82m hebben.
●● het voorzien van meergezinswoningen is strijdig
met de doelstellingen voor landelijke parochies
volgens het GRS. Meergezinswoningen zijn in alle
bestemmingszones uit te sluiten. Verdichting en
kernversterking dient eerder in Ruiselede-centrum
te gebeuren.
Binnen de voorschriften van art. 1 en art. 2 zijn
meergezinswoningen niet toegelaten. Bij art. 3 ge06016 | RUP Doomkerke | okt. ‘17 | WVI

●●

●●

bied met erfkarakter, is het de bedoeling beperkte,
kleinschalige vormen van ‘meergezinswonen’ toe
te laten onder andere in functie van het behoud
van het waardevol patrimonium [hoevesites met
schuur] alsook op percelen in relatie tot dit patrimonium. Dit beantwoord aan de opties binnen het
Witboek BRV, waarbij landelijke kernen binnen de
eigenheid van het weefsel kunnen transformeren.
Het is geenszins de bedoeling grootschalige meergezinswoningen toe te laten, maar eerder een vorm
van schakel en/of stapelbouw waarbij vormen van
flexibele wooneenheden voorzien kunnen worden.
Het voorstel heeft tot doel dat enkel eenzelfde aantal woongelegenheden opgericht kan worden, zoals
dit bij het invullen van het bestaande juridisch aanbod binnen het woongebied met landelijk karakter
volgens een traditionele verkaveling zou gebeuren.
[Indien op perceel 1 x-aantal woningen onder traditioneel verkavelen opgericht kunnen worden, kan
max. hetzelfde aantal woongelegenheden op betrokken perceel gerealiseerd worden, met behoud
van doorzicht naar achtergelegen landschap.]
artikel 4, deelzone 4.3 voorziet op het eerste zicht
geen functies die als gemeenschapsvoorziening
te beschouwen zijn. Wordt de uitbating voorzien
door gemeentepersoneel?
De specificaties met betrekking tot deelzone 4.3
zijn bijkomende bepalingen, naast de algemene
bepaling vermeld onder 1. Bestemming, nl. bestemd voor openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en voor socioculturele voorzieningen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Vrije
basisschool De Linde binnen deze deelzone zijn
activiteiten uitbreiden.
de voorschriften van artikel 9: ‘natuurgebieden’
laten binnen het bestaand gebouwenpatrimonium
kleinschalige logiesfuncties toe. Dit is echter niet
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●●

mogelijk aangezien dit ruimtelijk kwetsbaar gebied
is.
Zie behandeling onder het advies van de Provincie
West-Vlaanderen, dienst RP.
de typologie voor inbreidingsprojecten ligt haaks
op de Brandstraat. Het is echter helemaal niet
wenselijk om op deze manier insteken te maken
in het landschap. Doomkerke is een straatdorp,
en daardoor net gekenmerkt door een bebouwing langs de weg. Nieuwe projecten dienen
zich hiernaar te schikken. Wanneer doorzichten
te bewaren zijn dient dit op een andere wijze te
gebeuren. Eventueel door bepaalde stroken uit te
sluiten van bebouwing.
Zie behandeling onder het advies van de Provincie
West-Vlaanderen, dienst RP.

Agentschap Onroerend Erfgoed
●● binnen de begrenzing van het RUP zijn er gronden of erop aanwezige constructies gelegen die
geheel of ten dele zijn beschermd als monument,
of eraan palen; geheel of ten dele beschermd
zijn als cultuurhistorisch landschap, dorps- of
stadsgezicht.
●● discipline archeologie: geen opmerkingen
●● discipline landschappen: De voorschriften zijn niet
in strijd met de beschermde landschappen en het
plan is niet in strijd met het beheerplan voor het
beschermd landschap “St. Pietersveld”.
●● discipline bouwkundig erfgoed: het aanwezige
bouwkundig erfgoed wordt opgedeeld in 2 categorieën, in de SV worden maatregelen opgenomen
ter behoud van de meest waardevolle panden.
●● gunstig advies

Provincie West-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke
Planning
●● voorwaardelijk gunstig advies
Juridische aspecten van het RUP:
●● vooraleer het RUP voorlopig kan worden vastgesteld, dient de ontheffing tot opmaak planMER
verkregen te worden.
Op 17-01-2017 heeft de dienst MER besloten dat het
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, de opmaak van
een plan_MER is niet nodig. Het ‘verzoek tot raadpleging’, de ‘aanvraag tot ontheffing’ en de beslissing
van de dienst MER zijn toegevoegd als bijlage.
●● er wordt op pg. 79 van de toelichtingsnota geen
vermelding gemaakt van de begunstigde persoon i.f.v. het voorkooprecht dat ingesteld wordt.
Art. 2.4.1. van de VCRO bepaalt dat elk definitief
vastgesteld RUP de begunstigde [al dan niet in
rangorde] bepaalt.
De begunstigde i.f.v. het voorkooprecht dat ingesteld wordt, betreft de gemeente Ruiselede. Dit
werd aangevuld.
●● de motivatie om over te gaan tot onteigening is te
beperkt.
Zoals eerder gesteld tijdens de plenaire vergadering met betrekking tot dit RUP, is de motivatie tot
onteigenen geen verplicht onderdeel van de toelichtingsnota van het RUP. De motivatie dient wel
deel uit te maken van het gemeenteraadsbesluit.
●● ook wat betreft het instellen van het voorkooprecht
dient dit verder gemotiveerd.
Dit werd verder uitgewerkt.
●● het is wenselijk dat op het bestemmingsplan,
naast de volgnummers van de verkavelingen, ook
het verkavelingsnummer zelf vermeld wordt.
Dit werd aangevuld op het grafisch plan.
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Overeenstemming met het RSV en PRS-WV:
Doomkerke is gelegen in de Veldruimte, een
ruimte bepaald door het gave cultuurhistorische
landschap van veldgebieden met bossen en
dreven in een fijnmazig dambordpatroon. Dit landschap heeft toeristisch-recreatieve potenties.
●● Doomkerke wordt gezien als een overige woonconcentratie. In de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 1 en 2 wordt kleinschalige
detailhandel toegelaten als nevenfunctie. Dit kan,
maar het RUP dient voldoende garanties in te
bouwen dat dit op niveau van de woonconcentratie fungeert. Bij voorkeur wordt een maximale
verkoopsoppervlakte vastgelegd.
Met betrekking tot kleinschalige detailhandel binnen
art. 1 en art. 2: er zijn reeds voldoende kwalitatieve
criteria opgenomen in de SV: enkel mogelijk als nevenbestemming, kernondersteunend en op niveau
van de wijk Doomkerke. Detailhandel is enkel toegelaten in het bouwvolume van het hoofdgebouw
en de kleinhandel dient ondergeschikt te zijn aan
de woonfunctie. Daarnaast zijn bezettings-, inplantings- en bouwdiepte bepalingen opgenomen; het
voorzien van een maximale verkoopsoppervlakte is
niet noodzakelijk.
●● binnen art. 2 en art. 5 worden reca-zaken toegelaten. De deputatie verwijst naar het beleidskader
inzake reca-zaken dat beperkingen oplegt inzake
maximale volumes en uitbreidingsmogelijkheden.
Aangezien het volume binnen art. 5 reeds de
1.000m³ overschrijdt zijn daar enkel nog functionele uitbreidingen toegelaten. De toegelaten
maximale uitbreiding van 10% van het bestaande
bouwvolume dient dan ook geschrapt te worden in
de voorschriften.
Het beleidskader reca-zaken is niet relevant voor
wat betreft reca-zaken binnen Doomkerke [art. 2]
●●
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●●

gezien het kader van de provincie handelt over
reca-zaken in de open ruimte. Doomkerke is binnen het gewestplan als woongebied met landelijk
karakter bestemd.
Met betrekking tot reca-zaken binnen art. 5; of de
volumes de 1.000m³ reeds overschrijden, is iets
wat bij de vergunningstoestand verduidelijkt moet
worden. Ter verduidelijking: binnen artikel 5 zijn er
2 verschillende entiteiten gesitueerd en niet 1 [site
“kasteel de Roo” alsook het “neerhof”]; 1.000m³
geldt per entiteit – dus de 10% uitbreiding geldt voor
beide entiteiten en moet in die zin dan ook niet geschrapt worden. Deze duiding is verder opgenomen
in de toelichting bij de voorschriften.
de voorschriften van artikel 9: ‘natuurgebieden’
laten binnen het bestaand gebouwenpatrimonium
kleinschalige logiesfuncties toe. Dit is echter niet
mogelijk aangezien dit ruimtelijk kwetsbaar gebied
is. Het RUP dient in overeenstemming met het
PRS gebracht te worden en de mogelijkheden
voor de gebouwen in natuurgebied dienen in
overeenstemming gebracht te worden met wat
wettelijk toegelaten is in kwetsbaar gebied.
Het betreft niet het toepassen van een zonevreemde functiewijziging i.k.v. een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag op basis van het Besluit van
de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst
van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen,
maar het bestemmingsmatig voorzien in de mogelijkheid van een toelaatbare functie binnen het bestaand gebouwenpatrimonium bij de opmaak van
een uitvoeringsplan waarbij een gebied geordend
wordt. Een RUP kan functies specificeren en voorzien, waaraan een latere vergunningsaanvraag getoetst dient te worden.
De VCRO art. 4.4.23 en het BVR inzake toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen hebben enkel

betrekking op vergunningsaanvragen die afwijken
van gewestplan of RUP’s en niet op de inhoud van
RUP’s. In het kader van de opmaak van een [nieuw]
RUP, zijnde een nieuw toetsingskader, gelden deze
beperkingen niet. De adviezen van Agentschap
Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos
en Toerisme Vlaanderen maken geen melding van
enig bezwaar met betrekking tot de voorziene functie van vakantiewoning in art. 9.
Binnen het GRS Ruiselede zijn binnen het richtinggevend gedeelte ontwikkelingsperspectieven
in functie van zonevreemde woningen opgesteld
waarbij een algemene en een specifieke indeling
aangegeven wordt. Onder de specifieke categorisering wordt een onderscheid gemaakt naar o.a.
behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere
dan agrarische gebieden, waarvoor een beleid
voorop gesteld wordt. Onder deze categorie wordt
tevens voor gebouwen met bijzondere, historische,
landschappelijke en/of architectonische waarde
een selectie doorgevoerd waarbij extra ontwikkelingsperspectieven inzake herbestemming voorzien
worden in functie van het behoud van de patrimoniumwaarde. Het patrimonium gelegen in de Gallatasbossen wordt hierbij specifiek aangegeven als
gebouwen met bijzondere, historische, landschappelijke en/of architectonische waarde.
De evaluatie en uitwerking van de vooropgestelde
ontwikkelingsperspectieven werd verder uitgewerkt
en verfijnd binnen het RUP zonevreemde woningen
van de gemeente. Echter, het patrimonium binnen
de Galattasbossen werd niet verder mee op genomen binnen het RUP zonevreemde woningen
gezien de gemeente gelijktijdig bezig was met de
opmaak van het RUP Doomkerke. Tijdens het procesverloop van het RUP zonevreemde woningen
werd noch door de Provincie, noch door de dienst
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Ruimte Vlaanderen enig bezwaar gemaakt omtrent
de uitgewerkte ontwikkelingsperspectieven voor
waardevol patrimonium en de ligging binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied.
Naar aanleiding van de adviesronde in kader van
de plenaire vergadering, hebben noch ANB noch
Onroerend Erfgoed enig bezwaar gemaakt omtrent
de keuzes voor dit waardevol patrimonium.
Zowel de relevante elementen uit het GRS Ruiselede met betrekking tot ‘zonevreemde woningen’ als
de verdere uitwerking binnen het RUP zonevreemde woningen inzake de ontwikkelingsperspectieven
voor de categorie gebouwen met bijzondere, historische, landschappelijke en/of architectonische
waarde, zijn toegevoegd aan onderhavig RUP ter
motivatie van de beleidskeuze.
Ook binnen de herziening van het PRS WestVlaanderen zijn een aantal beleidsprincipes inzake
erfgoed vervat onder de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap welke stellen dat het de taak
is van de gemeenten om binnen de inventaris van
het Onroerend Erfgoed uit te maken op welke elementen de gemeenten actief willen inzetten onder
meer in functie van een optimale visuele beleving
en de ruimtelijke impact van de verschillende landschapselementen en -componenten. Gesteld wordt
dat de relatie tussen het aanwezige onroerend
erfgoed en het landschap op elkaar inwerken en
zo samen de diversiteit en authenticiteit van elke
streek, elk landschap bepalen. Een eigen beleid
dat respect vertoont voor het aanwezige onroerend
erfgoed staat voorop: “de diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen behouden
en versterken met onroerend erfgoed als essentieel onderdeel, landschappen met een duidelijke
culturele erfgoedwaarde vrijwaren, nieuwe ingre-
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pen ruimtelijk sturen en behoud door ontwikkeling
vormen de beleidsdoelstellingen.“
Overeenstemming met het GRS Ruiselede:
●● ingevolge artikel 2.2.13.§2 VCRO worden de gemeentelijke RUP’s opgemaakt ter uitvoering van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het GRS
Ruiselede is goedgekeurd op 17/04/2008.
●● er wordt voor de ontwikkeling van de verschillende dorpen binnen Ruiselede vertrokken van de
specifieke ruimtelijke structuur en gezocht naar
de kenmerken die het specifiek karakter bepalen
en het dorp een eigen identiteit kunnen geven. Dit
zorgt voor een kwalitatieve, gevarieerde nederzettingsstructuur binnen de gemeente. Doomkerke
wordt gekenmerkt door volgende begrippen:
straatdorp. bosrijke omgeving. dorpssfeer. kasteel
en vrij compact dorp.
●● Doomkerke wordt versterkt als landelijk woondorp
in relatie tot een bosrijke omgeving [RD p. 75].
Zichtassen op de bossen of dreefstructuren die de
relatie met het bos versterken dienen maximaal
behouden te worden. Ook via de beekvalleien kan
de verbinding met het bos versterkt worden.
●● om de leefbaarheid te behouden kan de bestaande juridische woonvoorraad verder ingevuld worden. Er wordt een herkenningspunt rond de kerk
en de school uitgebouwd en er dient aandacht
te gaan naar integratie van het achterliggende
sportterrein. Ook het kasteel met park draagt bij
tot een volwaardige kern. Binnen de strook van
aaneengesloten bebouwing wordt de kleinhandel
in relatie tot de kern behouden en gestimuleerd.
De verkeersstructuur wordt aangepast aan de
woonfunctie en de bereikbaarheid van voorzieningen in Ruiselede-centrum staat voorop.

●●

●●

er komt een duidelijke afbakening van de
bebouwing. De openruimte verbinding tussen Doomkerke en ‘t Oud Haantje en tussen
Doomkerke en de lintbebouwing van de MariaAalterstraat, stellen een grens aan de bebouwing
van Doomkerke. Ook langs de Bruggesteenweg,
richting de Klaphulle is geen verdere verlinting
toegestaan.
wat betreft de specifieke bepalingen t.h.v. de
pijlaanduiding binnen artikel 3 [Zie ook TN p. 65]:
er wordt een bepaalde typologie voorgesteld voor
inbreidingsprojecten op kleine schaal, haaks op
de Brandstraat. Het is echter niet wenselijk om op
deze manier insteken te maken in het landschap.
Ook wat betreft de privacy van de aanpalende percelen kunnen er problemen ontstaan. Bovendien
doet dergelijke oriëntering van de bebouwing
afbreuk aan het karakter van Doomkerke als
straatdorp. De deputatie verwijst hierbij ook naar
de omzendbrief betreffende de Inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd.
25/1/2002 en 25/10/2002, en specifiek naar artikel
1.2.2.2. ‘Lintbebouwing’. In dat artikel staat dat bij
lintbebouwing de bebouwing slechts kan worden
toegestaan in functie van de voorliggende weg.
Hierdoor is bebouwing op achtergelegen kavels in
principe uitgesloten. Dergelijke bebouwing zal immers niet verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ordening van het gebied. De weg waarlangs
gebouwd moet worden, moet, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende zijn uitgerust. Geenszins
kunnen gebouwen in tweede bouwzone aanvaard
worden.
Het gehucht Doomkerke wordt binnen het GRS als
een landelijke woonkern / landelijk woondorp [parochie] gezien en niet als overige woonconcentratie
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of lintbebouwing in de open ruimte. De omzendbrief
naar waar verwezen wordt, maakt een onderscheid
tussen 1.2.2.1. landelijke dorpen en gehuchten
en 1.2.2.2. lintbebouwing. Gezien Doomkerke beschouwd wordt als een landelijke woonkern is de
verwijzing naar 1.2.2.2. lintbebouwing dan ook niet
relevant. Onder 1.2.2.1 staat duidelijk vermeld dat
‘nieuwe’ structuren niet uitgesloten zijn.
Net omwille van de aanwezige kwaliteiten ter hoogte van dit gebied, wordt ingespeeld op het achterliggende en omliggende landschap waarbij doorzichten behouden worden en er niet op een traditionele
invulling van een “lint” wordt verder gewerkt. Van
een echte inbreiding is hier niet onmiddellijk sprake;
het is een andere vorm van invulling geven aan het
bestaand juridisch aanbod dat voorgesteld wordt,
rekening houdend met aanwezige kwaliteiten.
De voorgestelde typologie voor kleinschalige projecten binnen het bestaande juridisch aanbod [WLK]
refereert juist naar de oorspronkelijke typologie en
oriëntering van bebouwing bij ontginningsdorpen.
Doomkerke, Kruiskerke, Maria Aalter,… gelegen
aan de rand van het Bulskampveld zijn allen ontginningsdorpen. Kenmerkend voor de oorspronkelijke bebouwing binnen deze ontginningsdorpen
is de dwarse oriëntatie, deels naar achter geschoven inplanting van gebouwen ten aanzien van de
rooilijn. In functie van het bewaren van een aantal
zichtrelaties naar het achtergelegen landschap, in
relatie tot de voormalige pachthoeve ‘Pestels hof’
en in functie van het niet ontnemen van bestaand
juridisch aanbod, wordt deze vooropgestelde typologie aangehouden. Kleinschalige meergezinstypologie onder de vorm van geschakelde en/of gestapelde volumes kan hier toegelaten worden gezien
het gabarit afgestemd is op dit van het bestaande
weefsel, nl. 2 bouwlagen en een beperkt dakprofiel.
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Deze typologie van “meergezinsmogelijkheden“
worden tevens voorzien in functie van het behoud
van het waardevol patrimonium pachthoeve ‘Pestels hof’.
Ook binnen het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden een aantal visies en concepten uitgewerkt om een [ruimtelijk [en financieel]] rendement
te ontwikkelen; ruimtelijke kwaliteit en een maatschappelijke meerwaarde binnen het aanbod van
juridisch bebouwbare grond.
De term ‘inbreidingsgericht’ binnen de SV is foutief
gekozen, gezien het enkel gaat om op een andere
manier het bestaand juridisch aanbod aan potentieel te realiseren aantal wooneenheden, te realiseren. Deze term wordt dan ook vervangen door
‘beperkte woontransformaties op kleine schaal’.
Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten:
De deputatie vindt het positief dat de gemeente Ruiselede initiatief neemt om enerzijds het waardevol dorpsweefsel van Doomkerke te herstellen en te behouden
en anderzijds om Doomkerke verder landschappelijk
in te passen in zijn omgeving, dit in functie van het omringende waardevol landschap. Ook de relatie met het
inrichtingsproject ‘onthaalinfrastructuur Bulskampveld’
wordt door de gemeente niet genegeerd.
De deputatie ondersteund dan ook de initiatieven die
genomen worden met dit RUP. In het verdere verloop
van het planningsproces is het wenselijk dat nog met
volgende opmerkingen wordt rekening gehouden:
toelichtingsnota:
●● het is wenselijk om de begrenzing van het plangebied wat verder te duiden.
Dit werd verder aangevuld onder het hoofdstuk
‘Contour RUP’ pg. 55.

het is wenselijk om bij de passage over het
gewestplan [TN p. 32] het nummer van het arrest
bij de Raad Van State te vermelden, namelijk nr.
109.467. Daarnaast is het wenselijk om op een
kaart weer te geven welke kadastrale percelen
precies betrokken waren bij de vernietiging van
het besluit van 15 december 1998 over de definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke
wijziging van het gewestplan Roeselare-Tielt.
Betrokken aspect werd enerzijds verder aangevuld
onder de beschrijving van het gewestplan pg. 32,
anderzijds werd een duiding omtrent de vernietiging
van de gewestplanwijziging dd. 15-12-1998 toegevoegd in bijlage.
●● op pagina 49 van de toelichtingsnota werd er een
passage opgenomen omtrent het PRS. Bij voorkeur wordt er aangevuld dat het addendum op het
PRS-WV goedgekeurd werd bij ministerieel besluit
van 11 februari 2014.
Dit werd aangevuld, evenals de wijzigingen en beleidsprincipes [rond erfgoed] met betrekking tot de
gewenste structuur van het landschap.
●● het is wenselijk om bij de ‘op te heffen voorschriften’ [TN p. 73] nog te vermelden dat het
RUP zonevreemde woningen Ruiselede wordt
behouden voor wat betreft de zonevreemde
woningen gelegen binnen het RUP Doomkerke [=
overdruk-RUP].
Dit werd aangevuld onder het hoofdstuk ‘Op te heffen voorschriften’.
●● het is wenselijk dat het inrichtingsplan
‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ ter informatieve titel aan de toelichtingsnota [bvb. in bijlage]
wordt gevoegd, weliswaar enkel wat betreft de
secundaire onthaalpoort Doomkerke.
●●
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De relevante passages uit het inrichtingsplan ‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ werden toegevoegd als bijlage.
voorschriften:
●● art. 0 algemene bepalingen:
●● sommige toelichtende verwijzingen naar artikels zijn niet correct.
Dit werd aangepast waar nodig.
●● er wordt verwezen naar een plantenlijst in
bijlage. Het is beter de plantenlijst te integreren
in de sv zelf.
Een overzicht van streekeigen beplanting werd
in de toelichtende kolom bij de bepaling ‘2.15.
streekeigen soorten’ opgenomen.
●● art. 1 residentieel wonen:
●● niet enkel bij artikel 1, maar ook bij artikel
2 en 3 worden kleinschalige logiesfunctie
categorie “vakantiewoning” voorzien als
hoofdbestemming. De deputatie vraagt zich
af of dit de bedoeling is, gelet op de eigenheid
van Doomkerke. De deputatie stelt voor om
dit toe te laten als nevenbestemming en een
beperking op te leggen qua maximaal aantal
gastenkamers.
De gemeente is van oordeel dat gezien de ligging van Doomkerke in de bosrijke omgeving
alsook het karakter van Doomkerke gelinkt aan
de toeristisch-recreatieve omgeving van het
Bulskampveld, het gebied zich er uitermate toe
leent om dit type van logies aan te bieden. Ook
het RSV en PRS stellen dat dit specifieke landschap toeristisch-recreatieve potenties heeft.
Een logies type ‘vakantiewoning’ kan niet als
nevenbestemming voorzien worden gezien de
woning als 1 individuele vakantiewoning ingevuld wordt. De categorie ‘gastenkamer’ wordt als
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nevenbestemming voorzien, enkel toegelaten
binnen het bouwvolume van het hoofdgebouw.
Er zijn voldoende kwalitatieve en kwantitatieve
criteria in het RUP omschreven om een vergunningsaanvraag aan af te toetsen.
●● Bij 2.7 wordt gesteld dat een afwijking als
wachtgevel enkel kan o.a. indien schriftelijk
akkoord van de aanpalende eigenaar. Dit is
echter burgerrechterlijke materie en dient geschrapt te worden in de voorschriften.
Betrokken bepaling werd aangepast.
●● Binnen artikel 1 en 2 komt de overdruk ‘bedrijvigheid’ voor. Dit behelst de bestaande bedrijvigheid, maar bij stopzetting van de bestaande
activiteiten kunnen nieuwe bedrijfsactiviteiten
toegelaten worden. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan dienen de randvoorwaarden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten harder
geformuleerd te worden.
In de SV zijn er reeds voldoende kwalitatieve criteria opgesomd die als randvoorwaarden gelden
om een vergunningsaanvraag aan af te toetsen.
De abnormale hinder-aspecten zijn als toelichtend criteria opgesomd.
art. 2 bebouwing met overwegend halfvrijstaand
en gesloten bebouwingspatroon:
●● is de overdruk ‘deelzone b’ hier nodig? Indien
men hier in de toekomst een kleinhandelszaak
wenst op te richten, kan dit gezien de grondbestemming dit toelaat.
Binnen artikel 2 is kleinhandel enkel als nevenbestemming toegelaten voor zover een woonfunctie aanwezig is. Binnen de deelzone B is
kleinhandel en opslag in hoofdbestemming toegelaten gezien het karakter van de aanwezige,
vergunde bebouwing op het perceel. De criteria
die het ontstaan van abnormale hinder aspec-
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ten omschrijven, zijn toelichtend bijkomend opgenomen om vergunningsaanvragen aan af te
toetsen.
●● het is wenselijk binnen de overdrukzone ‘deelzone b’ voor wat betreft nieuwbouw of herbouw
de afstand tot de zijperceelsgrens op te trekken
naar 5,00m inzake inplanting van gebouwen.
Dit werd aangepast en afgestemd op de andere
deelzone.
art. 3 gebied met erfkarakter:
●● is het wenselijk om in deze zone meergezinswoningen toe te laten? Dit gezien het dorpse
karakter van Doomkerke?
Binnen het gebied met erfkarakter werd een
maximaal gabarit uitgewerkt waardoor de verschijningsvorm van gebouwen wordt vastgelegd.
Dit maximale gabarit kan bv. ingevuld worden als
1 ééngezinswoning, x-geschakelde ééngezinswoningen of bv. x-wooneenheden in 1 volume
[kleinschalige meergezinswoning]; zolang de architecturale en ruimtelijke impact bewaakt wordt,
kleinschalig van aard is en afgestemd op het
dorps karakter van Doomkerke, is dit ruimtelijk
aanvaardbaar. Deze typologie tevens voorzien
om een kwalitatieve transformatie binnen het
huidige juridische aanbod, op maat van Doomkerke mogelijk te maken waarbij een kwalitatief
en divers aanbod inzake wooneenheden gerealiseerd kan worden onder de vorm van geschakelde en/of gestapelde wooneenheden. Het betreft
dus een kleinschalige meergezinswoning onder
de vorm van geschakelde/gestapelde wooneenheden met een max. aantal woongelegenheden
die inspelen op de levensloop van mensen en
gezinnen, en dit binnen een vastgelegd gabarit
dat afgestemd is op het bestaande weefsel [2
bouwlagen en een dak], inspelend op het land93
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schap, het openbaar domein en het erfgoed. De
uitwerking van het beperkt gabarit werd binnen
de voorschriften verder uitgewerkt en verfijnd.
art. 4 gemeenschapsvoorzieningen:
●● de passage omtrent de deelzone 4.2. In de
verordende kolom ontbreekt. Toelichtend wordt
er wel vermelding gemaakt van deelzone 4.2.
Voor wat betreft deelzone 4.2. zijn de algemene
bestemmingsvoorschriften van toepassing en
worden geen bijkomende bepalingen voorzien.
Er werd een verwijzing toegevoegd.
art. 6 agrarisch gebied met landschappelijke
waarde:
●● de voorschriften voor het agrarisch gebied met
landschappelijke waarde laten toe dat aansluitend op en in functie van een bestaande
bedrijfszetel nieuwe bebouwing kan toegelaten
worden. Is dit relevant?
Helemaal ten noorden [in woongebied] in het
plangebied, alsook helemaal ten zuiden [in agrarisch gebied] van het plangebied, situeren zich
bestaande landbouwbedrijven. De gemeente
acht het aangewezen om deze mogelijkheid te
behouden.
art. 8 ontspanningszone:
●● de deputatie stelt voor om binnen dit artikel
te werken met een nabestemming ‘agrarisch
gebied met landschappelijke waarde’. Deze
nabestemming kan dan ingaan op het moment
de vergunning wordt goedgekeurd om de nabestemming te realiseren.
Om de stedenbouwkundige voorschriften eenvoudig te houden [gezien momenteel het perceel
waar de overdruk ‘gemeenschapsvoorzieningen’
aangebracht is een agrarisch gebruik plaats
vindt], wordt binnen de zone art. 8 als hoofdbestemming tevens landbouw met grondgebonden
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●●

karakter voorzien, waarbij de bepalingen van art.
6 agrarisch gebied met landschappelijke waarde
dan van kracht zijn. Het voorzien van een nabestemming is dan bijgevolg niet nodig.
●● er wordt tussen het bestaande voetbalterrein
en de deelzone 4.4. een deelzone gemeenschapsvoorzieningen voorzien. De ruimte-inname dient duidelijker gemotiveerd te worden.
Het is niet wenselijk de volledige zone in te
richten als parking.
Verdere motivatie werd aangevuld onder het
hoofdstuk ‘Gewenste structuur’. Het inrichten als
parking wordt beperkt tot max. 1/3 van de deelzone, ook het verhardingspercentage voor betrokken deelzone wordt verder beperkt tot 35%.
art. 9 natuurgebieden:
●● op pagina 67 van de toelichtingsnota wordt
vermeld dat voor de bebouwing gelegen binnen
de Galatosbossen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voorzien worden. Op pagina 71 van
de toelichtingsnota [en in de stedenbouwkundige voorschriften op pagina 79] wordt vermeld
dat de bestaande woningen kunnen verbouwen
binnen het bestaande volume. Herbouw is
enkel mogelijk in het kader van overmacht. Dit
in functie van het niet hypothekeren van het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Het is wenselijk dat de passage op pagina
67 daarop afgestemd wordt.
Een verdere verduidelijking werd opgenomen
onder ‘Gewenste structuur - Ontwikkelingsperspectieven in functie van waardevol erfgoed binnen het natuurgebied en het kasteelpark’ [pg.
70].
overdrukken:
●● het is wenselijk om, in het kader van rechtszekerheid, een maximale as-verschuiving op te

nemen in de voorschriften met betrekking tot
de tracées.
Waar aangewezen, werd een maximale as-verschuiving opgenomen.
Provincie West-Vlaanderen, dienst waterlopen
●● gunstig advies, de dienst waterlopen maakt de
algemene voorwaarden voor werken in de directe
omgeving van waterlopen, alsook de bepalingen
die toegepast worden ivm de watertoets over.
Departement Landbouw en Visserij
●● voorwaardelijk gunstig advies, advies ontvangen
na het tijdstip van de plenaire vergadering.
●● het departement landbouw en Visserij is van
mening dat het gebied aangeduid met overdruk
‘landschapspool’ niet moet worden ingekleurd als
agrarisch gebied.
Het overgrote deel van de terreinen opgenomen
binnen deze overdruk kennen op vandaag een
grondgebonden landbouwgebruik met een eerder
laagdynamisch karakter gezien de terreinen begraasd worden en deels ingericht zijn als boomgaard. Wat betreft gebiedscategorie wordt de deelzone ‘landschapspool’ onder de categorie ‘overig
groen’ gevat.
●● een verduidelijking voor de inrichting van de
overdrukzone gemeenschapsvoorzieningen binnen de ontspanningszone wordt gevraagd. Het
departement stelt dat bij inname van percelen in
professioneel landbouwgebruik, de gebruikers billijk dienen worden te vergoed.
Verdere motivatie werd opgenomen op pg. 68. Financiële tegemoetkoming maakt geen onderdeel
van een RUP uit.
●● enkele landbouwpercelen welke gelegen zijn
in habitatrichtlijngebied - ten oosten van het
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kampheem- worden voorzien van een overdruk.
De landbouwuitbating van de percelen mag niet
geschaad worden.
Enkel tijdelijke vormen van verblijfsaccommodatie
zijn toegelaten binnen de deelzone; een landbouwgebruik wordt hierdoor niet onmogelijk gemaakt.
Wat betreft gebiedscategorie wordt de deelzone
onder de categorie ‘overig groen’ gevat.
ter hoogte van het kasteelpark wordt vanaf de
Brandstraat een tracé voor traag verkeer voorzien
in westelijke richting. Er wordt gevraagd bij de
inrichting van deze weg als dreef, rekening te houden met de landbouwuitbating van aanpalende
landbouwers.
Dit betreft een element dat bij de verdere uitwerking
op terrein bekeken dient te worden.

Agentschap voor Natuur en Bos
●● op pg. 74 wordt een kaart weergegeven van het
gewestplan. Op dit plan is perceel 785b3, en
delen van de omringende percelen ingekleurd als
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op
de kaarten die wij ter beschikking hebben en die
ook te consulteren zijn op Geopunt Vlaanderen
blijken dit perceel en de randen rondom gelegen
te zijn in natuurgebied. De tuinen zijn ook allen
deels gelegen in natuurgebied. Daarenboven is
een deel van dit natuurgebied VEN-gebied. Deze
bestemming dient in het RUP behouden te blijven.
Zie verduidelijking opgenomen binnen het verslag
van de plenaire vergadering.
Een verdere duiding over de vernietiging van de gewestplanwijziging van 15/12/1998 is terug te vinden
onder ‘1.1. gewestplan’ [pg. 32] en in bijlage.
●● art. 6 heeft aan ’t Haantje een overdruk ‘zone
i.f.v. natuurgerichte werken’ verkregen. De zone
zal als hooiland beheerd worden met recreatief
WVI | okt. ‘17 | rup Doomkerke | 06016

●●

medegebruik door de jeugdbewegingen en
groenaanleg. Zone i.f.v. natuurgerichte werken is
geen bestemming, hiervoor dient een andere term
gezocht te worden, een term die een bestemming
weergeeft en die beter aangeeft welke bestemming effectief wordt gegeven aan deze zone, nl.
natuur en specifieke recreatie.
De overdruk werd aangepast naar een overdruk
‘zone voor natuur en specifieke recreatie’. Verder
werden binnen de voorschriften m.b.t. onderhavige
overdruk specifieke bepalingen opgenomen die in
relatie staan tot het versterken en het behoud van
de natuurwaarden binnen de overdruk. Het beheer
als hooiland wordt aangevuld onder “3. Beheer”.
op p. 67 staat vermeld dat het waterbergend vermogen niet mag verminderen door de [her]aanleg
van de zone. Het kan niet de bedoeling zijn dat
deze zone [her]aangelegd wordt.
Heraanleg van de zone wordt niet beoogd; met de
bepaling wordt bedoeld dat door het aanbrengen
van kleinschalige infrastructuur i.f.v. recreatie, het
waterbergend vermogen niet mag verminderen.

●●
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Sport Vlaanderen
●● geen opmerkingen
●● gunstig advies
Toerisme Vlaanderen
●● met betrekking tot de voorschriften in art. 1, 2, 3
en 9: het logiesdecreet wordt momenteel herzien,
het vernieuwde decreet zal in werking treden
vanaf januari 2017. Via het vernieuwde logiesdecreet zal iedereen die een toeristisch logies heeft
zich moeten aanmelden. De specifieke vormen
van toeristisch logies die zullen opgenomen worden in de uitvoeringsbesluiten bij decreet, liggen
nog niet helemaal vast. Vermoedelijk wijken deze

●●

niet veel af van de logies categorieën zoals vandaag opgenomen. Toerisme Vlaanderen raadt aan
om in de verschillende zones eerder ‘kleinschalige
kamer gerelateerde toeristische logies’ toe te laten
i.p.v. de specifieke logiesvormen op te nemen.
De voorschriften werden afgestemd op het nieuwe
Vlaamse logiesdecreet waarbij een indeling geschied op basis van kamer gerelateerde toeristische logies en terreingerelateerd logies. Deze indeling wordt aangevuld bij de SV, ook de specifieke
logiesvormen conform de terminologie gebruikt in
bijlages bij het uitvoeringsbesluit houdende het toeristische logies, blijven aangehouden en dit om de
dynamiek binnen Doomkerke te bewaken.
art. 4: gemeenschapsvoorzieningen; de bepalingen m.b.t. deelzone 4.2. ontbreken.
Voor wat betreft deelzone 4.2. zijn de algemene bestemmingsvoorschriften van toepassing en worden
geen bijkomende bepalingen voorzien. Er werd een
verwijzing toegevoegd.
deelzone 4.4; op de figuur bij de deelzone
worden 3 kampeerautoplaatsen weergegeven.
Toerisme Vlaanderen stelt voor om in de voorschriften expliciet op te nemen dat hier een
kampeerautoterrein[tje] kan ingericht worden [of
plaatsen voor kampeerauto’s].
De gemeente is van oordeel dat dit niet aangewezen is; er worden inderdaad op de mogelijke inrichtingsschets een aantal kampeerautoplaatsen aangegeven, maar het is niet de bedoeling dat er hier
gekampeerd wordt. De aangegeven plekken op de
onthaalparking zijn louter in functie van potentiële
bezoekers i.f.v. Doomkerke / Bulskampveld. Het
voorzien van een permanente plek voor kampeerauto’s op deze site, ondersteunt de gemeente niet.
art. 7: Toerisme Vlaanderen stelt voor om in de
zone voor verblijfrecreatie ’t Haantje alle vormen
95

van toeristisch logies toe te laten, dus ook een
hotelfunctie.
De gemeente is van oordeel dat een hotelaccommodatie een andere vorm van druk vnl. inzake
[mobiliteit, accommodatie, ... ] meebrengt t.a.v. de
beoogde logiesvormen binnen de zone. Ook op
stedenbouwkundig architecturaal vlak vergt dit een
andere benadering. Een hotelfunctie is hier niet
aangewezen.
Gecoro Ruiselede
●● het rup betekent een meerwaarde voor het
straatdorp
●● gunstig advies
Departement LNE
dienst Veiligheidsrapportering
●● er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt te worden, voor het aspect externe mensveiligheid stelt er zich geen probleem.
dienst Land en Bodembescherming - ALBON
●● geen opmerkingen m.b.t. het aspect natuurlijke
rijkdommen
dienst milieueffectrapportagebeheer
●● uiterlijk bij de voorlopige vaststelling van het plan
dient een beslissing genomen te zijn omtrent het
verplichte onderzoek tot milieueffectenrapportage.
●● gunstig advies
reactie Provincie West-Vlaanderen, dienst RP
op het verslag van de plenaire vergadering
De dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie W.Vl. heeft een schriftelijke reactie uitgebracht op het
verslag van de plenaire vergadering. Dit schrijven is
tevens toegevoegd in bijlage.
JJ
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Met het schrijven meldt de dienst Ruimtelijke Planning
dat in het verslag van de plenaire vergadering 2 aandachtspunten onvoldoende aan bod komen:
●●

eerste aandachtspunt heeft betrekking tot het
kampheem ‘t Haantje, waarbij in het aanvullend
schrijven gesteld wordt dat hetgeen momenteel
vergund is als bezetting, verordenend vastgelegd dient te worden. Hiervoor wordt verwezen
naar het PRS voor wat betreft ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied inzake hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur,
waarvoor strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden gelden.
Bovenstaande element, nl. het feit dat wat op heden als aantal personen vergund is, verordenend
vastgelegd dient te worden - alsook het feit dat het
kampheem als hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur beschouwd wordt, werd op de
plenaire vergadering niet ter sprake gebracht door
de dienst Ruimtelijke Planning. Burgemeester heeft
inderdaad wel verwezen naar de screening van het
CJT waarbij de ruimere capaciteit van het gebouw
aangehaald werd, maar het is niet de bedoeling
van het Kamphuis om in capaciteit bijkomend te
gaan uitbreiden; de uitbreiding die het Kamphuis
voor ogen heeft is vnl. in functie van begeleiders
van kampen, afgestemd op hun noden en in functie
van een optimale werking van het kamphuis, alsook
om tegemoet te komen aan de noden van kleinere
groepen teneinde een kleinere ruimte te kunnen
aanwenden in functie van hun noden en behoeftes [en niet de volledige accommodatie te moeten
gebruiken]. Het aantal tenten wordt momenteel op
basis van de mogelijkheden binnen het vrijstellingenbesluit vergund.

Het kamphuis kan bezwaarlijk als een hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur in het
buitengebied beschouwd worden gelet op de schaligheid van de in het PRS geselecteerde toeristischrecreatieve knooppunten: dit betreffen allen grootschalige verblijfsrecreatieve domeinen, waarmee
men het kampheem bezwaarlijk kan vergelijken.
●●
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tweede aandachtspunt betreft het element dat de
deputatie wenst te benadrukken dat kleinschalige
logiesfuncties binnen art. 9 natuurgebied niet
mogelijk zijn aangezien dit ruimtelijk kwetsbaar
gebied is.
Zie behandeling hoger, pg. 90 en verder, alsook het
verslag van de plenaire vergadering voor wat betreft de motivatie en standpunt van de gemeente.
gewijzigde elementen t.a.v. voorgaand plenair
overleg, rekening houdend met de adviezen
toelichtingsnota:
●● het verdere verloop van het planproces werd
toegevoegd, alsook de behandeling van de
adviezen
●● het ‘verzoek tot raadpleging’ en de ‘aanvraag tot
ontheffing’ werden toegevoegd in bijlage
●● verdere motivatie en verduidelijking werd opgenomen m.b.t. de overeenstemming met het
GRS Ruiselede
●● verdere verduidelijking m.b.t. de genomen planopties inzake afbakening en invulling van de
diverse zones werd opgenomen
●● bijkomende onderbouwing, verwijzingen naar
het GRS en het RUP zonevreemde woningen
werden toegevoegd i.f.v. de onderbouwing van
de genomen planopties omtrent het waardevol
patrimonium binnen de Galattosbossen
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bijkomende verduidelijking en motivatie werd
opgenomen met betrekking tot de invulling
van art. 3 ‘gebied met erfkarakter’ - beperkte
woontransformaties - na telefonische contactname met Onroerend Erfgoed, werd bevestigd
dat voorgestelde typologie wel beantwoord aan
deze van de oorspronkelijke bebouwing van het
straatdorp en een meerwaarde kan betekenen
voor het weefsel van Doomkerke
●● de begunstigde i.f.v. het aanwenden van het
voorkooprecht werd aangeduid, alsook bijkomende motivatie voor het instellen van het
voorkooprecht werd aangevuld
●● de begrenzing van het plangebied werd verder
geduid
●● met betrekking tot het gewestplan en de vernietiging van de gewestplanwijziging, werd de
context verder geduid en aangevuld
●● inzake planningscontext werd het beleidskader
van het PRS verder aangevuld
●● relevante passages van het inrichtingsplan
‘onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ werden
toegevoegd in bijlage
●● ...
voorschriften en grafisch plan:
●● de verkavelingsnummers werden naast de
volgnummers, aangevuld op het grafisch plan
●● algemeen werden de voorschriften gescreend
en waar nodig aangevuld of gewijzigd op basis
van de geformuleerde opmerkingen
●● een overzicht van streekeigen beplanting werd
opgenomen onder de algemene bepalingen
●● art. 5: verdere duiding werd opgenomen met
betrekking tot de eigendomstoestand
●● de bepalingen inzake verharding en ruimte
voor parkeren binnen art. 8 ontspanningszone
●●

●●
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3.2

- deelzone gemeenschapsvoorzieningen werden verder verfijnd
bepalingen inzake maximale as-verschuivingen
werden toegevoegd
de overdruk ‘zone i.f.v. natuurgerichte werken’
werd herwerkt en aangepast naar overdruk
‘zone voor natuur en specifieke recreatie’ o.a.
op basis van het advies van ANB, de verordenende voorschriften werden verder verfijnd
i.f.v. het behoud en het versterken van de
natuurwaarden
de bepalingen met betrekking tot toeristisch
logies werden verder verfijnd en afgestemd op
het gewijzigd logiesdecreet waar noodzakelijk
ontwerp

3.2.1 voorlopige vaststelling
Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 17 mei 2017.
3.2.2 openbaar onderzoek
Het plan lag ter inzage van 9 juni tot en met 9 augustus
2017.
Tijdens het openbaar onderzoek werden 9 schriftelijke
bezwaren en opmerkingen ontvangen, alsook 6 adviezen.
Er werd een gunstig advies ontvangen van Tielt, Wingene, Aalter en de Deputatie Oost-Vlaanderen
De Deputatie West-Vlaanderen verstrekt een voorwaardelijk gunstig advies:
●● de voorschriften van artikel 3 dienen in overeenstemming gebracht te worden met de visie
om niet in strijd te zijn met het GRS.
●● het verruimen van mogelijkheden in ruimtelijk
kwetsbaar gebied is een bevoegdheid van het
Vlaams Gewest, er dient een gunstig advies

te worden bekomen van het departement
Omgeving.
Voorts is het wenselijk rekening te houden met de geformuleerde opmerkingen en
aandachtspunten.
Departement Omgeving verstrekt een gunstig advies
●● mits rekening te houden met vermelde
opmerkingen.
3.2.3 advies GECORO
Conform artikel 2.2.14 § 5 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening werd in zitting van 19 september
2017 de adviezen en bezwaarschriften op het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Doomkerke
door de Gecoro gecoördineerd en behandeld [zie bijlage].
JJ advies
Op basis van de ontvangen adviezen en bezwaren, de
evaluatie van de adviezen en bezwaren, worden de
volgende standpunten ingenomen en aanpassingen
geadviseerd:

Aangaande de opmerkingen geformuleerd door de
Deputatie West-Vlaanderen:
●● met betrekking tot de voorschriften van art. 9
‘natuurgebieden’ waarbij binnen het bestaand
gebouwenpatrimonium kleinschalige logiesfuncties voorzien worden betreurt de Gecoro dat deze
mogelijkheid wordt weerhouden door de hogere
adviesinstanties. De Gecoro schikt zich naar de
beslissing van het CBS om dit voorschrift al dan
niet uit het RUP te laten.
●● de term ‘kleinschalige meergezinswoningen’ zoals
gebruikt onder art. 3 ‘gebied met erfkarakter’
dient verder gedefiniëerd; de draagkracht van
het perceel alsook de schaal van de omgeving
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zijn doorslaggevend en dienen gerespecteerd te
worden bij invulling.
een beplantingsplan kan opgelegd worden in
functie van het bewaken van de realisatie van de
beoogde doorzichten en visuele relatie naar het
achterliggende landschap.
met betrekking tot art. 7 ‘zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje’ wordt geadviseerd om in de
toelichting bij de voorschriften een verdere verduidelijking op te nemen ter verduidelijking van de
voorziene bestemming ‘wonen’.
met betrekking tot art. 8; de formulering aangaande de hoofdbestemming vereenvoudigen en een
nabestemming i.f.v. landbouw toe te voegen.
met betrekking tot art. 11: de gecoro acht het niet
nodig een beperking door te voeren inzake de
voorziene mogelijke asverschuiving van 100m
langs beide zijdes teneinde geen recreatieve verbindingen en daarbij horend ruimtelijk en ontwerpend onderzoek te hypothekeren.

Aangaande de opmerkingen van het Departement
Omgeving:
●● met betrekking tot de opmerking ‘waarom noordwestelijk een strook agrarisch gebied bij 4 woningen omgezet wordt naar wonen’: Het gewestplan
mag niet op perceelsniveau geïnterpreteerd worden; het RUP maakt de vertaalslag op perceelsniveau. 2 van de 4 kavels [de middelste] maken
deel uit van een goedgekeurde verkaveling, de
2 aanpalende percelen [links en rechts van de
2 loten behorende tot de VK] houden eenzelfde
achterkavelgrens aan. Inzake interpretatie van
de bronbestemming in functie van de afbakening
van zones werd bij de opmaak van het RUP als
logica aangehouden dat bij percelen gelegen in
goedgekeurde verkavelingen, de grens van de
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●●

verkaveling als afbakening / zonegrens wordt
aangehouden. Op de kaart pg. 79 werd deze
redenering echter niet aangehouden, waardoor er
een foutieve weergave is met betrekking tot deze
4 percelen. De kaart pg. 79 “interpretatie bronbestemmingen” alsook het grafisch register pg. 82
dienen in die zin rechtgezet te worden.
Er worden binnen art. 1 geen extra bouwmogelijkheden in 2e orde in het RUP toegelaten waardoor
er geen extra bouwmogelijkheden gecreëerd
worden t.o.v. het gewestplan.
met betrekking tot de opmerking dat ‘verdichting en kernversterking in Ruiselede dient te
gebeuren; dat het voorzien van meergezinswoningen strijdig is met de doelstellingen van het
GRS voor landelijke parochies’; de gecoro stelt
dat, zoals reeds verder verduidelijkt werd in de
toelichtingsnota naar aanleiding van de plenaire
vergadering, het niet de bedoeling is om een
kernverstekend beleid door verdichting te gaan
voeren in Doomkerke. Meergezinswoningen zijn
in de bebouwbare zones uitgesloten, enkel wordt
er binnen het gebied met erfkarakter [art. 3] een
beperkte, kleinschalige vorm van ‘meergezinswoningen’ toegelaten in functie van het behoud
van het waardevol patrimonium [Pestels’ hof] en
op de percelen aangeduid met een ‘specifieke
aanduiding’, percelen welke in relatie staan tot het
waardevol patrimonium. Het is niet de bedoeling
grootschalige meergezinswoningen toe te laten.
Het betreft eerder een vorm van schakel en/of
stapelbouw waarbij verschillende vormen van type
woongelegenheden voorzien kunnen worden.
Zie advies Gecoro inzake evaluatie en voorstel
verdere aanvulling onder de behandeling van de
opmerking geformuleerd door de Deputatie WestVlaanderen m.b.t. dit element.

●●

●●

●●

met betrekking tot art. 4, deelzone 4.3; ‘de deelzone voorziet op het eerste zicht geen functies
die als gemeenschapsvoorziening te beschouwen
zijn’: de bepalingen zoals geformuleerd onder 4.3
deelzone, worden voorzien naast de algemene
bestemming, waarbij openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele
voorzieningen toegelaten zijn. Deze bepaling is
dus ook van toepassing op de deelzone. Naar
alle waarschijnlijkheid zal de Vrije Basisschool
de Linde binnen deze deelzone zijn activiteiten
en werking uitbreiden. De zone art. 4 is ondergebracht in de gebiedscategorie ‘Wonen’, gezien
volgens het gewestplan deze zone voornamelijk in
woongebied met landelijk karakter is gelegen. De
gecoro acht een aanpassing op dit vlak niet nodig,
de bepalingen zijn voldoende duidelijk.
met betrekking tot de voorschriften van art. 9
‘natuurgebieden’ waarbij binnen het bestaand
gebouwenpatrimonium kleinschalige logiesfuncties voorzien worden betreurt de Gecoro dat deze
mogelijkheid wordt weerhouden door de hogere
adviesinstanties. De Gecoro schikt zich naar de
beslissing van het CBS om dit voorschrift al dan
niet uit het RUP te laten.
met betrekking tot de opmerking dat de typologie van de inbreidingsgebieden haaks ligt op de
Brandstraat, dat het niet wenselijk is om op deze
manier insteken te maken in het landschap. De
Gecoro stelt dat die term [nl. ‘inbreidingsgebieden’] reeds op basis van de bemerkingen n.a.v.
de plenaire vergadering niet langer meer werd
gebruikt gezien die term de lading niet dekt voor
wat beoogd wordt binnen artikel 3, ‘gebied met
erfkarakter’. De opzet binnen artikel 3 beoogt
enkel om op een andere manier het bestaand juridisch aanbod aan potentieel te realiseren aantal
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wooneenheden binnen de gewestplanbestemming, op een andere manier te realiseren. Deze
term werd reeds naar aanleiding van de opmerkingen i.k.v. de plenaire vergadering vervangen
door de term ‘beperkte woontransformaties op
kleine schaal’ [kleinschalige projecten binnen
het bestaand juridisch aanbod]. De voorgestelde
typologie voor kleinschalige projecten binnen het
bestaande juridisch aanbod [WLK] refereert naar
de oorspronkelijke typologie en oriëntering van
bebouwing bij ontginningsdorpen. Doomkerke,
Kruiskerke, Maria Aalter,… gelegen aan de rand
van het Bulskampveld zijn allen ontginningsdorpen. Kenmerkend voor de oorspronkelijke bebouwing binnen deze ontginningsdorpen is de dwarse
oriëntatie, deels naar achter geschoven inplanting
van gebouwen ten aanzien van de rooilijn.
Tijdens de plenaire vergadering maakte de
Provincie West-Vlaanderen omtrent dit aspect
eveneens een opmerking; op basis van deze opmerking werd bovenstaande argumentatie ter verduidelijking van de visie opgenomen. In kader van
de adviesvraag tijdens het openbaar onderzoek,
stelt de provincie dat de motivatie en redenering
gevolgd kan worden inzake het gebied met erfkarakter, maar dat er nog een aantal aspecten verduidelijkt en verder gedetailleerd dienen te worden
in de voorschriften. Dit punt is bij de behandeling
van het advies van de provincie reeds aan bod gekomen waarbij een voorstel tot verdere uitwerking
in de voorschriften wordt gesuggereerd.
De Gecoro acht een wijzinging met betrekking tot
dit element niet vereist.
Bijkomende aanvulling geadviseerd door de Gecoro:
●● momenteel is een wedstrijdformule gaande rond
het voorzien van een uitkijktoren binnen het
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landschapspark. De Gecoro stelt dat de voorschriften op dit vlak gescreend dienen te worden
zodat de voorziene oprichting van dergelijke constructie binnen het landschapspark mogelijk is.
3.3 definitieve vaststelling
Het ontwerp werd aangepast rekening houdend aan
het advies van de Gecoro.
De belangrijkste aanpassingen t.o.v. het ontwerp-RUP
zijn;
met betrekking tot de voorschriften:
●● art. 9 ‘natuurgebieden’: het niet verder opnemen
van de bepaling dat kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties toegelaten zijn.
●● art. 3 ‘gebied met erfkarakter’: de term kleinschalige meergezinswoning werd verordenend
en toelichtend verder verduidelijkt [onder 1.1], de
bepaling werd verordenend verder aangevuld met
een formule waarbij het max. aantal mogelijks te
realiseren wooneenheden i.k.v. een totaalproject
wordt omschreven.
●● art. 3 ‘gebied met erfkarakter’ wordt verder aangevuld waarbij voor de percelen aangeduid met
‘specifieke aanduiding’ een globale inrichtingsstudie [onder 2.14] gevraagd wordt; dit in functie van
het bewaken van het vooropgestelde beeld inzake
visuele relatie met het achterliggende landschap.
●● art. 7 ‘zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje’: een
verduidelijking werd in de toelichtende kolom opgenomen met betrekking tot de woonfunctie.
●● art. 8 ‘ontspanningszone’: een nabestemming
‘landbouw’ [1.3] werd toegevoegd, de oorspronkelijke functies voorzien in hoofdbestemming werden
bijgevolg gewijzigd [incl. verdere nummering].
●● art. 6 ‘agrarisch gebied met landschappelijke waarde’, overdruk ‘landschapspool’ werd

aangevuld i.f.v. het oprichten van een uitkijktoren,
alsook de inrichtingsvoorschriften [2.1 specifieke
inrichtingsbepalingen binnen de overdrukzone
‘landschapspool].
met betrekking tot de toelichtingsnota:
●● het aanpassen van de kaart pg. 79 “interpretatie
bronbestemmingen”, alsook de figuur / tekst horende bij het grafisch register pg. 82.
●● met betrekking tot het kampheem ‘t Haantje in de
toelichtingsnota: rechtzetting van verhuurperiodes
●● naar aanleiding van de adviezen in kader van het
openbaar onderzoek wordt het ontwikkelingsperspectief i.f.v. kleinschalige logiesfunctie voor het
waardevol patrimonium binnen het natuurgebied, niet verordenend vertaald binnen het RUP
Doomkerke; toelichtend opgenomen op pg. 71 en
75.
●● aanvulling hoofdstuk ‘planproces’ met openbaar onderzoek, advies gecoro en definitieve
vaststelling.
Definitieve vaststelling Gemeenteraad:
19 oktober 2017.
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bijlage

●●
●●
●●
●●
●●

ontheffing dd. 17-01-2017
verzoek tot raadpleging
aanvraag tot ontheffing
verslag plenaire vergadering dd. 30-06-2016
adviezen n.a.v. de plenaire vergadering

●●

reactie Provincie W-Vl, dienst ruimtelijke ordening
op het verslag van de plenaire vergadering

●●

duiding vernietiging gewestplanwijziging [uittreksel
uit arrest nr. 109.467 van 18 juli 2002, uittreksel
houdende definitieve vaststelling van een gedeelte
van het gewestplan Roeselare-Tielt, kadastrale
situering percelen]

●●

relevante passages uit het inrichtingsplan
‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ met betrekking tot Doomkerke

●●

advies Gecoro: advies naar aanleiding van het
openbaar onderzoek [behandeling ontvangen
adviezen en bezwaren]
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beschrijving en verduidelijking van het
voorgenomen plan en in voorkomend
geval redelijke alternatieven voor het
plan of onderdelen ervan

2.1 beslissing tot opmaak
Bij collegebeslissing van 27-03-2014 werd WVI aangesteld als ontwerper van het RUP “Doomkerke”.
2.2 doelstelling
De doelstellingen van het RUP “Doomkerke” zijn:
●● bouwkundig erfgoedwaarden veilig stellen door
een waardering van het bouwkundig erfgoed;
●● behoud relatie van het straatdorp met het omliggende landschap;
●● behoud bedrijvigheid in verwevenheid met wonen;
●● versterken van het straatdorp door het streven
naar een kwalitatieve invulling; wonen op schaal
van Doomkerke, in relatie tot het landschap;
●● verzekeren van basisvoorzieningen [o.a. zonevreemd voetbalveld] in Doomkerke;
●● verankeren van het recreatief en natuureducatief
project ‘Disveld’;
●● uitbouw van het recreatief netwerk door de uitbouw van langzaam verkeersverbindingen;
●● bestendigen toeristisch-recreatieve infrastructuur
‘t Haantje;
●● ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor een
lokaal strategisch project, in casu rond het
ouderlingengesticht;
●● voorzien van ondersteunende infrastructuur
[waaronder parkeergelegenheden] in kader van de
selectie van Doomkerke als secundaire onthaalpoort tot het landschapspark Bulskampveld;
●● landschappelijke integratie van de dorpsranden.

reikwijdte en detailleringsniveau van het voorgenomen RUP Doomkerke:
●● Het RUP formuleert voorschriften tot op
perceelsnveau
2.3 situering van het plangebied
Doomkerke is een parochie gelegen in het noorden van
de gemeente Ruiselede en wordt gekenmerkt door zijn
landelijke ligging. Het is een compact noord-zuid georiënteerd straatdorp gelegen tussen de velden en ingesloten tussen een bosrijke omgeving: in het oosten het
Galatosbos en in het westen het Predikherenbos. Ten
noorden en deels overlappend met onderhavig plangebied bevindt zich het beschermd cultuurhistorisch
landschap Sint-Pietersveld. Een landschap waarin nog
duidelijk herkenbare structuren kunnen onderscheiden
worden van de opeenvolgende ontginningsfasen.
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JJ begrenzing van het plangebied
De contour van het RUP omvat het straatdorp t.h.v. de
Brandstraat, met zowel uitlopers naar het oosten als
naar het westen toe. Hierbij wordt het plangebied deels
afgestemd op de tracé van trage wegen in de onmiddellijke omgeving van de Brandstraat, welke kaderen in
een concreet landinrichtingsproject ‘Bulskampveld’ van
de VLM. Behoudens het bebouwd weefsel geënt op de
Brandstraat wordt het plangebied begrensd door:
●● in het noordoosten: het tracé van de zgn.
“Konijnendreef” richting Bruggesteenweg,
●● in het oosten: het Galatosbos,
●● in het zuiden: het tracé van de trage weg in
het verlengde van de Oude Veldstraat t.h.v. de
Pachtebeek,
●● in het westen: de Predikherenbossen en het kleinschalig voetbalterrein met omliggende gronden;

Het op te maken RUP bestrijkt een gebied van 62ha
65a 00ca.
●● artikel 1: residentieel wonen
●● overdrukvlak ‘bedrijvigheid’
●● overdrukvlak ‘tuin met beeldbepalende waarde’
●● artikel 2: bebouwing met overwegend halfvrijstaand en gesloten bebouwingspatroon
●● overdrukvlak ‘bedrijvigheid’
●● artikel 3: gebied met erfkarakter
●● artikel 4: gemeenschapsvoorzieningen
●● artikel 5: kasteelpark
●● artikel 6: agrarisch gebied met landschappelijke
waarde
●● overdrukvlak ‘landschapspool’
●● overdrukvlak ‘voormalige kleiwinning’
●● overdrukvlak ‘zone i.f.v. natuur en specifieke
recreatie’
●● artikel 7: zone voor verblijfsrecreatie ‘t Haantje
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●●
●●
●●

artikel 8: ontspanningszone
●● overdrukvlak ‘gemeenschapsvoorziening’
artikel 9: natuurgebied
artikel 10: openbare wegenis

2.4 bestaande ruimtelijke structuur
Doomkerke vormt een aparte parochie geënt op de
Brandstraat met het zwaartepunt rond de St.-Caroluskerk en de lagere school ‘De Linde’.
bebouwingstypologie en morfologie
De ruimtelijke schikking en aaneenschakeling onderscheiden zich van elkaar, van noord naar zuid in volgende structuren:
●● residentiële bebouwingszone, in open typologie, in hoofdzaak 1 bouwlaag met hellend dakvolume. De gebouwen staan niet ingeplant op
de rooilijn, maar kenmerken nog een voortuinzone, afwisselend in diepte. De perceelstructuur en perceelsgrootte voor deze bebouwing is
zeer homogeen en gelijklopend.
●● residentiële gesloten bebouwingsstructuur,
overwegend 2 bouwlagen met hellend dak,
in hoofdzaak georiënteerd op de rooilijn. Vrij
smalle maar relatief diepe perceelsstructuur.
●● een meer divers en fragmentair karakter met
residentiële bebouwing als uitloper van de
gesloten bebouwingsstructuur. Grotendeels 1
bouwlaag met hellend dakvolume, in hoofdzaak
open bebouwing met een verspreide inplanting
ten aanzien van de rooilijn.
JJ

In afwijking van bovenstaande entiteiten onderscheiden we binnen dit straatdorppatroon enkele grootschalige bebouwingsclusters, met name verspreid gelegen bedrijvigheid en een landbouwbedrijf.

In het historische straatdorp komt waardevolle en
beeldbepalende gebouwen voor. Belangrijke gebouwen zijn o.a.. de St.-Caroluskerk (met daarrond het
kerkhof), de pastorij, de basisschool ‘De Linde’ en het
voormalig ouderlingengesticht/hoeve (in achtergelegen orde). Deze beeldbepalende gebouwen nemen
een bijzondere positie in het straatbeeld in gezien hun
unieke stedenbouwkundige samenhang. Meer naar
het noorden toe treft men de beeldbepalende cluster
van het zgn. “kasteel de Roo”, neerhof en park aan
met aanleunend de villa die vermoedelijk dienst deed
als conciërgewoning van het kasteel. Ten oosten van
het straatdorp, binnen het Galatosbos, treft men een
geheel van bebouwing aan; koetshuis, boswachtershuis en dubbelspel van burgerwoning van de voormalige familie de Ghellinck.
groenvoorzieningen binnen bebouwd weefsel
Kenmerkend voor Doomkerke is de tweedeling met
betrekking tot groenaspecten: enerzijds de inplanting
van de historische bebouwing tot op de rooilijn waardoor een gesloten straatbeeld naar voor treedt zonder
groenaspecten in het centrum van Doomkerke. Anderzijds onmiddellijk aansluitend op deze historische
bebouwing de groene entiteit van het kasteelpark en
bijhorende voormalige conciërgewoning, en hierop
aansluitend de ruime voortuinstroken en achterliggende tuindelen als onderdeel van de recente verkavelingen. Het kasteelpark vormt de ruimtelijke en fysieke
schakel naar het westelijk gelegen Predikherenbos.
Ten zuiden komt de landelijke uitstraling tot zijn recht
door de aanwezigheid van een landbouwbedrijf in
aansluiting op diverse voormalige hoevesites, grenzend aan het achterliggend landschap.
Ten noorden heeft men in de oksel van de Bruggesteenweg en de Brandstraat het zicht op het GalatosJJ
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bos, wat vroeger begeleid werd door de voormalige
zogenaamde “Konijnendreef”.
JJ voorzieningen
Doomkerke kent een samenhangend verenigingsleven en is voorzien van een aantal basisvoorzieningen.
Men treft er ondermeer volgende voorzieningen aan:
een bakker, het volkscafé New York, een kinderdagverblijf ‘de troetelbeer’, fotograaf, kapper, ... .
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Daarnaast beschikt het straatdorp over het landschapspark Disveld, een landschappelijk ingerichte
openbare groene ruimte begrepen tussen de kerk en
het Galatosbos. Verder is er de kampplaats ’t Haantje
met feest- en vergaderzaal, waarbij deze locatie tevens dienst doet als parochiaal centrum.

aan westelijke zijde van het straatdorp, achter het bebouwingslint gelegen.

Ook bezit het straatdorp over een minimale accommodatie ifv sport en ontspannen, nl. het voetbalterrein

situering plangebied
bron: orthofoto W.-Vl. [AGIV, juli 2012]
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2.5

gewenste structuur

JJ erfgoed
Omdat het resterende erfgoed op bepaalde plaatsen
een nog waardevol straatbeeld genereert en omdat
het een duidelijke beleidsvisie is van het gemeenbestuur rond de focus op het behoud van waardevol erfgoed, deels gelet op het toeristisch recreatief potentieel, wordt binnen het RUP geopteerd om maximaal
het behoud na te streven voor de meest waardevolle
panden, dit op basis van enkele ruimtelijke criteria.

afstemmen en integreren van het rup met
het inrichtingsplan ‘onthaalinfrastructuur
Bulskamveld’
De ambitie van de gemeente is naast behoud, ook gericht op een versterking van de betekenis van Doomkerke in een ruimer toeristisch-recreatief netwerk,
steunend op de eigen troeven en de draagkracht van
het gebied.

●●

JJ

JJ versterken van het historische straatdorp
De in het GRS geponeerde ruimtelijke visies en doelstellingen voor het plangebied, worden behouden en
verder uitgewerkt.
Dit vertaalt zich o.a. in:
●● Doomkerke verder laten ontwikkelen binnen
zijn bestaande kenmerkende morfologie en
schaligheid;
●● het opwaarderen van de bijzondere beeldbepalende elementen. Markante elementen [gebouwen, waterloop, monument, bakens...] geven een
bijzonder karakter aan het dorp;
●● duidelijke randvoorwaarden voor ontwikkelingen
binnen het weefsel van Doomkerke te formuleren;
●● het vastleggen van het gabariet voor het oorspronkelijke straatdorp + het vastleggen van de
architecturale randvoorwaarden waarbinnen
transformaties mogelijk zijn;
●● Doomkerke inrichten als verblijfsgebied.
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Concreet houdt dit het volgende in:
●● secundaire onthaalpoort Doomkerke inclusief
dorpskernherinrichting
●● verhogen van de beeldkwaliteit van de kerk- en
schoolomgeving door een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein [dorpspleintje
t.h.v. school, kerk en ingang gemeentepark
Disveld].
●● het uitbouwen van een nieuwe openbare parkeerplaats in de westelijke dorpsrand van Doomkerke
langs de weg naar het voetbalveld.Deze parking
kan ook fungeren als onthaalparking voor de toegangspoort Doomkerke.
●● vrijwaren van de open ruimte, behoud van de
waardevolle boscomplexen en beekvalleien
behoud en versterken van de identiteit en de
diversiteit van het landschap

via ondermeer het landinrichtingsproject
‘Brugse Veldzone’ worden gerichte acties
ondernomen zoals het herstellen van dreefbeplanting om het netwerk verder te versterken.
Deze dreefstructuren en bomenrijen worden
binnen het RUP verordenend vastgelegd.
het natuurgebied ter hoogte van het Galatosbos
en de Predikherenbossen wordt binnen het RUP
bestendigd als natuurgebied; een natuurgericht
beheer staat hierbij voorop. Het kasteelpark ten
westen van de Brandstraat kadert tevens binnen
het beheerplan in opmaak voor het beschermd
landschap van Sint-Pietersveld.
●●

nieuwe ontwikkelingen dienen zich in te passen in de specifieke structuur van de kern met
aandacht voor het omliggend landschap
Nieuwe ontwikkelingen binnen het lint en dan meer
specifiek de zone aansluitend op de voormalige pachthoeve Brandstraat 16, dienen zich op een passende
manier in te schakelen in het omliggende weefsel
waarbij rekening gehouden wordt met een gepaste
inplanting, het aanwezige waardevolle patrimonium,
doorzichten naar het achterliggende landschap, behoud en versterken van groenelementen, een architectuur op maat van het weefsel met oog voor een
gepaste vormgeving en detaillering in relatie tot het
omliggend patrimonium van de Brandstraat.
Dit kan o.a. door het toepassen van bouwtypes die
aansluiten op de traditionele bouwtypes en rekening
houden met de specifieke positie t.a.v. het landschap
en de ligging binnen het straatdorp. Op een gepaste
wijze dient hierop ingespeeld, door bv. een hoevetypologie te hanteren. Niet alles dient te worden volgebouwd op dezelfde traditionele manier [verkavelen].
JJ
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uitbouwen toeristisch recreatief netwerk en
verzekeren basisvoorzieningen
●● uitbouw toeristisch-recreatief netwerk
Het noorden van de gemeente behoort tot het landelijk
recreatief netwerk op provinciaal niveau. Uitgangspunt
voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk vormen de buurt- en voetwegels in de gemeente. Dit is
vooral in het open agrarisch gebied het geval. Deze
buurt- en voetwegels dienen waar nodig heringericht
en behouden.
JJ

Om de onthaalpoort Doomkerke te laten aanknopen op
het wandelnetwerk Bulskampveld, wordt de dorpskern
van Doomkerke voor wandelaars in westelijke richting
verbonden met het natuurgebied Disveld [Gulke Putten]; dit via een dreef ten noorden van het kasteelpark
De Roo of een nieuwe verbinding ter hoogte van het
Kampheem ‘t Haantje. Daarnaast wordt ook het herstel opgenomen van de trage weg ten zuiden van de
dorpskom van Doomkerke richting Vorte Bossen.
Via het Landinrichtingsproject ‘Brugse Veldzone’ worden gerichte acties ondernomen als het herstellen van
dreefbeplanting om het netwerk verder te versterken.
Deze dreefstructuur en bomenrijen worden binnen
het RUP verordenend vastgelegd, naast bijkomende
dreven [in functie van het verder valoriseren van het
toeristisch recreatief netwerk].
Voor de vastgelegde assen binnen het inrichtingsplan
wordt een onteigeningsplan opgemaakt, waarbinnen
ook de onthaalparking vervat is.
●● kampheem ‘t Haantje
Het kampheem ligt in het meest aantrekkelijke gebied
van Ruiselede voor recreanten zodat vanuit het kamphuis heel wat mogelijkheden zijn. Binnen het rup wordt
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het kampheem bestendigd, waarbij ook een beperkte
uitbreiding aan noordelijke zijde voorzien wordt voor
het kampheem. Ook de achterliggende weides waarop tijdelijk recreatief medegebruik mogelijk is naast de
natuurfunctie, worden opgenomen en bestemd in het
rup. Verharding en bebouwing is in deze deelzone niet
toegelaten, de natuurwaarden mogen niet geschonden worden en de activiteit moet landschappelijk inpasbaar zijn.
●● ontspanningszone Doomkerke
Het voetbalterrein van FC Doomkerke beantwoordt
aan een sublokale vraag inzake sportinfrastructuur.
Hierdoor wordt deze sport- en recratiezone bevestigd
in het RUP waarbij een deelzone voorzien wordt welke
tevens een multifunctioneel gebruik dient te kennen in
functie van het dorp. Dit komt de [verkeers]leefbaarheid van Doomkerke ten goede. Het betreft hier een
zonevreemd voetbalterrein waarbij de infrastructuur
reeds voor 1975 [voor het gewestplan] aanwezig was.
De kantine dateert reeds van voor deze tijd, alsook
de verlichting. Een nabestemming in functie van het
agrarisch gebruik wordt voorzien in geval van stopzetten activiteit op deze site.

verankeren van het recreatief-natuureducatief
landschapspark Disveld
Het gebied gelegen tussen de School De Linde en
het Galatosbos werd ingericht als een recreatief natuureducatief gebied met ondermeer een speelweide,
boomgaard, poel, .... Binnen het rup wordt een bestemmingswijzing doorgevoerd waardoor het gebied
wordt bestemd als een openbare groene ruimte, waarbij natuurontwikkeling, beheerslandbouw in functie
van landschapszorg en natuureducatief-recreatief medegebruik zijn toegelaten.
JJ

JJ dorpsranden
Doomkerke krijgt landschappelijk afgewerkte randen.
Een kwaliteitsvolle afwerking met streekeigen soorten
geldt voor de bestaande dorpsranden en in het bijzonder voor nieuwe kleinschalige projecten die ingrijpen in het dorpsweefsel [bijvoorbeeld parking, kampheem,...].
Waardevolle [door]zichten vanuit het woonweefsel op
de open ruimte gevrijwaard worden gevrijwaard. Hierdoor behoudt Doomkerke een duidelijke band met de
open ruimte.

Dorpsranden in de ruime betekenis hoeven zich niet
noodzakelijk op de rand van het dorp/plangebied te
bevinden. Zo kunnen ook binnen in het dorp randen
[bijv. perceelsgrenzen, inrichting openbaar domein]
aanwezig zijn die een verhoogde aandacht vragen.
Solitaire bomen, haagstructuren en erfscheidingen
kunnen reeds een aantal ‘filters’ vormen die het dorp
landschappelijk inpassen.
De dorpsrand zelf heeft reeds een aantal interessante
aanknopingspunten [wandelpad, groenzone, ...] om
de landschappelijke inkleding te realiseren/optimaliseren. Een boeiend wandelparcours met streekeigen
beplanting aan de dorpsrand kan gerealiseerd worden
met een afwisseling van gesloten en open delen.
behoud bedrijvigheid in verwevenheid met het
wonen
De bestaande vergunde ambachtelijke bedrijven [natuursteenbedrijf, garage, ...] kunnen behouden blijven.
Een verweving met het wonen staat voorop.
Een beperkte uitbreiding i.f.v. functionele verbouwing
of optimalisatie is mogelijk, geen loutere schaalvergroting of expansie van de activiteit.
JJ
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ontwikkelingsperspectieven in functie van
waardevol erfgoed binnen het natuurgebied
en het kasteelpark
Voor het Kasteel De Roo en de bebouwing op het
neerhof binnen het kasteelpark, alsook voor de bebouwing gelegen binnen het Galatosbos worden beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voorzien, deels in functie
van het behoud van het waardevol patrimonium.
JJ

Voor de bebouwing binnen het kasteelpark [De Roo en
het neerhof] zijn naast het wonen activiteiten ondersteunend aan de parkfunctie toegelaten.

te koppelen aan een toeristisch-recreatief gebruik van
de site in plaats van continue private bewoning door 3
gezinnen. De druk die ontstaat door het gebruik van
het patrimonium als kleinschalige logiesfunctie, zal in
functie van behoud / verhogen van de natuurwaarden
geringer zal zijn dan de druk die ontstaat door permanente bewoning.

het gebied en de gebouwencluster, geen waardevolle
ontwikkelingen te hypothekeren naar de toekomst toe.
Als mogelijke toekomstige functies kan gedacht worden aan een onthaalfunctie voor het landschapspark,
kinderopvang in aansluiting op de school, uitbreiding
van de school, ...

Voor wat betreft de zonevreemde woningen binnen het
agrarisch gebied is het bestaande RUP Zonevreemde
woningen Ruiselede van toepassing.
opwaarderen cluster van
gemeenschapsvoorzieningen
Dez cluster omvat de St.-Caroluskerk, het voormalig
ouderlingengesticht / boerderij en de school De Linde.
Het ouderlingengesticht is recent door de gemeente
aangekocht en is gelegen tussen de school De Linde
en het landschapspark Disveld.
Het geheel van Sint Caroluskerk, kerkhof, school,
pastorij en achtergelegen voormalige boerderij / ouderlingengesticht vormen door de stedenbouwkundige
strucuur alsook de architectuur [waardevol erfgoed]
een beeldbepalend geheel in het dorpsweefsel van
Doomkerke.
Binnen het RUP wordt deze zone bestemd als gemeenschapsvoorzieningen waardoor het publieke
karakter gegarandeerd wordt, gekoppeld aan ontwikkelingsmogelijkheden op maat van en inpasbaar in de
omgeving.
Het behoud van het erfgoedkarakter wordt verankerd
binnen het RUP.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de deelzone voor
de school en het ouderlingengesticht worden binnen
het RUP ruim gesteld, om, gelet op de potenties van
JJ

Voor de bebouwing binnen het Galatosbos, nl. voor
de cluster van waardevol erfgoed gevormd door het
koetshuis, boswachtershuis en dubbelspel van burgerwoning van de voormalige familie de Ghellinck wordt
de bijkomende mogelijkheid -behoudens het wonen-,
beperkt tot vakantielogies [binnen het bestaand erfgoed]. Vanuit een streven naar synergie tussen landschappelijke, toeristisch-recreatieve en de natuurlijke
structuur, in functie van het behoud van het waardevol
patrimonium dat onlosmakelijk met het Galatosbos
verbonden is, wordt geopteerd om kleinschalige logiesfuncties toe te laten binnen het bestaand gebouwenpatrimonium, dit gezien de historisch-bouwkundige erfgoedwaarden van het patrimonium hoger zijn
dan de natuurwaarden van betrokken gebouwensite.
Verbouwingswerken e.d. om het patrimonium aan te
passen aan de huidige noden en eisen van comfort
(isolatie, edm.) zullen dermate ingrijpend/duur zijn,
waardoor het specifieke karakter kan verdwijnen. In
het kader van het openstellen van de dreef voor recreanten/zwakke weggebruiker (o.a. i.k.v. het landinrichtingsproject Bulskampveld) die loopt over het erf
van de site, is het tevens een logisch gevolg om dit
112
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2.6

mogelijke alternatieven - nulalternatief

2.6.1 mogelijke alternatieven
●● De opmaak van het RUP ”Doomkerke” kadert binnen het GRS, definitief aanvaard en goedgekeurd
door de Bestendige Deputatie op 17 april 2008.
De opmaak van het RUP is opgenomen binnen
het actieprogramma van het GRS van Ruiselede:
het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan
Doomkerke in functie van open ruimteverbindingen, verblijfsrecreatie en ontspanningszone,
natuureducatief project,...
●● Het RUP zal o.a. aandacht besteden aan volgende elementen:
●● kwalitatieve afwerking van het bestaande
woonlint langsheen de Brandstraat met
beperkte woningbouwmogelijkheden (binnen
het bestaand landelijk woongebied vlgs. het
gewestplan), op maat van de kern;
●● verenigbaarheid van de bestaande ambachtelijke activiteiten met de woonomgeving;
●● ontwikkelingsmogelijkheden rond een lokaal
strategisch project, in casu rond het ouderlingengesticht/voormalige hoeve en de basisschool De Linde;
●● aandacht voor het historisch waardevol erfgoed. Ook voor wat betreft het zonevreemd
patrimonium binnen het Galatosbos (habitatrichtlijngebied) wordt i.f.v. het behoud van dit
waardevol patrimonium een bijkomende functie
voorzien afgestemd op de draagkracht van het
gebied;
●● ondersteunen van toeristisch - recreatieve projecten waaronder de uitbouw van een netwerk
van trage verbindingen in de relatie tot het
omliggende landschap, het bestendigen van
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●●
●●

●●

●●
●●
●●

het landschapspark Disveld, het bestendigen
en beperkt uitbouwen van het kampheem ‘t
Haantje;
het voorzien van mogelijkheden voor het
kasteelpark;
het bestendigen van de lokale sportinfrastructuur, nl. het voetbalveld (bij stopzetting voetbalactiviteiten wordt de nabestemming landbouw
voorzien);
de relatie en integratie tussen straatdorp en de
open ruimte wordt versterkt door een duidelijk
afgewerkte dorpsrand;
behoud en versterken van de natuurwaarden;
behoud van de agrarische activiteit

Aangezien het doel van het RUP is om de
aanwezige kwaliteiten en voorzieningen in de
bestaande kern van Doomkerke te behouden en
te versterken, werden geen alternatieve locaties
onderzocht.

2.6.2 nulalternatief
Indien het RUP Doomkerke niet wordt opgemaakt,
blijven de bepalingen van het gewestplan van toepassing. Dit houdt in dat de kern Doomkerke verder kan
evolueren, maar zonder randvoorwaarden.
De visuele impact op het landschap, de aantrekkelijkheid en de inpassing van het weefsel in het landschap
zijn in dat geval minder bewaakt. Het aanwezig waardevol patrimonium zal in mindere mate veilig gesteld
zijn.
Het bestaande voetbalveld blijft in dit geval zonevreemd en er kan geen bezoekersparking gerealiseerd worden t.h.v. het voetbalveld (voor bewoners en
bezoekers van het landschapspark - in kader van LIP
Bulskampveld).

Het kampheem ‘Haantje heeft geen mogelijkheden
tot beperkte uitbouw van de infrastructuur, alsook het
voormalig ouderlingengesticht kent dan geen ontwikkelingsmogelijkheden.
Het RUP heeft, samenvattend, vooral een bewarend
en een licht corrigerend karakter ten opzichte van de
bestaande toestand.
2.7

afbakening van het toepassingsgebied en
de plan-merplicht
afbakening van het toepassingsgebied en de planMER-plicht
fase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van een
plan-mer
Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’
onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen
voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.
Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’s:
●●

plannen en programma’s, of de wijziging ervan,
die tegelijkertijd
●● een kader vormen voor de toekenning van een
vergunning voor de in bijlagen I, II en III van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10
december 2004 opgesomde projecten
●● niet het gebruik regelen van een klein gebied
op lokaal niveau, noch een kleine wijziging
inhouden
●● betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,
113

●●

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of
grondgebruik (artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.);
plannen en programma’s of de wijziging ervan
waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle
effecten op speciale beschermingszones, een
passende beoordeling vereist is uit hoofde van
art. 36ter, § 3, eerste lid, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu (artikel 4.2.1, tweede lid
D.A.B.M.) die niet het gebruik regelen van een
klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine
wijziging inhouden.

Voor een plan of programma dat overeenkomstig art.
4.2.1. plan-MER-plichtig is, en dat het gebruik bepaalt
van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine
wijziging inhoudt, moet geen plan-MER worden opgemaakt voor zover de initiatiefnemer aantoont dat het
plan of programma geen aanzienlijke milieu-effecten
kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.A.B.M.)
Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II
of III van het Besluit van de Vlaamse Regering van
10-12-2004, nl. een stadsontwikkelingsproject, met
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, opgenomen in rubriek 10b van bijlage III. Het
RUP formuleert voorschriften voor de kern van Doomkerke. In het gebied met erfkarakter (ca. 01ha 12a
38ca, woongebied met landelijk karakter volgens het
gewestplan) kunnen beperkte woningbouwmogelijkheden (6 tot 12 bijkomende woonentiteiten) gerealiseerd
worden. Het is de bedoeling om een beperkte parking
voor de bewoners van de Brandstraat en de bezoekers van het landschapspark te realiseren ter hoogte
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van het voetbalveld. Daarnaast wordt een voormalige
boerderij en ouderlingengesticht projectzone wonen,
recreatie, horeca, kleinschalige logisfuncties of uitbreiding van de school of buitenschoolse kinderopvang.
Het RUP regelt echter het gebruik van een relatief
klein gebied op lokaal niveau (totale oppervlakte RUP
is 62 ha 42a 23ca.). Het houdt geen kleine wijziging
in (0,1976 ha agrarisch gebied wordt omgezet in residentieel wonen, 1,6563 ha agrarisch gebied wordt
ontspanningszone (bestaand voetbalveld), 0,0996 ha
agrarisch gebied wordt openbare wegenis, 0,8334 ha
woongebied wordt gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (waaronder een deel parking) en 0,0277 ha
woongebied wordt agrarisch gebied) en het heeft betrekking op de ruimtelijke ordening.
Aangrenzend aan het plangebied en beperkt overlappend (een 9-tal bestaande woningen en een
onbebouwd perceel langs de Brandstraat) is het
Habitatrichtlijngebied BE25000004 “Zandig WestVlaanderen, bossen, heiden en valleigebieden van
zandig Vlaanderen, westelijk deel” gelegen. Dit gebied
omvat beekvalleien en brongebieden, met bossen,
natte graslanden, droge en vochtige heide en waardevolle graslandrelicten. Het RUP laat slechts beperkte
wijzigingen toe die geen invloed zullen hebben op het
aangrenzende Habitatrichtlijngebied en zodat er geen
passende beoordeling vereist is.
conclusie:
Het RUP valt onder de screeningsplicht.

3

een beschrijving en een inschatting
van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan of
programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke
aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma
op:
●● de gezondheid en veiligheid van de mens
●● de ruimtelijke ordening
●● de biodiversiteit
●● de fauna en flora
●● de energie- en grondstoffenvoorraden
●● de bodem
●● het water
●● de atmosfeer
●● de klimatologische factoren
●● het geluid
●● het licht
●● de stoffelijke goederen
●● het cultureel erfgoed, met inbegrip van het
architectonisch en archeologisch erfgoed
●● het landschap
●● de mobiliteit
●● de samenhang tussen de genoemde factoren
Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffectenschema. De effecten waarvan vermoed wordt dat ze
waarschijnlijk significant zijn worden verder in detail
onderzocht. Op de effecten die vermoedelijk niet significant zijn wordt minder diep ingegaan.
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Ingreepeffectenschema
mens
gezondheid

lucht
mens
ruimt.
aspecten

bodem
licht,
geluid
warmte
en
trillingen stralingen

water

geur

landschap

mobiliteit fauna en erfgoed +
flora
archeologie

tijdelijk

N

N

N*

N*

N

P/N*

P/N*

N

P/N*

N

P/N*

P/N*

tijdelijk
tijdelijk

N
N

N
N

N*
N*

N*
N*

N
N

P/N*
P/N*

P/N*
P/N*

N
N

P/N*
P/N*

N
N

P/N*
P/N*

P/N*
P/N*

tijdelijk

N

N

N*

N

N

P/N

P/N

N

P/O

N

P/O

N*

tijdelijk

N

N

N*

N*

N

P/N*

P/N*

N

P/N*

N

P/N*

P/N*

permanent N

N

N*

N*

N*

N

N*

N

N

N*

N

N

voetbalveld
projectzone
wonen, recreatie,
horeca en logis,
school, BKO

permanent O
permanent N

N
N

N*
N*

N*
N*

N*
N*

N
N

N*
N*

N
N

N
N

N*
N*

N
N

N
N

landschapspark

permanent O

N

N

N

N

N

N

N

N

N*

N

N

ingreep

Aanlegfase
beperkte woningbouwmogelijkheden
aanleg parking
projectzone
wonen, recreatie,
horeca, logis,
school, BKO
aanplanten dreven, bomenrijen
aanleg tracés voor
traag verkeer
Exploitatiefase
beperkte woningbouwmogelijkheden

omvang in ruimte en
tijd
Opp (m²)

Duur

N: niet significant effect – N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect – S: (waarschijnlijk) significant effect – T: tijdelijk
effect – P: permanent effect – O: positief effect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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3.1

de gezondheid en de veiligheid van de
mens

referentie
Het plangebied omvat het straatdorp van
Doomkerke met inbegrip van het kasteelpark
aan de Brandstraat, alsook het landschappelijk
waardevol agrarisch gebied rond het gehucht en
(delen van) natuurgebied en natuurreservaat, nl.
Galatosbos en Predikherenbos;
●● Binnen het plangebied situeren zich langsheen
de Brandstraat enkele ambachtelijke bedrijven,
de kampplaats en parochiehuis ‘t Haantje, de
Sint-Caroluskerk, basisschool De Linde en het
voormalig ouderlingengesticht (achtergelegen
orde). In achtergelegen orde aan de Brandstraat,
is het voetbalterrein gesitueerd.
●● Ruiselede is gelegen binnen het gewestplan
Roeselare-Tielt [KB 17-12-1979]. De gewestplanwijziging definitief vastgesteld bij Besluit van de
Vlaamse Regering dd. 15-12-1998 bracht wijzigingen met zich mee voor wat betreft gronden
gelegen in onderhavig RUP: om ondermeer de
versnippering van bestaande bossen tegen te
gaan en de bebossingsindex te verhogen, werden
de bosrijke oude veldgebieden rond de Vorte
Bossen als grote eenheden versterkt. Voor de
versterking van de ecologische waarden werd ca.
160 ha agrarisch gebied als ecologisch waardevol
aangeduid, ondermeer in de omgeving van de
vallei van de Wantebeek. Bij deze gewestplanwijziging dd. 1998 werd met betrekking tot gronden
gelegen in onderhavig RUP Doomkerke, een
gebied gelegen aan de Vortebossen, oorspronkelijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied
bestemd, omgezet naar natuurgebied, alsook
●●
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een achtergelegen perceel aan de Brandstraat
begrepen tussen het lint en de Galatosbossen
werd in die zin herbestemd. Doch, tegen deze
gewestplanwijziging werd beroep aangetekend bij
de Raad van State waardoor deze wijziging teniet
is gedaan. De percelen waarop de vernietiging
slaat en waar dus de oorspronkelijke gewestplanbestemming geldt, zijn opgesomd in het arrest
dd. 18-07-2002 (het betreft de percelen in paars
omcirkeld op naaststaande kaart).
De gronden gelegen binnen de grenzen van onderhavig RUP Doomkerke, hebben volgende bestemmingen
verkregen:
●● woongebied met landelijk karakter
●● landschappelijk waardevol agrarisch gebied
●● parkgebied
●● natuurgebied
●● natuurgebied met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten
●● Herbevestigde agrarische gebieden: algemeen
kan gesteld worden dat het plangebied niet is
opgenomen binnen de contour van herbevestigd
agrarisch gebied, behoudens een kleine hoek ter
hoogte van de Oude Veldstraat, deel dat aansluit
bij het centrale gebied van Ruiselede dat beleidsmatig wel herbevestigd werd.
●● Er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plangebied aanwezig.
●● Binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.

gewestplan

gewestplan aangepast aan het arrest van de Raad van
State dd. 18-07-2002 , verwerking WVI
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herbevestigde agrarische gebieden (HAG)

beschrijving effect
●● Het RUP zal o.a. aandacht besteden aan volgende elementen:
●● kwalitatieve afwerking van het bestaande
woonlint;
●● beperkte bouwmogelijkheden, op maat van de
kern en binnen het bestaand woongebied met
landelijk karakter;
●● verenigbaarheid van de bestaande ambachtelijke activiteiten met de woonomgeving;
●● ontwikkelingsmogeljkheden rond een lokaal
strategisch project, in casu rond het ouderlingengesticht/voormalige hoeve en de basisschool De Linde;
●● aandacht voor historisch waardevol erfgoed. Ook voor wat betreft het zonevreemd
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●●

patrimonium binnen het Galatosbos (habitatrichtlijngebied) wordt i.f.v. het behoud van dit
waardevol patrimonium een bijkomende functie
voorzien afgestemd op de draagkracht van het
gebied;
●● ondersteunen van toeristisch - recreatieve
projecten waaronder de uitbouw van een
netwerk van trage verbindingen in relatie tot
het omliggende landschap, het bestendigen
van het landschapspark Disveld, het bestendigen en beperkt uitbouwen van het kampheem
(& parochiaal centrum) ‘t Haantje, het voorzien van een bezoekersparking i.f.v. het LIP
Bulskampveld;
●● het voorzien van mogelijkheden voor het
kasteelpark;
●● het bestendigen van de lokale sportinfrastructuur, nl. het voetbalveld (bij stopzetting voetbalactiviteiten wordt de nabestemming landbouw
voorzien);
●● de relatie en integratie tussen straatdorp en de
open ruimte wordt versterkt door een duidelijk
afgewerkte dorpsrand;
●● behoud en versterken van de natuurwaarden;
●● behoud van de agrarische activiteit.
Concreet wordt een behoud en versterking van
de bestaande toestand nagestreefd, met aandacht voor de leefbaarheid van Doomkerke.
Het bestaande zonevreemde voetbalveld kan
behouden blijven. Er kan een parking aangelegd
worden voor het voetbalveld, voor de bewoners
en de bezoekers van het landschapspark. Het
bestaande kamphuis ‘t Haantje kan beperkt
uitgebreid worden (met ondersteunende functies
zoals keuken, sanitair...). In het zuidelijke deel is
een afwerking van het woongebied met landelijk

karakter mogelijk mits nodige aandacht voor het
omliggende landschap en optimale inpassing door
architectuur op maat van het weefsel met oog voor
een gepaste vormgeving en detaillering in relatie
tot het omliggend patrimonium van de Brandstraat.
Er zullen dreven en verbindingen voor traag
verkeer aangelegd worden, dit zal de leefbaarheid
van het dorp ten goede komen. Tenslotte wordt
een project mogelijkgemaakt in het voormalige ouderlingengesticht/boerderij. De vergunde bestaande
bedrijven binnen het straatdorp kunnen blijven.
plangeïntegreerde maatregelen
●● Voor de drie bestaande bedrijven is er een overdruk voorzien. Hier kan bedrijvigheid van lokaal
belang behouden blijven. Het plan biedt niet het
kader voor de oprichting van SEVESO-bedrijven.
wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
●● De Vlarem- en ARAB-wetgeving leggen de bedrijven maatregelen op om de veiligheid naar de omgeving toe en binnen in het bedrijf te waarborgen.
conclusie
In de omgeving van het RUP liggen geen Sevesobedrijven, zodat bewoners en/of bedrijven in het
plangebied geen risico’s lopen verbonden aan
dergelijke bedrijven.
●● Het RUP vormt niet het kader voor de oprichting
van Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet
blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke
bedrijven met zich meebrengen.
●● De uitvoering van het RUP zal geen bijkomende
risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van
de omwonenden opleveren, maar de leefbaarheid
van Doomkerke ten goede komen.
●●
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3.2

de ruimtelijke ordening

referentie
Doomkerke is een parochie gelegen in het noorden
van de gemeente Ruiselede en wordt gekenmerkt
door zijn landelijke ligging. Het is een compact noordzuid georiënteerd straatdorp gelegen tussen de velden en ingesloten tussen een bosrijke omgeving: in
het oosten de Galatosbossen en in het westen het Predikherenbos. Ten noorden en deels overlappend met
onderhavig plangebied bevindt zich het beschermd
cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Een
landschap waarin nog duidelijk herkenbare structuren
kunnen onderscheiden worden van de opeenvolgende
ontginningsfasen.
RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen [RSV] is vastgesteld door de Vlaamse regering op 23-09-1997. Op
12-12-2003 heeft de Vlaamse regering de gedeeltelijke herziening van het RSV definitief vastgesteld. Op
17-12-2010 heeft de Vlaamse regering de tweede herziening van het RSV definitief vastgesteld. De tweede
herziening gaat hoofdzakelijk over het actualiseren
van het cijfermateriaal rond wonen, werken, open
ruimte, recreatie en infrastructuur. Er is tevens een
afstemming met het decreet grond- en pandenbeleid.
Ruiselede is een gemeente gelegen in het buitengebied, ten noorden van het structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied Tielt. In het buitengebied overweegt de open, onbebouwde ruimte. De natuurlijke en
agrarische structuur vormen de fysische dragers van
de open ruimte. De bebouwde ruimte en infrastructuren maken er deel van uit.
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Het RSV pleit voor het behoud en waar mogelijk de
versterking van het buitengebied. Dit betekent het
bundelen van wonen en werken in de kernen om het
te vrijwaren voor de essentiële functies [landbouw, natuur en bos, wonen en werken].
De belangrijkste doelstellingen voor het buitengebied
zijn:
●● het tegengaan van versnippering,
●● het inbedden van landbouw, natuur en bossen in
goed gestructureerde gehelen,
●● het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke
kwaliteit,
●● het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
Specifiek betekent dit
voor de natuurlijke structuur:
●● ontwikkeling van de beken en rivieren in relatie
met de omgevende vallei;
●● een ruimtelijk - ecologische basiskwaliteit voor de
ecologische infrastructuur;
●● herwaarderen van de bestaande bossen;
●● beheersovereenkomsten
voor de agrarische structuur:
●● erkenning en ondersteuning van de agrarische
macrostructuur;
●● agrarische bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur
voor de nederzettingsstructuur:
●● versterken van de centrumfunctie van de kernen
●● lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend
bij hoofddorpen;
●● geen verdere groei van linten en verspreide
bebouwing

voor de landschappelijke structuur:
●● selectie van structurerende landschapselementen
en – componenten;
●● gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor
karakteristieke elementen en componenten, gave
landschappen en open ruimteverbindingen.
voor andere functies:
●● andere functies van het buitengebied zijn recreatie en toerisme, gemeenschaps- en
●● nutsvoorzieningen, waterwinning en ontginning.
Deze functies kunnen als hoofdfunctie voorkomen
maar zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Zij moeten zich dus richten naar de ontwikkelingsperspectieven voor de functies die wel
structuurbepalend zijn in het buitengebied.
Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen hoofdwegen
en geen primaire wegen categorie I geselecteerd. De
N37 wordt vanaf de aansluiting A10 [Aalter] tot N35/
N37 [Tielt] als primaire weg II geselecteerd.
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos
In uitvoering van het RSV stelt de Vlaamse overheid
een ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos
met als doelstelling te komen tot een afbakening van
de agrarische, de natuurlijke en de bosstructuur van
het buitengebied.
De gemeente Ruiselede is gelegen binnen 2 regio’s.
Het noordelijk deel van de gemeente is gelegen in de
regio Veldgebied Brugge en Meetjesland. Het zuidelijke deel is gelegen in de regio Leiestreek. De grens
tussen beide buitengebiedregio’s situeert zich ten zuiden van het gehucht Doomkerke.
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De visies vormen de basis voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen voor landbouw, natuur en
bosgebieden. Op 20-07-2006 werd het afbakeningsvoorstel voor de regio Veldgebied Brugge en Meetjesland goedgekeurd en op 14-10-2008 het afbakeningsvoorstel voor de Leiestreek.
Deze ruimtelijke visie geeft weer welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan
zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Deze
visie vormt de basis voor de gewestelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen op perceelsniveau
vastleggen. Hieraan wordt een operationeel uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de prioriteiten en
fasering zijn vastgesteld.
Voor de onmiddellijke omgeving van het plangebied
RUP Doomkerke zijn volgende ruimtelijke concepten
van toepassing:
●● behoud en versterking van historische bos- en
parkstructuren met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
●● behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide
●● ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
○○ het kleinschalige karakter en de historische
structuur van landelijke nederzettingen
[Doomkerke, Kruiskerke, Maria-Aalter,
Wildenburg, …] dient behouden te blijven
met bijzondere aandacht voor verkeersleefbaarheid en voor gave relaties tussen de dorpskernen en omliggende gave
landschappen.
●● behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van samenhangende veldgebieden
en gave beekvalleien
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Het zuiden van het plangebied grenst aan de deelruimte ‘Plateau van Tielt’ waarbij volgend concept van
belang is:
●● ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden
vrijwaren voor land- en tuinbouw
PRS
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan [PRS] WestVlaanderen is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
6-03-2002. Naast het RSV vormt het PRS een referentiekader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente.

nen, linten en verspreide bebouwing. Het strikter bundelen van wonen en werken naar een selectief aantal
kernen volgens een gelijkmatig verspreid patroon van
hoofddorpen en woonkernen moet deze zone beter
structureren. Ruiselede werd geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp.
Op grondgebied van de gemeente Ruiselede zijn er
volgende selecties:
ankerplaatsen
Sint-Pietersveld en Schoonberg-Vorte Bossen
●● de omgeving Mevrouwmolen en Artemeersmolen
Kanegem.
●●

De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
de provincie West-Vlaanderen sluit aan bij het RSV
en geeft verdere invulling aan elementen die vragen
om een samenhangend beleid over de gemeentelijke
grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het
kader voor maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren.
De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De
provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid
te behouden en te versterken. Daarom worden voor
structuurbepalende componenten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven toegekend die verschillend zijn naargelang het gebied waarin deze elementen gelegen zijn.
De visie op provinciaal niveau over de verschillende
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar verschillende deelruimten. Per deelruimte worden voor
specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en
beleidsdoelstellingen geformuleerd.
Ruiselede maakt deel uit van het bundelingsgebied.
Dit is een gebied met een intense dichtheid aan ker-

Het zuiden van de gemeente behoort tot een nieuw
landschap met een intensief gedifferentieerde agrarische structuur. Het noorden van Ruiselede behoort
tot de toeristisch-recreatieve regio Brugse Ommeland.
Op grondgebied Ruiselede werden geen secundaire
wegen geselecteerd.
natuurverbindingen
Bij de herziening van het PRS wordt de omgeving
van de Wantebeek en bovenlopen, tussen sint-Pietersveld, de Galatosbossen, de Vortebossen en de
bossen van de vallei van de Wantebeek, aangeduid
als rivier- en beekvalleien en de Poekebeek/Klaphullebeek/Bundingsbeek zijn aangeduid als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De vallei
van de Poekebeek en het Houtland [noorden van de
gemeente] is daarenboven een stimulansgebied voor
KLE.
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GRS
De bepalingen van het richtinggevend en bindend deel
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
Ruiselede worden vertaald in het RUP daar deze
steeds in relatie dienen te staan tot en in uitvoering
moeten zijn van het GRS.
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Doomkerke” is opgenomen in het actieprogramma van het GRS van Ruiselede:
●● opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan
Doomkerke in functie van open ruimte verbindingen, verblijfsrecreatie en ontspanningszone,
natuureducatief project, ...
Hieronder wordt beknopt weergegeven wat de krachtlijnen zijn van toepassing voor onderhavig RUP.
Doomkerke is geselecteerd als een “landelijke parochie” en is volgens het GRS gelegen binnen de deelruimte het “bosrijke gebied”.
Doelstellingen voor de landelijke parochies zijn:
●● afbakenen van de bebouwing;
●● garanderen van de leefbaarheid en de woonkwaliteit door groen te voorzien en door de verkeersstructuur aan te passen aan de woonfunctie.
Verder zal gewerkt worden aan een duidelijk
centrum dat de woongroep structureert en een
eigen karakter geeft;
●● landelijk wonen in een bosrijke omgeving
behouden;
●● goede bereikbaarheid van de voorzieningen in
Ruiselede-Centrum nastreven.
gewenste structuur van het bosrijk gebied
bron: gemeente Ruiselede, GRS
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Doomkerke wordt versterkt als landelijk woondorp in
relatie tot een bosrijke omgeving. Zichtassen op de
bossen of dreefstructuren die de relatie met het bos
versterken dienen maximaal behouden te worden.
Ook via de beekvalleien kan de verbinding met het bos
versterkt worden.
Om de leefbaarheid van Doomkerke te behouden kan
de bestaande juridische woonvoorraad verder ingevuld worden. Er wordt een herkenningspunt rond de
kerk en de school uitgebouwd en er dient aandacht
te gaan naar integratie van het achterliggende sportterrein. Ook het kasteel met park draagt bij tot een
volwaardige kern. Binnen de strook van aaneengesloten bebouwing wordt de kleinhandel in relatie tot
de kern behouden en gestimuleerd. De verkeersstructuur wordt aangepast aan de woonfunctie en de bereikbaarheid van voorzieningen in Ruiselede-centrum
staat voorop.
Er komt een duidelijke afbakening van de bebouwing.
De openruimte verbindingen, tussen Doomkerke en ’t
Oud Haantje en tussen Doomkerke en de lintbebouwing van de Maria-Aalterstraat, stellen een grens aan
de bebouwing van Doomkerke. Ook langs de Bruggesteenweg, richting De Klaphulle is geen verdere
verlinting toegestaan. Bestaande, vergunde woningen
en tuinstroken die gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij de dorpsbebouwing krijgen gelijkaardige
mogelijkheden als het landelijke woongebied. Dit zal
geen aanleiding geven tot het creëren van bijkomende
woongelegenheden. De bebouwingsranden worden
landschappelijk afgewerkt.
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Vanuit de gewenste structuur voor Doomkerke alsook
vanuit de diverse deelstructuren zijn volgende elementen van belang:
aansluiting bij het toeristische-recreatief netwerk rond Bulskampveld
De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van
Ruiselede wordt in belangrijke mate bepaald door de
natuurlijke en landschappelijke waarden: het noorden
van de gemeente vormt een aantrekkelijk kader voor
allerlei vormen van zachte recreatie. Dit gebied behoort tot het landelijk recreatief netwerk op provinciaal
niveau. Meer specifiek wenst de gemeente Ruiselede
meer aan te sluiten bij het recreatieve netwerk rond
het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld,
waarbij de nadruk ligt op zachte recreatie en medegebruik van de open ruimte.
JJ

recreatief - natuureducatief project in
Doomkerke
In Doomkerke heeft de gemeente een weiland, gelegen tussen de school De Linde en de Gallatasbossen
ingericht als recreatieve en natuureducatieve zone
met onder meer een speelweide, boomgaard, poel,....
De gemeente zal, indien noodzakelijk, een bestemmingswijziging doorvoeren via een RUP. De zone krijgt
een openbaar karakter zodat ze niet enkel in functie
van de school, maar bijvoorbeeld ook in functie van
het kampheem ‘t Haantje kan gebruikt worden.
JJ

ontspanningszone als basisvoorziening in
Doomkerke
Aansluitend bij het centrum van Doomkerke bevindt
zich een voetbalterrein. Dit terrein beantwoordt aan
een sublokale vraag naar sportinfrastructuur. Daarom
moet een bestendiging van deze functie met minimale
JJ

infrastructuur mogelijk zijn. Daarenboven kent het terrein een multifunctioneel gebruik in functie van het
dorp en is hierdoor belangrijk voor de leefbaarheid van
Doomkerke. De gemeente zal de bestemming in een
RUP vastleggen, zodat het behoud ervan verzekerd is.
Gelet op de schaal van Doomkerke moet de zone beperkt in omvang blijven en de infrastructuur zeer kleinschalig. De huidige bestemming wordt als maximale
grens beschouwd. Een verhoging van de dynamiek
van de activiteiten kan niet.
JJ zone voor verblijfstoerisme
In Doomkerke ligt langs de Brandstraat een kampheem ’t Haantje’. Het gaat om het voormalige schooltje van Doomkerke dat werd ingericht als bivakplaats.
Het wordt enkel in de maanden juli en augustus verhuurd. De ligging van het heem zorgt niet voor problemen voor de omwonenden. Het kamphuis ligt in
het meest aantrekkelijke gebied van Ruiselede voor
de recreant zodat vanuit het kamphuis heel wat mogelijkheden zijn. De gemeente wenst dit kamphuis te
behouden. Het kadert eveneens binnen het landelijkrecreatief netwerk op provinciaal niveau.

JJ medegebruik van de natuurlijke stepstones
Het noorden van Ruiselede maakt deel uit van het landelijk-recreatief netwerk ten zuiden van Brugge. Binnen de
gebieden van de natuurlijke structuur is vraag naar recreatief medegebruik van de open ruimte. Voor alle bosgebieden binnen de gemeente kan het recreatief medegebruik vorm krijgen, rekening houdend met de specifieke
eigenschappen en draagkracht van elk gebied. In de
Vorte Bossen wordt een beperkt recreatief medegebuik
binnen de randvoorwaarden van de natuurlijke structuur
vooropgesteld alsook een versterking van het bestaand
recreatief gebruik van het Parochieveld.
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JJ uitbouw van een lokaal recreatief netwerk
Het betreft een lokaal netwerk van zachte recreatievormen als fietsen, wandelen en paardrijden. Dit lokaal recreatieve netwerk zorgt voor een alternatieve
ontsluiting en verbinding vanuit Ruiselede-centrum
naar de buurgemeenten of het bosrijke gebied ten
noorden van de Wantebeek. Daarenboven zorgt dit
netwerk voor de verbinding tussen de verschillende
mooie hoeves binnen de gemeente. Het ganse historische patrimonium dient als aanknopingspunt voor de
routes en rustpunten in het recreatieve netwerk.

Uitgangspunt voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk vormen de talrijke buurt- en voetwegels
in de gemeente. Dit is vooral in het open agrarisch
gebied het geval. Waar nodig dienen deze buurt- en
voetwegels behouden of is herinrichting noodzakelijk.
Ten noorden van de Wantebeek bieden de bestaande
dreven een aantrekkelijk kader voor wandelaars en
fietsers.
Bij de uitbouw van het lokale netwerk is de vallei van
de Wantebeek een belangrijk verbindingselement tussen het recreatieve netwerk rond de bosstructuren en
het open agrarische landschap met o.a. de bossen
rond Poeke.
JJ Doomkerke als verblijfsgebied
Doomkerke werd aangeduid als verblijfsgebied. Binnen deze gebieden primeert de verblijfsfunctie en dus
de verkeersleefbaarheid op de verkeersfunctie van de
weg. Het kruispunt Bruggesteenweg x Brandstraat en
het kruispunt Brandstraat x Oude Veldstraat worden
als centrumpoort geselecteerd.
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Volgende selecties van structuurbepalende elementen
hebben betrekking op onderhavig RUP:
met betrekking tot de landschappelijke structuur:
●● de open ruimte verbindingen tussen Doomkerke
en Oud Haantje en de open ruimte verbinding
tussen Doomkerke en lintbebouwing van Wingene
worden als structurerende open ruimte verbinding
●● De Sint-Caroluskerk alsook het Kasteel De Roo
als baken in het landschap
●● de vallei van de Pachtebeek als structurerend hydrografisch element en de vallei van de Wantebeek als overgang tussen
lansdschapseenheden
met betrekking tot de nederzettingsstructuur:
●● Doomkerke als landelijke parochie
met betrekking tot de toeristisch-recreatieve structuur:
●● site van het voetbalterrein Doomkerke als
ontspanningszone
●● site van het kamheem ‘t Haantje’als zone voor
verblijfstoerisme
met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur:
●● de Brandstraat als een lokale weg II
●● Doomkerke als verblijfsgebied
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het GRS
en staat onderaan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

●●

●●
●●

●●

●●

●●
●●

beschrijving effect
Het RUP geeft uitvoering aan het GRS en heeft voornamelijk een bewarend en een licht corrigerend karakter ten opzichte van de bestaande toestand.
Het RUP voorziet in en besteedt aandacht aan onder
andere:
●● een kwalitatieve afwerking van het bestaande
woonlint;

●●

●●
●●

beperkte bouwmogelijkheden, op maat van de
kern en binnen het bestaand woongebied met
landelijk karakter;
de verenigbaarheid van de bestaande ambachtelijke activiteiten met de woonomgeving;
ontwikkelingsmogeljkheden rond een lokaal
strategisch project, in casu rond het ouderlingengesticht/voormalige hoeve en de basisschool De Linde;
aandacht voor het historisch waardevol erfgoed. Ook voor wat betreft het zonevreemd
patrimonium binnen het Galatosbos (habitatrichtlijngebied) wordt i.f.v. het behoud van dit
waardevol patrimonium een bijkomende functie
voorzien afgestemd op de draagkracht van het
gebied;
ondersteunen van toeristisch - recreatieve
projecten waaronder de uitbouw van een
netwerk van trage verbindingen in relatie tot
het omliggende landschap, het bestendigen
van het landschapspark Disveld, het bestendigen en beperkt uitbouwen van het kampheem
(& parochiaal centrum) ‘t Haantje, het voorzien van een bezoekersparking i.f.v. het LIP
Bulskampveld;
het voorzien van mogelijkheden voor het
kasteelpark;
het bestendigen van de lokale sportinfrastructuur, nl. het voetbalveld (bij stopzetting voetbalactiviteiten wordt de nabestemming landbouw
voorzien);
de relatie en integratie tussen straatdorp en de
open ruimte wordt versterkt door een duidelijk
afgewerkte dorpsrand;
behoud en versterken van de natuurwaarden;
behoud van de agrarische activiteit.
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De voorschrifen van het gewestplan binnen het plangebied worden opgeheven.
plangeïntegreerde maatregelen
●● De bouwmogelijkheden i.f.v. nieuwe ontwikkelingen zijn beperkt:
●● specifieke bepalingen worden vastgelegd
met betrekking tot de uitbreiding van het
Kampheem ‘t Haantje. Ook met betrekking tot
de inrichtings- en beheersmaatregelen voor de
terreinen gebruikt door het kampheem, worden
specifieke maatregelen genomen.
●● voor de gebouwen binnen de cluster van
bebouwing ‘basisschool De Linde en het
voormalig ouderlingengesticht’ worden
specifieke bepalingen vastgelegd met betrekking tot mogelijke uitbreiding: uitbreiding van
bestaande infrastructuur dient in hoofdzaak
aan te sluiten bij de bestaande volumes. Er
dient rekening gehouden met het aanwezige
waardevol patrimonium, waarbij het gabarit van
het waardevolle patrimonium richtinggevend is.
Nieuwe gebouwen mogen geen afbreuk doen
aan beschermde M&L en overig waardevol
patrimonium.
●● het gabarit en het architecturaal voorkomen van de woonbebouwing langsheen de
Brandstraat wordt vastgelegd; specifieke
inrichtingsbepalingen worden opgenomen
rekening houdend met de kwaliteit en de verschijningsvorm van de bestaande ruimtelijke
structuur, kenmerkend voor Doomkerke. Ook
voor de woningbouwmogelijkheden binnen het
het gebied met erfkarakter worden specifieke
bepalingen opgenomen met betrekking tot inplanting, gabarit, inpassing in het landschap en
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

vrijwaren van zichten naar het achterliggende
landschap. Dit in relatie tot en afgestemd op de
aanpalende hoevetypologie van de voormalige
pachthoeve.
Beeldbepalende gebouwen en tuinen worden
geconserveerd en bewaard in functie van hun
beeldbepalend karakter binnen het gehucht;
specifieke inrichtingsbepalingen worden opgenomen rekening houdend met de kwaliteit van de
bestaande ruimtelijke structuur.
Bij elke ingreep dient een voldoende landschappelijke inkleding en integratie te worden verzekerd
ten opzichte van het omliggende landschap.
Specifieke bepalingen met betrekking tot erfafscheidingen worden opgenomen in functie van de
algehele beeldkwaliteit
Binnen het rup krijgt het Galatosbos en het
Predikherenbos, cf. de bepalingen van het
gewestplan, de bestemming van natuurgebied,
dit met bijkomende mogelijkheden i.f.v. sociaal,
educatief en recreatief medegeruik in ondergeschikte functie en voor zover niet storend voor de
hoofdbestemming, zijnde natuurgebied.
De bestaande waardevolle bebouwing binnen het
Galatosbos, de voormalige zomerresidentie van
de familie de Kerckhove d’Ousselgem mag behouden blijven. De bestaande woningen kunnen verbouwen alsook wordt voorzien om kleinschalige
logiesfunctie toe te laten; dit voor zover op maat
van en inpasbaar in de omgeving en niet hinderlijk
is voor de hoofdbestemming natuurgebied.
Binnen het rup krijgt het kasteelpark De Roo, cfr.
de bepalingen van het gewestplan, de bestemming kasteelpark, dit met bijkomende mogelijkheden i.f.v. sociale, educatieve, recreatieve, cultuurhistorische, evenals een ecologische functies. In

●●

●●

●●

de bestaande bebouwing wordt wonen alsook activiteiten die ondersteunend zijn aan de parkfunctie toegelaten; nl. recreatieve, culturele, educatieve, toeristische, commerciële en horecafunctie
en de noodzakelijke aanverwante voorzieningen
zijn toegelaten, voorzover ze zich beperken tot het
lokale schaalniveau.
Bij de bestendiging van het voetbalterrein wordt
als nabestemming een landbouwgebruik voorzien
indien de sportactiviteiten zouden ophouden te
bestaan. Enkel infrastructuur en functies inherent
aan en noodzakelijk voor het functioneren van
deze infrastructuur zijn toegelaten. Max. 1 clubkantine van 150m² is toegelaten.
Bestaande vergunde bedrijvigheid wordt bestendigd. Deze bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke draagkracht niet wordt
overschreden en er geen hinder ontstaat. Enkel
beperkte functionele uitbreidingen zijn toegelaten.
Minimaal dient landschappelijke inkleding t.h.v. de
achterste perceelsgrens, verzekerd.
Binnen het RUP worden de toeristisch-recreatieve
projecten voorzien binnen het LIP Bulskampveld,
doorvertaald: aan de bezoekers- en onthaalparking welke functioneert voor de secundaire onthaalpoort Doomkerke, alsook voor de bewoners
van Doomkerke zelf, worden specifieke inrichtingsmaatregelen opgelegd inzake % maximaal
verhard en minimaal groen, in functie van een
duurzame inrichting. Het netwerk van trage verbindingen al dan niet begeleid door streekeigen
groen, wordt verankerd als deelaanduidingen in
overdruk.
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conclusie
De huidige situatie van het bebouwd weefsel binnen
het plangebied, nl. het straatdorpweefsel met recreatief karakter en bijhorende faciliteiten, brengt geen
aanzienlijke milieueffecten met zich mee.
Het is de bedoeling om over een toetsingskader op
maat van het gehucht te beschikken, om ontwikkelingen die los staan van de huidige typologie en de
kenmerkende eigenschappen van het weefsel, niet
mogelijk te maken.
De voorziene laag-dynamische toeristisch-recreatieve
elementen in uitvoering van het LIP Bulskampveld
versterken de betekenis van Doomkerke in een ruimer
toeristisch-recreatief netwerk, steunend op de eigen
troeven en de draagkracht van het gebied.
Geen aanzienlijk effect

3.3

de biodiversiteit, de fauna en de flora

referentie
Het plangebied maakt deel uit van een bosrijk gebied
waar ook nog een heel aantal dreefstructuren voorkomen. Hierdoor krijgt het gebied een meer gesloten
karakter. Het is een onderdeel van de oude veldgebieden, en heeft dan ook aansluiting over de gemeentegrenzen met o.a. Sint-Pietersveld, Hoogveld en verderop het Bulskampveld. Hierdoor heeft deze ruimte
heel wat mogelijkheden naar recreatie toe.
In dit gebied is de landbouw verweven met bosstructuren en men vindt er hoofdzakelijk weidegebieden. De
hoeves zijn er minder talrijk aanwezig.
De grootste boscomplexen situeren zich tussen de
parochies Doomkerke en Kruiskerke. Het gaat om het
Galatosbos [behorende tot het plangebied], de Vorte
Bossen en Ruiseleeds Veld. De eerste twee worden
gescheiden door de Bruggesteenweg, de laatste twee
zijn onderling verbonden via dreefstructuren. Het Ruiseleeds veld sluit, over de gemeentegrens in Aalter,
aan op de bossen van Egypteveld en Hoogveld. Nog
verder noordwestwaarts liggen een aantal kleinere
bospercelen.
Het Sint-Pietersveld [ten westen van het plangebied]
vormt een opmerkelijk open ruimte gebied in het eerder gesloten landschap. De ruimte is er opgedeeld in
compartimenten van kwadratische akkers en weiden,
een gevolg van de vroegere systematische ontginningen.
●● biologische waarderingskaart
Conform de biologische waarderingskaart wordt het
perceel t.h.v. het kasteelpark aan de Brandstraat [kasteel De Roo] gekarteerd als biologisch waardevol.
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biologische waarderingskaart

Het grootste deel van de Galatosbossen is biologisch
zeer waardevol, naast enkele percelen met een kartering van biologisch waardevol. De kavel waarop de
zonevreemde bebouwing gelegen is binnen de Galatosbossen, is binnen de biologische waarderingskaart
niet ingekleurd als waardevol. Reden daarvoor is dat
de panden al jaren aanwezig zijn, waardoor de biologische waarde van de huiskavel normaliter nihil is.
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De dreefstructuur [Konijnendreef] welke het Galatosbos met de Brandstraat verbindt is tevens opgenomen
als biologisch [zeer] waardevol. Enkele landbouwbouwpercelen tussen Galatosbos en de Brandstraat
zijn gekarteerd als ‘complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen’, evenals het
onbebouwd perceel t.h.v. de Brandstraat en het achterliggend terrein t.h.v. het kampheem ‘t Haantje.

●● VEN/IVON
Binnen het plangebied van het RUP behoren het Galatosbos met uitzondering van de bebouwing alsook het
Predikherenbos tot het VEN.

●●

inrichtingsplannen VLM: natuurinrichting

Biscopveld
Het betreft een natuurinrichtingsproject waarin aan
heideherstel wordt gedaan en waarbij ruimte gecreëerd wordt voor meer natuurlijk bos.
JJ

voorgeschiedenis
Aan de basis van dit inrichtingsproject lag een vraag
van Natuurpunt om in de Gulke Putten en omgeving
natuurherstelmaatregelen te nemen. Op basis van het
onderzoek naar de haalbaarheid werd een project in
het heide- en bosgebied in Wingene, Beernem, Ruiselede en Oostkamp ingesteld op 10 juli 2009. Bevoegde
minister heeft op 17 oktober 2012 fiat gegeven voor de
uitvoering van de terreinwerken.

Habitat- en vogelrichtlijngebieden
In de nabijheid van het plangebied en beperkt overlappend is het habitatrichtlijngebied BE25000004 ‘Zandig West-Vlaanderen, bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel‘ gelegen.
Dit gebied omvat beekvalleien en brongebieden met
bossen, natte graslanden, droge en vochtige heide, en
waardevolle graslandrelicten.
●●

VEN/IVON

●●

PRS: zie ook onder 3.2. de ruimtelijke ordening

situering
Het natuurinrichtingsproject Biscopveld ligt op het
grondgebied van de gemeenten Wingene, Beernem,
Ruiselede en Oostkamp. De naam “Biscopveld” verwijst naar een plaatsnaam die gebruikt werd voor deze
zone op de Ferrariskaart van 1771-1778. Typisch in
het landschap zijn de uitgestrekte loof- en naaldbossen, dreven, heiderestanten, akkers en weiden.
Grote delen van het Biscopveld maken deel uit van
het Vlaams Ecologisch Netwerk en bovendien van het
Europese Natura 2000-netwerk.
Het doel van het natuurinrichtingsproject is de beschermde leefgebieden voor planten en dieren in het
Biscopveld beter in te richten. Zo ontstaan er meer
heide en natuurlijk bos en krijgen marters, reeën,
vleermuizen, vogels, amfibieën, reptielen, vlinders, …
opnieuw meer leefruimte.

Vogel- en habitatrichtlijngebieden
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Via het natuurinrichtingsproject Biscopveld worden de
bestaande natuurkernen gelegen binnen de perimeter
van het inrichtingsproject ‘landinrichting Bulskampveld
‘versterkt. Het natuurinrichtingsproject Biscopveld is
momenteel in uitvoering op het terrein.
●●

inrichtingsplannen VLM: landinrichting

JJ

Veldgebied Brugge

voorgeschiedenis
In 1999 kreeg de VLM van de minister de opdracht
een voorstudie op te maken voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone. In 2001 werden 10 studies
uitgevoerd ter ondersteuning van de opmaak van het
richtplan. In 2005 gaf de minister de opdracht om een
planprogramma op te maken, nadat de wetgeving inzake landinrichting gewijzigd was in 2004.
Het project ‘Brugse Veldzone’ werd opgesplitst in twee
delen, nl. ‘Veldgebied Brugge’ en ‘Landbouwgebied
Torhout-Wingene-Tielt’. Er zijn 4 inrichtingsprojecten:
‘Randstedelijk gebied Brugge’, ‘Mobiliteitsas GentBrugge - Zeebrugge’, ‘Veldgebied Jabbeke-Wingene
en ‘Bulskampveld’. Het planprogramma voor het ‘Veldgebied Brugge’ is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 14 september 2007.
beschrijving 1
De inzet van landinrichting in het inrichtingsproject
landinrichting Bulskampveld is in het goedgekeurde
planprogramma als volgt gemotiveerd:
“Het voorgestelde projectgebied vormt de kern van het
grootste aaneengesloten complex van bos- en heide1

bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Bulskampveld.
aspx
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gebieden in West- en Oost-Vlaanderen. De boskernen
zijn grotendeels in eigendom van openbare besturen
en natuurverenigingen en zijn ook grotendeels publiek
toegankelijk. Het provinciaal domein LippensgoedBulskampveld vormt de kern voor recreatief medegebruik.
In dit gebied is het landschappelijk karakter van het
veldgebied het sterkst uitgesproken: er zijn grotere
boscomplexen met heiderestanten, ingebed in open
ruimtes met landbouwgebruik en dambordvormige
drevenpatronen. Het is de wens van de betrokken besturen en administraties om dit gebied te ontwikkelen
tot een regionaal landschapspark, waarbij dit karakter
optimaal behouden en versterkt wordt.
Het is een uitdaging om bos-, natuur- en landbouwfuncties in evenwicht met elkaar te behouden in dit gebied. In het project kan dus aan versterking van deze
drie functies worden gewerkt. Landbouw die rekening
houdt met de wensen van deze ecologisch en landschappelijk gave omgeving blijft essentieel voor de
eigenheid van het gebied.
Recreatief medegebruik [wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, …] vormt een belangrijke meerwaarde voor het gebied, maar kan tegelijkertijd ook het
evenwicht tussen de functies verstoren. Alle partners
zijn vragende partij voor de opmaak van een globaal
concept voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat
gewerkt kan worden aan de realisatie van:
●● een fijnmazig wandelnetwerk met
knooppuntenbewegwijzering;
●● een fijnmazig fietsroutenetwerk;
●● een padeninfrastructuur voor eerder harde
vormen van recreatie zoals paardrijden en
mountainbiken;

●●

●●
●●
●●
●●
●●

“toegangspoorten” voor het gebied [parkeermogelijkheden en horeca gekoppeld aan insteken voor
het padennetwerk];
het verkeersarm of verkeersvrij maken van een
aantal wegen in het gebied;
onthaalinfrastructuur;
transferium Beernem-Bulskampveld;
veilige recreatieve en utilitaire verbindingen met
de omliggende woonkernen;
verblijfsinfrastructuur voor zachte vormen van
verblijfstoerisme [zoals “kamperen bij de boer”,
jeugdkampen, ….].

Om het gebied optimaal te kunnen laten functioneren,
dient ook gewerkt te worden aan de visueel-ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteit van het
gebied, via:
●● het herstel en behoud van drevenpatronen en
andere kleine landschapselementen;
●● de ecologische inrichting van waterlopen en algemene verbetering van de waterkwaliteit;
●● de versterking van cultuurhistorische waarden
zoals kastelen- en gebouwencomplexen;
●● gebiedsgerichte verbredings- en omschakelmogelijkheden voor landbouw;
●● het behoud en de versterking van natuurcomplexen met minder tot geen toegankelijkheid voor
recreanten.
Bedoeling zou moeten zijn om het gebied als een kwalitatief landschapspark in te richten, te beheren en te
promoten.”
stand van zaken
De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject
landinrichting Bulskampveld is opgericht bij ministerieel besluit van 12 november 2008, gewijzigd bij besluit
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van 11 mei 2010. In het kader van het inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld is de adviesprocedure voor het ‘landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur
Bulskampveld’ afgerond, zodanig dat het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld ter
goedkeuring kan voorgelegd worden aan de minister.
Ook wordt via een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Wingene en Ruiselede een landschapsbeheerplan voor het beschermd landschap “Sint-Pietersveld” opgemaakt.
JJ

inrichtingsplan ‘onthaalinfrastructuur
Bulskampveld’

voorgeschiedenis 2
Het inrichtingsplan ‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’ is gericht op het gelijknamige Landschapspark.
Op 28 september 2011 werd het “Charter van het landschapspark Bulskampveld” ondertekend door de verschillende terreinbeherende instanties, organisaties
en betrokken besturen. Daarin wordt afgesproken om
samen te werken voor de communicatie over en de
inrichting en het beheer van het landschapspark.
beschrijving
De doelstellingen van het inrichtingsplan zijn:
●● de inrichting van de onthaalpoorten in het landschapspark Bulskampveld;
●● het aanknopen van de onthaalpoorten op aan de
recreatieve netwerken [Doomkerke en Sint-Jan];
●● het plaatsen / vervangen van terreinmeubilair in
de huisstijl van het landschapspark in de openbare bos- en natuurgebieden;
●● het nemen van maatregelen i.v.m. wildbeheer.
2

bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/OnthaalinfrastructuurBulskampveld.aspx

WV I | s ep ‘ 16 | verzoek tot raadpleging | 06016

stand van zaken
Het ontwerp landinrichtingsplan is opgemaakt. De officiële adviesprocedure met openbaar onderzoek liep
van december tot en met februari 2015. Op 29 april
2015 heeft de planbegeleidingsgroep Bulskampveld
het landinrichtingsplan positief geadviseerd mits een
aantal aanpassingen op basis van de uitgebrachte adviezen en bezwaren.

zien in de westelijke dorpsrand langs de insteekweg
naar het voetbalveld. Deze fungeert ook als onthaalparking voor de toegangspoort Doomkerke en kan
worden gebruikt als parkeerplaats voor o.a. het voetbalgebeuren en ter ontlasting van de Brandstraat.

In het kader van de uitbouw van het landschapspark
Bulskampveld is Doomkerke geselecteerd als secundaire onthaalpoort. Secundaire onthaalpoorten
hebben naast de primaire onthaalpoorten, ook een
belangrijke functie in het gebied en sluiten aan op recreatieve netwerken, ze hebben een iets lager voorzieningenniveau en trekken eerder omgevingsrecreanten aan t.o.v. de primaire onthaalpoorten.
Binnen het landinrichtingsproject werd voorgesteld
om een betere aansluiting op het recreatief netwerk
van het Bulskampveld te realiseren voor het onthaalpunt Doomkerke, dit voornamelijk via het creëren van
nieuwe wandelverbindingen, gezien het onthaalpunt
Doomkerke nog niet over voldoende uitgebouwde
kwalitatieve verbindingen met het recreatief netwerk
van het landschapspark Bulskampveld beschikt. Ook
de omgevingskwaliteit van het onthaalpunt dient opgewaardeerd.

Het ‘inrichtingsplan onthaalinfrastructuur’ voorziet in
het creëren van 2 nieuwe recreatieve verbindingen:
●● recreatieve verbinding Brandstraat Bruggesteenweg + aantakking op het gemeentepark Disveld
●● recreatieve verbinding Branstraat - Gulke Putten

Het inrichtingsproject voorziet een aantal inrichtingsmaatregelen voor de uitbouw van de onthaalpoort
Doomkerke. Het openbaar domein ter hoogte van de
school en kerk wordt heringericht zodat de beeldkwaliteit van de kerk- en schoolomgeving verbeterd. Daar
bij deze inrichting een aantal parkeerplaatsen zullen
verdwijnen, wordt een nieuwe openbare parking voor127

●●

●●

●●

beschrijving effect
Het RUP maakt geen ontwikkelingen mogelijk die
de waardevole natuurgebieden kunnen aantasten.
●● Een 9-tal bestaande woningen en één onbebouwd
perceel zijn gelegen in habitatrichtlijngebied (en
woongebied met landelijk karakter volgens het
gewestplan). Deze woningen en ook het onbebouwde perceel krijgen de bestemming residentieel wonen.
●● De bestaande waardevolle zonevreemde bebouwing binnen het Galatosbos is gelegen in habitatrichtlijngebied (natuurgebied vlgs. gewestplan).
Het betreft de voormalige zomerresidentie van
de familie de Kerckhove d’Ousselgem. Het rup
voorziet dat de bestaande woningen kunnen verbouwen, tevens wordt kleinschalige logiesfunctie
toegelaten; dit voor zover op maat van en inpasbaar in de omgeving en niet hinderlijk is voor de
hoofdbestemming natuurgebied. Dit patrimonium
dient te worden behouden; de historisch-bouwkundige ergoedwaarden van het patrimonium zijn
hoger dan de natuurwaarden van betreffende
huiskavel.
●●
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●●

De waardevolle natuur krijgt de bestemming
kasteelpark, natuurgebied of agrarisch gebied met
landschappelijke waarde.
De terreinen gelegen achter het kampheem ‘t
Haantje, welke een recreatief medegebruik door
jeugdbewegingen kennen, zijn gelegen in habitatrichtlijngebied. De terreinen worden ondergebracht in een deelzone i.f.v. natuur en specifieke
recreatie.
Er zijn indicatief tracés aangeduid voor dreefherstel en aanplant van bomenrijen, waar nieuwe
dreven / bomenrijen met hoogstammige, streekeigen bomen aangeplant worden.
landschappelijke intergratie wordt verzekerd door
een landschappelijke integratie van de dorpsrand

plangeïntegreerde maatregelen
●● de ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in
de kern van Doomkerke, moeten steeds op schaal
zijn van de omgeving zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de projectzone van het ouderlingengesticht waar wonen, recreatie, horeca en kleinschalige logisfuncties of school/BKO mogelijk worden.
●● voor wat betreft de terreinen gelegen binnen de
deelzone i.f.v. natuur en specifieke recreatie,
wordt een beheer als hooiland voorzien.
●● landschappelijke integratie dient bij iedere ingreep
voorop te staan; streekeigen beplanting dient hiertoe aangewend ter hoogte van de kavelgrenzen
zichtbaar vanuit het aanpalende landschap.

3.4

de energie- en grondstoffenvoorraden

referentie
In de omgeving van het plangebied liggen geen ontginningsgebieden. In het plangebied ligt een voormalige kleiwining.
beschrijving effect
Er zijn geen effecten op de energie- en grondstoffen
voorraden.
De voormalige kleiwinning gelegen achter de pachthoeve, wordt specifiek aangeduid als deelzone voormalige kleiwinning in functie van maximaal behoud:
alle waardevolle cultuurhistorische elementen en bestaande landschapswaarden en/of -kenmerken dienen maximaal behouden en gevaloriseerd te worden.
conclusie
De uitvoering van het RUP heeft geen gevolgen voor
de verdere exploitatie van enige ontginningsgebieden.
Geen aanzienlijk effect.

conclusie
Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht op de
waardevolle natuur in en in de omgeving van het plangebied.
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3.5

de bodem

referentie
●● Het plangebied omvat de kern Doomkerke. Het
gebied langs de Brandstraat dient hoofdzakelijk
voor bewoning. Langsheen de Brandstraat komen
een aantal bedrijven voor evenals een kamplaats,
een voetbalterrein, een kerk met begraafplaats,
een school en een voormalig ouderlingengesticht.
●● bodemkaart: de bodem betreft een overwegend
vochtige zandbodem, doorsneden door vochtig
zandleem en nat zandleem.
●● landbouwtyperingskaart: de lintbebouwing, het
kasteelpark en de natuurgebieden zijn aangeduid
als niet agrarisch. Het voetbalveld, de zone ten
westen van ‘t Haantje en de rest van het plangebied hebben een lage waardering.
●● GAS-kaart: het kasteelpark, de natuurgebieden
en de lintbebouwing behoren niet tot de gewenste
agrarische structuur. Het voetbalveld, de zone
ten westen van ‘t Haantje, een zone tussen het
Kasteelpark en de Brandstraat en een gebied in
het noordwwesten van het plangebied behoren tot
de gewenste agrarische structuur
●● erosiekaarten: het plangebied is nauwelijks
erosiegevoelig.
●● VLAREBO-activiteiten: er zijn VLAREBOactiviteiten gekend in het plangebied:
●● Brandstraat 41: metaalbewerkingsbedrijf met
rubriek 29.5.2.1.b.
●● Brandstraat 87: standaardgarage
●● In het studiegebied zijn geen bedrijven of activiteiten gevestigd onderworpen aan de milieuvergunningsplicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbevoegdheid heeft.

●●

Er zijn bij de gemeentediensten geen gegevens
bekend over gronden binnen het plangebied die
zijn opgenomen in het register van verontreinigde
gronden of het Gronden- en Informatieregister
Het webloket bodemdossierinformatie van OVAM
vermeldt een aantal locaties waar een bodemonderzoek werd uitgevoerd, nl.
●● BBO Brandstraat 56 Loods autobedrijf
Deruddere
●● BBO Brandstraat 85 autobedrijf Deruddere
●● OBO Brandstraat 41 metaalbewerkend bedrijf
Laminox.

gewenste agarische structuur (GAS)

bodemkaart
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erosiegevoeligheid
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●●

●●

●●
●●

landbouwtyperingskaart
●●

beschrijving van het effect
Het bestaande voetbalveld en de zone ten westen
van ‘t Haantje krijgen een niet agrarische bestemming. In praktijk zijn deze gebieden op vandaag
al niet meer in landbouwgebruik. ‘t Haantje kan
beperkt uitbreiden met functies die geen invloed
hebben op de aanwezige capaciteit3 van de
infrastructuur (vb. bijkomend sanitair of keuken...)
en dit enkel binnen de zone voor verblijfsrecratie.
Voor wat betreft de ontspanningszone wordt een
nabestemming landbouw voorzien wanneer de
voetbalactiviteiten zouden ophouden te betaan op
de site.

●●

3
Volgens een screening van het CJT beschikt
de infrastructuur van het kampheem over een capaciteit voor 180personen waarvoor de draagkracht van
de site toereikend is.
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De overige voor de landbouw belangrijke zones
krijgen een bestemming agrarisch gebied met
landschappelijke waarde.
In het zuidelijke deel van het plangebied zijn er
beperkte woningbouwmogelijkheden mogelijk.
Deze zone is bestemd als woongebied met landelijk karakter (vlgs. gewestplan) en vertoont nog
grote, braakliggende percelen. Binnen de aangegeven zone (gebied met erfkarakter) zal verdere
woningbouw aanleiding geven tot beperkte
bijkomende verhardingen (6 à 12 bijkomende
woningen).
De bestaande vergunde bedrijven kunnen verder
blijven bestaan.
Het voetbalveld kan verder blijven bestaan. Er kan
een parking aangelegd worden. Dit zal aanleiding
geven tot bijkomende verhardingen.
De projectzone rond het ouderlingengesticht
kan beperkt aanleiding geven tot bijkomende
verhardingen.

●●

evenals periodieke onderzoeksverplichtingen om
de toestand van de bodem- op te volgen.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater legt op de hemelwater in eerste instantie nuttig moet gebruikt worden en als dit niet
ter plaatse geïnfiltreerd worden. Enkel wanneer dit
niet mogelijk is, kan het hemelwater gebufferd en
vertraagd afgevoerd worden.

conclusie
geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van voorgestelde maatregelen

plangeïntegreerde maatregelen
●● Voor de zones waar er kan gebouwd worden,
zijn maximale bebouwingspercentages opgenomen. Voor de niet bebouwde delen worden
maximale verhardingpercentages opgelegd.
Dit geldt ondermeer ook voor de deelzone i.f.v.
de onthaalparking, alsook voor wat betreft de
ontspanningszone.
●● Het plan biedt niet het kader voor de oprichting
van SEVESO-bedrijven.
wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
●● De Vlarem wetgeving legt de bedrijven maatregelen op om bodemverontreiniging te voorkomen
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3.6

het water

referentie
●● Door het plangebied stromen 2 waterlopen van 2e
categorie van west naar oost, één ter hoogte van
‘t Haantje en langs het natuurgebied en één evenwijdig met de zuidgrens van het plangebied.
●● Het plangebied behoort tot het bekken van de
Gentse Kanalen en het deelbekken van de
Poekebeek.
●● Binnen het plangebied bevinden zich geen
waterwingebieden en beschermingszones type
I, II of III, afgebakend volgens het Besluit van de
Vlaamse Regering van 27-03-1985 houdende
nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones.
●● Het plangebied ligt in het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen. De waterlopen die in
het plangebied liggen, moeten voldoen aan de
waterkwaliteitsnormen voor water bestemd voor
drinkwaterproductie.
●● Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar over de waterlopen in het plangebied. In de
omgeving van het plangebied zijn er een aantal
meetpunten van de VMM:
●● meetpunt 759600 ter hoogte van de Vorte
Bossen, Krommekeerstraat: In 2002 bedroeg
de BBI hier 8 (goed).
●● meetput 759400 ter hoogte van de Vorte
Bossen, Bruwaanstraat. In 2002 bedroeg de
BBI hier 8 (goed).
●● meetpunt 759500 Wantebeek ter hoogte van
de Vorte Bossen, Kruisbergstraat. In 2011
bedroeg de BBI hier 9 (zeer goed) en in 2007
werd een Prati-index van 1,93 (aanvaardbaar)
gemeten.
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overstromingsgevoelige gebieden
grondwaterstromingsgevoelige gebieden

infiltratiegevoelige gebieden

overstromingsgevoelige gebieden
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overstromingskaarten:
Het RUP is niet gelegen in een risicozone voor
overstromingen en niet in een recent overstroomd
gebied (ROG).
●● Het RUP ligt niet in een van nature overstroombaar gebied (NOG), met uitzondering van de
valleien van de waterlopen in het zuiden van het
plangebied, die van nature overstroombaar zijn
vanuit een waterloop.
●●

watertoetskaarten:
●● Het RUP is niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied. De beekvalleien zijn
deels mogelijk overstromingsgevoelig.
●● Het plangebied is grotendeels weinig gevoelig
voor grondwaterstroming, m.u.v. de beekvalleien die zeer gevoelig voor grondwaterstroming zijn.
●● Het plangebied is gecategoriseerd als infiltratiegevoelig gebied, met uitzondering van de
beekvalleien.
●● Het plangebied behoort niet tot het winterbed
van een grote rivier.
signaalgebieden:
Het plangebied is niet gelegen in een signaalgebied.
zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan van de gemeente Ruiselede ligt het plangebied grotendeels in het collectief
te optimaliseren buitengebied (groene clusters 025-75
en 025-87). In het plangebied zijn enkele rode clusters
(individueel te optimaliseren buitengebied) aanwezig,
nl. 025-028, 025-89 en 025-155.
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verziltingskaart:
Het plangebied ligt niet in een verzilt gebied.
beschrijving effect
●● In het zuiden van het plangebied kan nog bewerkte woonbebouwing gerealiseerd worden. Dit
gebied is nu al deels bebouwd met woningen. Er
kunnen 6-12 bijkomende woonentiteiten gerealiseerd worden. Er kan een beperkte bijkomende
stroom huishoudelijk afvalwater geloosd worden. De beperkte uitbreiding van ‘t Haantje met
bijvoorbeeld sanitair of een keuken gaat niet
gepaard met een een stijging van de capaciteit.
Hiervan wordt er dus geen bijkomende stroom
huishoudelijk afvalwater verwacht.
●● Door de aanleg van bijkomende verhardingen
(bijkomende woonbebouwing, parking, projectgebied ouderlingensticht, beperkte uitbreiding
van ‘t Haantje) zal er enerzijds minder water in de
bodem sijpelen, wat aanleiding geeft tot verdroging en anderzijds zal het hemelwater versneld
van afgevoerd worden, wat aanleiding geeft
tot een hogere belasting van de ontvangende
waterlopen.
●● De bedrijven kunnen verder blijven bestaan.

melwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd
afgevoerd.
andere randvoorwaarden die de effecten beperken
●● Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van
grote ondergrondse constructies die de grondwaterstroming kunnen verstoren, kelderverdiepingen
zijn evenwel niet uitgesloten.
●● Het RUP biedt niet het kader voor de oprichting
van zeer milieubelastende bedrijven die een grote
stroom verontreinigd water produceren.
conclusie
geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van de
voorgestelde maatregelen

plangeïntegreerde maatregelen
Er worden maximale bezettingspercentages en maximale verhardingspercentages opgelegd.
wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater
in eerste instantie nuttig moet toegepast worden (he06016 | verzoek tot raadpleging | sep ‘16 | WVI

3.7

de atmosfeer en de klimatologische
factoren

●●
●●

referentie
●● Het plangebied is momenteel in gebruik als woongebied (lintbebouwing langs de Brandstraat) met
kampplaats en voetbalveld, landbouwgebied, bos
en kasteelpark.
●● Er zijn enkele bedrijven gevestigd in het
plangebied.
●● Het geoloket VMM advisering RUP-thema Lucht
geeft volgende waarden voor het plangebied (gemiddelden 2010-2012):
●● Het aantal overschrijdingen van de norm voor
PM10-daggemiddelde (fijn stof) van 50 µg/
m³ bedraagt 15 in het noordelijke deel van het
plangebied en 22 in het zuidelijke deel van het
plangebied.
●● Het PM10-jaargemiddelde bedraagt 23 µg/
m³ in het noordelijke deel van het plangebied
en 25 µg/m³ in het zuidelijke deel van het
plangebied.
●● Het NO2-jaargemiddelde bedraagt 17 µg/m³.
●● De totale index bedraagt 4 (vrij goed) in het
noordelijke deel van het plangebied en 5 (gewoon) in het zuidelijke deel van het plangebied.
●● De luchtkwaliteit in het plangebied stelt momenteel geen problemen.
beschrijving effect
●● tijdelijke stofhinder bij de realisatie van woonbebouwing, de projectzone van het ouderlingengesticht, de realisatie van de parking,...
●● tijdelijke stofhinder bij de aanleg van trage wegen,
dreven,...
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●●

luchtverontreiniging door de bedrijven die kunnen
blijven bestaan.
luchtverontreiniging door de verwarming van
bijkomende woningen (totaal 6 tot 12 bijkomende
woonentiteiten), van het project in het ouderlingensticht, de bestaande kampplaats, ...
luchtverontreiniging door het verkeer afkomstig
van bewoners en bezoekers van de bijkomende
woningen (max 6 tot 12 woonentiteiten), het project in het ouderlingengesticht, de parking voor de
bezoekers van het landschapspark (hier worden
wel geen bijkomende voertuigen verwacht, wel
een herschikking van het parkeergebeuren) en
voetbalveld (idem),... (voor een raming zie onder
3.13. mobiliteit). De 7 bijkomende voertuigbewegingen per spitsuur (afkomstig van de bijkomende
woonbebouwing in het gebied met erfkarkater)
zijn eerder beperkt.

plangeïntegreerde maatregelen
Het plan biedt niet het kader voor de oprichting van
zeer milieubelastende bedrijven, die aanzienlijke
luchtverontreiniging veroorzaken.
wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
●● EPB-regelgeving
●● wettelijke voorschriften onderhoud stookolie- en
gasketels
●● De Vlarem-wetgeving legt aan de bedrijven maatregelen op ter voorkoming van
luchtverontreiniging.
conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

3.8

het geluid

referentie
Het plangebied is momenteel in gebruik als woongebied ((lintbebouwing langs de Brandstraat) met
kampplaats en voetbalveld, landbouwgebied, bos
en kasteelpark.
●● Er zijn een enkele bedrijven gevestigd in het
plangebied.
●●

beschrijving effect
●● Tijdelijke geluidshinder bij de realisatie van woonbebouwing, de projectzone van het ouderlingengesticht, de realisatie van de parking...
●● Tijdelijke geluidshinder bij de aanleg van trage
wegen, dreven, ...
●● Lawaaihinder door de bestaande bedrijven die
kunnen blijven bestaan.
●● Lawaaihinder door het bestaande voetbalveld
en de bestaande kampplaats die kunnen blijven
bestaan. De beperkte uitbreiding die toegelaten
wordt is bedoeld voor ondersteunende functies
zoals sanitair of keuken en niet in functie van een
capaciteitstoename t.a.v. de aangetoonde capaciteit door het CJT van 180 personen.
●● Lawaaihinder door het verkeer afkomstig van
bewoners en bezoekers van de bijkomende
woningen (6 tot 12 bijkomende woonentiteiten
in het gebied met erfkarakter), het project in het
ouderligengesticht, de parking voor de bezoekers
van het landschapspark (hier wordt geen toename
van het aantal bezoekers verwacht, maar wel een
herschikking van het parkeren) en voetvalveld
(idem) (voor een raming zie onder 3.13. mobiliteit).
De 7 bijkomende voertuigbewegingen per spitsuur
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(afkomstig van bijkomende woonbebouwing in het
gebied met erfkarkater) zijn eerder beperkt.
wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De Vlarem-wetgeving legt aan bedrijven geluidsnormen op.
andere randvoorwaarden die de effecten beperken
Het plan biedt niet het kader voor de oprichting van milieubelastende bedrijven zij aanleiding geven tot veel
luchtverontreiniging.
conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

3.9

het licht

referentie
Het plan heeft betrekking op de lintbebouwing van de
kern Doomkerke en de omliggende landbouwgebieden, kasteelparken en bossen. Het plangebied kent al
een zekere mate van verlichting.
beschrijving effect
●● bijkomende lichthinder door de bijkomende
wooninbreidingsprojecten, het project voor het
ouderlingengesticht.
andere randvoorwaarden die de effecten beperken
●● keuze goede armaturen
●● goed richten en tijdig uitschakelen verlichting
voetbalveld.

3.10 de stoffelijke goederen
beschrijving effect
Bij het rup is een onteigeningsplan toegevoegd. De
bezoekersparking, de toegangsweg (Brandstraat) tot
het voetbalterrein, alsook (delen van ) de meeste tracés voor traag verkeer zijn opgenomen in het onteigeningsplan.
Voor één deelzone wordt een voorkooprecht opgenomen, nl. voor de overdrukzone gemeenschapsvoorziening binnen art. 8 ontspanningszone. De begunstigde persoon betreft de gemeente Ruiselede, het
voorkooprecht geldt voor een termijn van 15 jaar.
conclusie
Geen aanzienlijk effect

conclusie
Geen aanzienlijk effect
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3.11 het cultureel erfgoed, met inbegrip van het
architectonisch en a
 rcheologisch erfgoed
referentie
●● binnen het plangebied, is een beschermd monument gelegen: nl. de St. - Caroluskerk met neogotisch meubilair dd. 11-06-1976.
●● binnen het plangebied beschermde cultuurhistorische landschappen zijn:
●● kerkhof met omheining rond St.-Caroluskerk
dd. 11-06-1976
●● St.-Pietersveld dd. 24-06-2002.
●● binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn
beschermde dorpsgezichten gelegen.
Archeologie: Volgende vindplaatsen - [deels] gelegen
in het plangebied - werden opgenomen in de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI):
●● 201414: locatie niet gevonden
●● 201548:locatie niet gevonden
●● 201441: locatie niet gevonden
Volgende vindplaatsen komen voor in de onmiddellijke
nabijheid van het plangebied:
●● 201413: locatie niet gevonden
●● 201415: locatie niet gevonden
●● 201547: locatie niet gevonden
De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het
archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in
de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen
over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden.
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centrale archeologische inventaris
bron: bouwkundig erfgoed [VIOE, jan 2010]

centrale archeologische inventaris
bron: bouwkundig erfgoed [VIOE, jan 2010]

JJ de inventaris van het bouwkundig erfgoed
Binnen de contour van het RUP werden verschillende
gebouwen opgenomen binnen de inventaris van het
bouwkundig erfgoed:
●● Brandstraat zn.: Parochiekerk en kerkhof, toegewijd aan Carolus Borromeus. Georiënteerd bedehuis in neogotische stijl opgetrokken in 1864-1865
op initiatief van pastoor Carolus Doom [1797-1884]
naar ontwerp van priester-architect Jan-August
Clarysse [1814-1873]. Kerk met neogotische beschildering en meubilair en kerkhof met omheining
gelijktijdig beschermd als landschap beschermd.
De orgel in de kerk Sint-Carolus: de huidige toestand vertoont een instrument dat misschien teruggaat op een orgel dat rond 1870 geconcipiëerd
werd, maar verscheidene malen verbouwd werd.
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●●

●●

●●

Brandstraat 22: Pastorie bij de parochiekerk
Carolus Borremeus. Tegelijkertijd met de kerk,
school en klooster gebouwd in “1864” cf. datum
gemetseld in de rechterzijgevel. Opgetrokken in
bruine baksteen, met lokaal gewonnen klei en gebakken in een buitenoven gelegen achter de kerk.
Halfvrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en
vijf traveeën onder zadeldak met rechts een lage
aanbouw, in 1981 gedeeltelijk omgebouwd tot
garage. Gaaf bewaarde, symmetrisch uitgewerkte
voorgevel in roodbruine baksteen en met opvallend voegwerk.
Brandstraat 24-26: Basisschool De Linde met
klooster en ouderlingengesticht. Fasegewijs tot
stand gekomen. Volume aan de straat daterend
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●●

van ca. 1866-1880 maar met gevel gewijzigd in
1952. Opgetrokken in bruine baksteen, het geheel
van twee bouwlagen onder zadeldaken, voorgevel in rode baksteen. Linkervleugel [nr. 26], met
inrijpoort, is het vroegere klooster. Dubbelhuis van
vijf traveeën. Midden- en rechtervleugel [nr. 24]
herbergen de school.
Brandstraat 8: Hoevetje, ca. 1936. Dubbelhuis
met voortuin aan de straat en achterliggende
bijgebouwen opgesteld in L-vorm aan een deels
begraasd en deels geasfalteerd erf. en achteraan
een opkamertravee. Voorgevel in rode baksteen
gecombineerd met witte en gele baksteen voor de
strekken en versierende banden. Getoogde muuropeningen met bewaard schrijnwerk, vensters met
bovenlichten met glas-in-lood, gehamerd en gekleurd glas en geometrische motieven. Achteraan
een grote dwarsschuur met stalling. Voortuin
afgescheiden van de straat door een haag en gietijzeren hek. Links van de hoeve een boomgaard
met meidoornhaag.
Brandstraat 12: Alleenstaand laag huis met enkele landgebouwen. Een eerste, kleiner volume
wordt volgens kadastergegevens opgetrokken
ca. 1867 i.o.v. de familie Gilliodts, grondeigenaar
in Doomkerke. Ca. 1870 wordt achteraan een
landgebouw toegevoegd. In 1887 registreert
het kadaster het optrekken van een cichoreiast
tegen de zuidkant van het huis. In 1945 doet de
ast dienst als werkhuis. Voorgevel met recenter
geelbakstenen parement boven gecementeerde
plint. Eenvoudige, rechthoekige muuropeningen,
kleine vensters in de rechterzijgevel van de voormalige ast. Verankerde, rode baksteenbouw onder
zadeldak.

●●

Brandstraat 16: Pachthoeve. Voormalige pachthoeve van de familie Gilliodts, grootgrondbezitter
in Doomkerke. Vroeger z.g. “Tieste Van Ackers
hof”, nu beter bekend als “Pestels hof”. De kleigrond op de weide achter deze hoeve dient als
grondstof voor de bakstenen die gebruikt worden
voor het bouwen van de kerk, school en klooster, pastorie en de omliggende huizen. De plaats
van ontginning is nog steeds herkenbaar aan de
lager gelegen, natte weide en werd ook “Tieste
zijne meers” genoemd. De hoeve staat op de
Ferrariskaart [1770-1778] getekend met omhaagd perceel waarin het woonhuis ten noorden
en een landgebouw ten zuiden van het erf zijn
gesitueerd. De hoeve is dan de enige bebouwing
gelegen ten noorden van de bovenloop van de
Wantebeek. Ten oosten van het erf wordt, cf.
jaarsteen, in “1860” een dwarsschuur opgetrokken
met geïncorporeerd wagenhuis en stalling onder
doorgetrokken zadeldak [Vlaamse pannen]. Het
ovenhuis dateert wellicht uit dezelfde periode. Het
landgebouw wordt afgebroken zoals het kadaster
registreert in 1871. Hoeve met losse bestanddelen
rond een deels begraasd, deels met grint bedekt
erf. Laag woonhuis, dwars op de straat georiënteerd waarschijnlijk met 18de-eeuwse kern, cf.
achtergevel met opkamer, maar aangepast in
1932. Dubbelhuis van vier traveeën in verankerde
baksteen onder zadeldak [mechanische pannen]
en boven een bepleisterde en grijsbeschilderde
plint in nagemaakte breuksteen. Voorgevel in
rode baksteen gecombineerd met gebruik van
wit voor de strekken en doorlopende banden.
Getoogde muuropeningen, vensters met bewaard
schrijnwerk van 1932 met in de bovenlichten
gekleurd, gehamerd glas. Voorliggende stoep met
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●●

cementtegels. Oorspronkelijke, witbeschilderde
achtergevel boven een bepleisterde plint en met
rechts de opkamertravee. Betraliede vensters met
bewaard schrijnwerk [schuiframen] met grote roedeverdeling. Achteraan het woonhuis bevindt zich
een boomgaardje. Monumentale dwarsschuur
in bruine, verankerde baksteen boven grijsbepleisterde plint. Het schrijnwerk van poorten en
staldeuren is grotendeels bewaard. Het aanzienlijk
verhoogde ovenhuis ligt in de noordoosthoek van
het erf.
Brandstraat 17: Kosterswoning
Brandstraat 19: Alleenstaande, lage woning met
voortuin ca. 1932. Dubbelhuis van drie traveeën onder mansardedak. Voorgevel in oranje
baksteen, verlevendigd door gebruik van gele
baksteen voor de doorlopende banden en sierlijst,
sierankers. Gecementeerde plint met imitatievoegen. Muuropeningen met keperboog en afgeschuinde hoeken.
Brandstraat zn.: Lourdeskapel. Veldkapel op de
hoek met de Oude Veldstraat gewijd aan O.-L.Vrouw van Lourdes ca. 1875. Rode baksteenbouw met vlak koor onder leien mansardedak.
Korfboogdeur, ovale gevelsteen en ronde vensters
in de zijgevels met bakstenen omlijsting. Geknikte
topgevel met flankerende hoekpijlers met bolornament, driehoekig fronton en bekronend ijzeren
kruis. Vleugeldeur met houten roedeverdeling en
gekleurd, gehamerd glas, in stervorm in de ronde
zijvenstertjes.
Brandstraat 36-38: Twee gelijkaardige rijwoningen
in spiegelbeeld, ca. 1930. Enkelhuizen van twee
bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak en
boven een gecementeerde plint met nagemaakte
breuksteen. Bruinrode, verankerde baksteenbouw,
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gecombineerd met wit voor de doorlopende banden, strekken en tandlijsten onder de dakgoot.
Brandstraat 37: Vrijstaande woning, ca. 1892
opgetrokken als kosterswoning. Dubbelhuis van
twee bouwlagen, volgens de wens van pastoor
Doom tegenover de kerk waarbij de huizen een
zekere allure vereisten. Verankerde baksteenbouw opgetrokken in bruinrode baksteen met lokaal gewonnen klei. Drie traveeën onder zadeldak
Brandstraat 43: Dorpswoning en smidse, halfvrijstaande lage woning. Volgens kadastergegevens staat hier al vóór 1877 een bakoven.
Ca. 1891 wordt het huis gebouwd en rond 1903
opgesplitst in een woning en smidse. Dubbelhuis
van drie traveeën onder zadeldak. Opgetrokken
in verankerde, bruinrode baksteen met lokaal
gewonnen klei.
Brandstraat 45-47: Eenheid van twee gelijkaardige woningen ca. 1872. Opgetrokken in verankerde, roodbruine baksteen met lokaal gewonnen
klei. Enkelhuizen van twee bouwlagen boven
een witbeschilderde plint en onder zadeldak.
Rechthoekige muuropeningen onder strekken.
Brandstraat 46: Lage, halfvrijstaande woning.
Dubbelhuis van drie traveeën in verankerde,
oranje baksteen onder mansardedak [mechanische pannen].
Brandstraat 50: Lage, halfvrijstaande woning ca.
1932. Dubbelhuis van drie traveeën in verankerde,
oranje baksteen onder zadeldak.
Brandstraat 51: voormalige herberg, halfvrijstaande woning. Volgens het kadaster daterend van
ca. 1867 en rond 1879 naar achteren uitgebreid.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie/ vijf
traveeën onder zadeldak [mechanische pannen] boven een arduinen plint. Voorgevel in rode
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baksteen [streklagen] gecombineerd met gele
baksteen.
Brandstraat 55: Halfvrijstaand enkelhuis. Bruine
baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak en met arduinen plint. Parement in streklagen
onderbroken door gevelhoge, verticaal gemetselde stroken tussen de traveeën. Rechthoekige
muuropeningen.
Brandstraat 57-59-61: Herbergen. Nr. 57 is een
halfvrijstaande woning met herberg “New York”
en vormt een geheel met nrs. 59 en 61, ca. 1867.
Opgetrokken in verankerde roodbruine baksteen
met lokaal gewonnen klei. Nr. 61 is gerenoveerd.
Winkelhuizen van twee bouwlagen en vier en drie
traveeën onder zadeldak. Verankerde baksteenbouw met bepleisterde en beschilderde [geel en
wit] voorgevels met imitatievoegen en kordon.
Rechthoekige muuropeningen.
Brandstraat 58-60: Dubbelhuis. Lage koppelwoningen, volgens kadastergegevens oorspronkelijk
één woning daterend van ca. 1867. Opgetrokken
in lokaal gebakken, roodbruine baksteen. Ca.
1903 verdeeld in twee woningen cf. huidig, nr. 60
is grondig gerenoveerd. Verankerd dubbelhuis van
vier traveeën onder zadeldak en boven gepekte
plint.
Brandstraat 24: Herberg met slagerswinkel Den
Hert, ca. 1866. Drastisch verbouwd.
Brandstraat 81: Onderwijzerswoning, ca. 1936.
Vrijstaande woning van twee bouwlagen met
omliggende tuin. Opgetrokken in gele baksteen
onder tentdak gecombineerd met accenten van
witte pleister bij de vensters, oplopende erker
en brede, omlopende lijsten. Parement in typerende streklagen, rechthoekige muuropeningen.
Brede, omlopende dakgoot en in het dak smal
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panoramavenster. Voortuin van de straat afgescheiden door metalen hekken rustend op een
laag, bakstenen muurtje.
Brandstraat 91-93: Kasteel De Roo en neerhof.
Kasteel z.g. “De Roo” of “Kasteel Coffyn”, naar de
huidige bewoner [nr. 91] met koetshuis en neerhof
[nr. 93]. Gelegen in een kasteelpark afgebakend
door landwegen met in de zuidoosthoek een
schandpaal uit 1783. Opgenomen in het beschermde landschap Sint-Pietersveld.
Brandstraat 95: Vrijstaande woning gelegen in een
ruime tuin ca. 1867 gebouwd i.o.v. de familie De
Roo wellicht als conciërgewoning, horend bij hun
naastliggend domein. Verankerde baksteenbouw
opgetrokken in roodbruine baksteen, met lokaal
gewonnen klei. Dubbelhuis van twee bouwlagen
en drie traveeën onder zadeldak. Voorgevel met
muuropeningen onder mijterboog en op de verdieping twee gekoppelde, rechthoekige vensters.
Topgevel met gevelsteentje geflankeerd door twee
medaillons met leeuwenkoppen. Zijgevel met
rechthoekige vensters onder strekken en twee
cirkelmotieven op de verdieping. Links recentere,
lage aanbouw van twee traveeën. Voortuin van de
straat afgescheiden door ligusterhaag
Bruggesteenweg 71: Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen. Maakt deel uit van
een samenstel met jachtverblijf [cf. nrs. 73-75].
Bruine, verankerde baksteenbouw onder zadeldak
[Vlaamse pannen] boven een gepekte plint. Laag
dubbelhuis van vier traveeën en met een halve
verdieping. Rechthoekige muuropeningen, schuiframen met bewaard schrijnwerk met geprofileerd
kalf, grote roeden en luiken. Rechts aanleunende
stalling onder zadeldak. Stoep met cementtegels.
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Bruggesteenweg 73-75 : Twee woningen als één
geheel gelegen in de Gallatasbossen. Maakt deel
uit van een samenstel met een boswachtershuis
[cf. nr. 71] en koetshuis. De gebouwen staan
gegroepeerd op een begraasde open plaats in
het bos. Erlangs loopt vanaf de Bruggesteenweg
een kerkwegel [wandel- en fietspad] die enerzijds
toegang geeft tot de huizen en anderzijds naar
de Brandstraat in Doomkerke loopt. Vanaf de
kerkwegel vertrekt een dreef richting “Goed te
Gallatas”. Verankerde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak [mechanische
pannen] en zeven traveeën. Beraapte en roodbeschilderde gevels boven een gecementeerde plint
met imitatievoegen. De zuidgevel is symmetrisch
uitgewerkt met centraal een deur geflankeerd door
afwisselend een venster en deur, in de noordgevel zijn twee deuropeningen. Op de begane
grond rechthoekige en op de verdieping halfronde
muuropeningen met geprofileerde, witbeschilderde omlijstingen. Enkele halfronde vensters zijn
blind met trompe-l’oeil beschildering. Vensters
met bewaard schrijnwerk, op de begane grond
schuiframen met grote roedeverdeling, de luiken
zijn nog gedeeltelijk aanwezig. Halfronde vensters
op de verdieping met vleugelramen. Stoep met
klinkers rondom het huis. Koetshuis met stallingen ten westen, met in de oostelijke eindgevel
jaarsteen “1868”. Rode, verankerde baksteenbouw onder zadeldak [Vlaamse pannen] met
beraapte westgevel. Oostgevel met korfboogpoort
geflankeerd door twee segmentboogvormige
openingen met kleine nissen wellicht dienend voor
het houden van duiven. In de topgevel een rondboogvenster met grote roedeverdeling, gevorkt in
het bovenlicht en geflankeerd door nog eens drie

duivennisjes. Brede dakrand steunend op houten
liggers. De overige gevels hebben segmentboogvormige en rechthoekige muuropeningen.
Poort, vensters, staldeuren en luiken met bewaard
schrijnwerk. In de noord- en zuidgevel brede en
gevelhoge uitsparingen onder de dakrand gebruikt
als opslagruimte. Rondom het gebouw een stoep
met klinkers en cementtegels. Een laag, langwerpig, landgebouw ten zuiden van de kerkwegel is
naar verluidt een voormalige fazantenkwekerij of
faisanterie.
Beschrijving effect
●● Het plan maakt beperkte woonbebouwing mogelijk in het zuidelijke deel van het plangebied en
ook een project voor het voormalige ouderlingengesticht. Hierbij kunnen ingrepen aan erfgoed
noodzakelijk zijn.
●● Bij bouwprojecten kan archeoloigsch erfgoed
verloren gaan.
plangeïntegreerde maatregelen
●● In het plan worden “te behouden erfgoed” ,
“gebouwen met erfgoedwaarde” en “te behouden
dorpslandschap/beeldbepalend erfgoed” aangeduid. Voor deze gebouwen worden specifieke
voorschriften geformuleerd i.v.m. een eventuele
verbouwing, uitbreiding, vervanging...
●● Ook de beeldbepalende tuin van de vermoedelijke voormalige conciergewoning palend aan het
kasteelpark, wordt specifiek aangeduid gezien het
beeldbepalende karakter in relatie tot het kasteelpark; het maximaal onbebouwd karakter wordt
nagestreefd.
●● Voor de gebouwen binnen de cluster van bebouwing ‘basisschool De Linde en het voormalig
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ouderlingengesticht’ worden specifieke bepalingen vastgelegd met betrekking tot mogelijke uitbreiding: uitbreiding van bestaande infrastructuur
dient in hoofdzaak aan te sluiten bij de bestaande
volumes. Er dient rekening gehouden met het
aanwezige waardevol patrimonium, waarbij het
gabarit van het waardevolle patrimonium richtinggevend is. Nieuwe gebouwen mogen geen
afbreuk doen aan beschermde M&L en overig
waardevol patrimonium.
Het gabarit en het architecturaal voorkomen van
de woonbebouwing langsheen de Brandstraat,
opgenomen binnen art. 2 bebouwing met overwegend halfvrijstaand en gesloten bebouwingspatroon, wordt vastgelegd; specifieke inrichtingsbepalingen worden opgenomen rekening houdend
met de kwaliteit en de verschijningsvorm van de
bestaande ruimtelijke structuur, kenmerkend voor
Doomkerke.
Ook voor de woningbouwmogelijkheden binnen
het het gebied met erfkarakter worden specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot
inplanting, gabarit, inpassing in het landschap
en vrijwaren van zichten naar het achterliggende
landschap. Dit in relatie tot en afgestemd op de
aanpalende hoevetypologie van de voormalige
pachthoeve (aangeduid als te behouden erfgoed).
Zonneboilers en zonnepanelen zijn niet toegelaten aan de zijde gericht naar het openbaar domein
van de Brandstraat. Op platte daken moeten er
maatregelen genomen worden om de zichtbaarheid te beperken.
In functie van maximaal behoud van het waardevol patrimonium binnen het Galatosbos, welliswaar zonevreemd en in habitatrichtlijngebied
gelegen (natuurgebied vlgs. gewestplan); het
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betreft de voormalige zomerresidentie van de familie de Kerckhove d’Ousselgem. Het rup voorziet
dat de bestaande woningen kunnen verbouwen,
tevens wordt kleinschalige logiesfunctie toegelaten; dit voor zover op maat van en inpasbaar in
de omgeving en niet hinderlijk is voor de hoofdbestemming natuurgebied. Dit patrimonium dient
te worden behouden; de historisch-bouwkundige
ergoedwaarden van het patrimonium zijn hoger
dan de natuurwaarden van betreffende huiskavel,
vandaar dat een ontwikkelingsperspectief (kleinschalig logies) toegekend wordt aan het patrimonium i.f.v. maximaal behoud.

3.12 het landschap
referentie
Het plangebied is niet gelegen binnen een definitief
vastgestelde ankerplaats.
Delen van het plangebied zijn gelegen in de relictzone
Oude Veldgebieden - hoogveld, Blekkerbos, Bulskampveld.
De Sint-Caroluskerk is aangeduid als puntrelict.
Doomkerke wordt omringd door volgende ankerplaatsen:

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
●● De wetgeving m.b.t. tot het onroerend erfgoed
moet gevolgd worden.
conclusie
Geen aanzienlijke effecten
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de geologische gesteldheid. De bronniveaus ontstaan
rond de grenslijn tussen het Lid van Vlierzele [fijn
zand; Formatie van Gent] en het Lid van Pittem [Formatie van Gent; kleiig zand] omdat de kleiige laag de
infiltratie van water bemoeilijkt en omdat de quartaire
laag zeer dun is op de steile helling van het cuestafront. Deze beekjes staan veelal loodrecht op de Wantebeek die van west naar oost stroomt.

vallei van de wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en Schoonbergbos [ID: 135180] - als ankerplaats
beschrijving
Deze ankerplaats strekt zich uit langs de Wantebeek
op grondgebied van de gemeenten Ruiselede [WestVlaanderen] en Aalter [Oost-Vlaanderen]. Ze loopt van
gehucht Doomkerke [Ruiselede] tot vóór de kaarsrechte weg tussen Ruiselede en Aalter.
Het gebied ligt op de zuidelijke steile helling van de
cuesta van Lotenhulle naar Hertsberge met de Wantebeek aan de voet ervan. Langs de helling ontspringen de Wantebeek en talrijke kleinere zijbeken door
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Rond de brongebieden staat vaak bos zoals de bossen rond Doomkerke, de Vorte Bossen en de Schoonbergbossen. Ze bestaan uit loof-, naald- en gemengde
boscomplexen en een diversiteit van hoog-, middeltot hakhout met enkele zeer oude hakhoutstobben.
Vanaf de kam van de cuesta tot in de beekvallei van
de Wantebeek veranderen de bodemcondities en de
vochtigheidsgraad gradueel wat ook een graduele
florale verandering met zich meebrengt. Vandaar de
grote florale rijkdom langs de helling. De bossen zelf
herbergen vaak een rijke vochtminnende flora waarbij
de Vorte Bossen en de Slangebossen een zeer rijke
voorjaarsflora hebben. Daar zijn ook grote delen onder
hakhoutbeheer. In de valleibossen treft men nog de repelstructuur met afwateringslanen aan. De aanwezige
heideflora getuigt van de nabijheid van het voormalig veldgebied met heidebegroeiing. De bossen op de
helling worden omringd door een mozaïek van akkeren weilanden. De Wantebeek zelf [tenzij rond haar
brongebied] heeft meestal aan beide oevers weiland
omringd door grachten met rietvegetatie en op sommige plaatsen zeer gave perceelsrandbegroeiing van
knotbomen. Bomen en struiken accentueren de loop
van de Wantebeek in het landschap.
Langs de hellingen getuigt het geometrische perceelspatroon van de late ontginning van dit gebied. In de

18de eeuw werden de bossen op de minder goeie landbouwgronden langs de hellingen gerooid en ontgonnen. Daarbij legde men een grootschalig geometrisch
perceelspatroon met dreven aan dat de hydrografische structuur volgde. De geometrische percelering
loopt vaak door tot in de vallei. Het Schoonbergbos
vormt door het gave drevenpatroon een entiteit op zich
en een gaaf voorbeeld van het 18de- een 19de-eeuwse
landschap. Het gebied kent een lage bebouwingsdichtheid waarbij landbouwbedrijven het grootste aandeel innemen.
De Axpoelehoeve is een grote hoeve bestaande uit enkele losse gebouwen die vlakbij de Wantebeek op een
lichte verhevenheid staat. Deze hoeve is gekend als
een oude watermolensite. De hoeve Schoonberg met
dubbele toegangsdreef bestaat uit enkele losstaande
gebouwen in U-vorm gegroepeerd en met een woonhuis op een natuurlijke verhevenheid. Tijdens de middeleeuwen maakte deze plek deel uit van de heerlijkheid Schoonberg, waarvan de oudst bekende melding
van 1306 dateert. Aan de toegangsdreef ligt tevens
een goed bewaarde en opvallende boswachterswoning die bij de hoeve behoorde.
Aan de zuidelijke rand van het Schoonbergbos ten
oosten van Kruiskerke ligt een oude boswal met
gracht [ten noorden ervan] die waarschijnlijk vóór de
12de eeuw aangelegd werd als veekering. Hij getuigt
van de vroegere occupatiegeschiedenis van de streek
en heeft momenteel een waardevolle flora. Goed bewaarde boswallen zijn zeldzaam in Vlaanderen, omdat
ze door het latere grondgebruik vaak zijn afgegraven.
Rond Eendekooi, ten oosten van de Schoonberghoeve, lag vroeger een kooivijver die verland is. Op die
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plaats komt momenteel stuwwater voor. Het half gesloten landschap van de helling contrasteert met het
vrij open landschap in de grazige vallei én de beboste
brongebieden van Wantebeek en haar zijbeken contrasteren met het open grasland in de Wantebeekvallei
stroomafwaarts van Kruiskerke.
kasteeldomeinen Drie Koningen en LippensgoedBulskampveld, Vagevuurbossen, St.-Pietersveld
en Predikherenbossen [ID: 135178] - ankerplaats
beschrijving
Dit gebied strekt zich uit van de bossen rond kasteel
Drie Koningen van het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld in het noorden [Beernem en
Oostkamp] naar het Sint-Pietersveld [Ruiselede en
Wingene], Gulke Putten [Wingene] tot net vóór Doomkerke [Ruiselede]. Het is gesitueerd op de cuesta
tussen Hertsberge en Lotenhulle waar de Tertiaire
lagen zeer dicht aan het oppervlak komen. De kwartaire mantel is hier zeer dun tot lokaal zelfs afwezig.
De tertiaire lagen bestaan uit zand met kleilaagjes en
zandsteenlagen ertussen. Ze geven aanleiding tot
bronniveau’s en beken. Deze arme zandgronden met
soms een stuwwatertafel liggen aan de basis van de
heidevegetatie in deze vroegere veldzone Bulskampveld–Sint-Pietersveld.
Tijdens de middeleeuwen en later [tot de 18de eeuw]
was dit gebied een gemeenschappelijke graasgrond
waar lokaal heidevegetatie, lage struiken en heesters
voorkwamen, evenals zogenaamde veldvijvers. Deze
vijvers ontstonden door het afplaggen van de bodem,
door uitgraven van veldsteen of door afdamming van
beken in functie van visteelt. Rond deze graasgronden
lag aanvankelijk een bosgordel. In de 18de en begin
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van de 19de eeuw werd het omringende bos omgezet
in landbouwland en de graasgronden in bos. Daarbij
ging men systematisch te werk volgens een dambordpatroon dat geaccentueerd werd door dreven.
Het domein Bulskampveld is grotendeels bebost en
sluit aan bij de noordelijke bossen rond Drie Koningen.
Binnen het bos is het dambordpatroon goed herkenbaar door de dreven. Bij de hoeve Wolvegracht bevindt zich de zogenaamde Galgentoren op een kunstmatige ophoging, wellicht opgericht als belvedère,
aansluitend bij de vroege parkaanleg van het Kasteel
Drie Koningen. De nabije dreven wijzen op de systematische ontginning van het vroegere veldgebied. Het
gemengd bos bij Kasteel Drie Koningen bezit sporen
van een vroege landschappelijke parkaanleg. In de
buurt liggen nog enkele gave hoeves waaronder de
Hoeve Oude Paterij en de hoeve Wolvegracht. Het
Kasteel Bulskampveld met hoeve Colpaert behoort tot
het voormalige domein Lippensgoed, thans provinciaal domein. Vlakbij het kasteel en de hoeve Colpaert
liggen enkele open graslandpercelen begrensd door
parkbosgordels. Het park in landschappelijke stijl omvat ook een vijver met zwanenhals en meerdere bomengroepen, afgewisseld met grote heestermassieven. In de ommuurde moestuin ligt een museum voor
roerend agrarisch erfgoed en is een kruidentuin aangelegd. Het kasteel is door een lange toegangsdreef
ontsloten vanaf Het Aanwijs. Halverwege bevindt zich
een rotonde van waaruit nog andere dreven vertrekken.
In het domein treft men heel weinig landbouwpercelen
aan, behalve aan de noordrand langs de Diksmuidse
Boterweg [Oude Brugse Heerweg] die de noordelijke
grens vormt van de ankerplaats. De Vagevuurbossen

sluiten landschappelijk aan bij het provinciaal domein
want de dreven lopen door ondanks de versnijding
van beide delen door de N370. Deze bossen bestaan
grotendeels uit naaldhout en hebben meer landbouwpercelen tussen de bospercelen dan in het provinciaal
domein.
In het zuiden bevindt zich een driehoek van aaneengesloten akker- en graslanden tussen het SintPietersveld, het Penitentiair Landbouwcentrum en
de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand [het vroegere Rijksopvoedingsgesticht]. Op
deze plaats is de kwartaire zandlaag dikker. Dankzij
bemesting was het mogelijk dit deel toch vroeger te
ontginnen. Luchtfoto’s op zeer grote schaal tonen polygoonvormige structuren in de grond die waarschijnlijk te wijten zijn aan fossiele ijswiggen in de tertiaire
lagen. Rond de Gemeenschapsinstelling ligt heel wat
bebouwing, waarbij het dambord- en drevenpatroon
gerespecteerd werd: de dienstwoningen voor het personeel en gebouwd door de instelling, het vroegere
hotelletje [het centrum had veel nationale en internationale bezoekers], een kapel aansluitend bij de gebouwen,…. Langs de weg Wingene-Maria-Aalter staat
het zogenaamde Veldkapelleke met aansluitend de
begraafplaats die bij de instelling hoorde. Ten zuiden
daarvan ligt het natuurreservaat Gulke Putten.
In de Gulke Putten staat het Radio Maritiem Zendstation
dat de uitzendingen van Belradio en de communicatie
met schepen, Belgisch-Congo en enkele belangrijke
wereldsteden verzorgde. Talrijke grote zendmasten,
de zogenaamde ‘Torens’] en lagere masten met leidingen herinneren daaraan en vormen waardevol industrieel erfgoed. Ten noorden en noordoosten van het
radiostation bevinden zich loofbossen met een gordel
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van weiland errond. Het drevenpatroon sluit aan op
dat van het eigenlijke Sint-Pietersveld maar het wordt
versneden door twee diagonale wegen in de richting
van het zendstation. In het natuurreservaat tracht men
de zeldzame heide- en veenvegetatie te behouden die
herinnert aan de vroegere veldzone.
Ten zuiden van de weg Wingene-Ruiselede rond het
Predikherenhof is het aandeel landbouwland groter dan het aandeel bos waarbij weiland nog steeds
primeert. De bossen hier bestaan uit gemengde én
zuivere loof- of naaldbossen. Hier verwijst het drevenpatroon naar de ontginning van het zogenaamde
Disveld. Grachten vormen vaak de scheiding tussen
percelen, terwijl soms ook de perceelsrandbegroeiing
is bewaard. De percelen zijn niet meer zo regelmatig
naar vorm en oppervlakte. In het gebied komen enkele cirkelvormige grafcirkels voor uit de brons- en/of
ijzertijd.
Het landschap verschilt naar openheid in deze ankerplaats. In het noorden is het gesloten door de vele boscomplexen. Het driehoekige Sint-Pietersveld vormt
een open akker- en graslandcomplex te midden een
boscomplex. Meer naar het zuiden worden de bospercelen afgewisseld met open landbouwpercelen wat dit
landschap een halfopen karakter geeft. De dreven in
het gehele gebied zorgen voor een begrenzing van de
open ruimtes waarbij doorkijken nog steeds mogelijk
zijn.
Beschrijving effect
De voornaamste ontwikkelingen die het plan mogelijk
maakt bevinden zich buiten de ankerplaats/relictzone,
de beperkte woonbebouwing binnen bestaand woongebied met landelijk karakter (6 - 12 bijkomende woo142

nentiteiten), het project rond het ouderlingengesticht,
de aanleg van een parking bij het te behouden voetbalveld, een beperkte uitbreiding voor ‘t Haantje.
Het aanplanten van dreven zal een positief effect hebben op het landschap.
plangeïntegreerde maatregelen
●● Er worden voorwaarden geformuleerd voor de
erfafscheidingen zichtbaar vanaf het openbaar
domein en te hoogte van de dorpsrand.
●● er worden dreefaanplantingen en bomenrijen
voorzien, wat een positief effect zal hebben op de
leesbaarheid van het landschap
conclusie
Geen aanzienlijke effecten

3.13 de mobiliteit
referentie
bestaande ontsluitingswegen:
De contour van het RUP omvat het straatdorp t.h.v.
de Brandstraat, met zowel uitlopers naar het oosten
als naar het westen toe. Hierbij wordt het plangebied
deels afgestemd op de tracé van trage wegen in de
onmiddellijke omgeving van de Brandstraat.
De Brandstraat vormt dan ook de voornaamste as die
het dorp ontsluit.
Via de Brandstraat is in het zuiden de Wingenesteenweg/Bruggesteenweg bereikbaar die verbinding biedt
naar centrum Ruiselede en de N37. Via het noorden
bereik je via de Brandstraat de N370. Via deze weg
kan vlot de E40 opgereden worden, ter hoogte van de
oprit 10 te Beernem en de kern van Wingene.
De Brandstraat is een lokale weg type II. De Wingensteenweg en Bruggesteenweg werden gecategoriseerd als lokale wegen type I.
openbaar vervoer
Ter hoogte van de kerk van Doomkerke bevindt zich
de bushalte “kerk”.
Langsheen deze halte rijdt de buslijn 21 die verbinding
legt tussen Brugge en Tielt via Zwevezele en de belbus van Tielt.
Vooral de belbus bedient de haltes van Doomkerke. Er
is ongeveer 1 rit per uur per rijrichting (op aanvraag).
De buslijn 21 passeert zeer weinig langsheen Doomkerke. Het is een aftakking van de bestaande route
tussen Brugge en Tielt.
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bestaande ontsluiting per fiets
De Brandstraat is een lokale fietsroute en werd niet
geselecteerd op het BFF. De Wingenesteenweg en
Bruggesteenweg maken wel onderdeel uit van het
BFF.
trage verbindingen
Volgende chemins vallen samen met gemeentewegen:
●● Chemin n°22: Brandstraat
●● Chemin n°40: Oude Veldstraat
●● Chemin n° 36: Bruggesteenweg
Het dreven- en kerkwegelpatroon is duidelijk waarneembaar op de atlas.

bestaande ontsluitingswegen en haltes openbaar vervoer

bovenlokaal fietsroutenetwerk
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bestaande verkeersintensiteiten
Er zijn geen tellingen beschikbaar. Er doen zich geen
verkeersproblemen voor in het centrum van Doomkerke.
beschrijving effect
bezoekers- en onthaalparking:
●● Binnen het plangebied zal er tevens ruimte
voorzien worden voor een bezoekers- en onthaalparking. Deze parking zal plaats bieden aan circa
20-tal auto’s en 3-tal kampeerauto’s. De ontsluiting zal gebeuren via de Brandstraat.
●● De parking zal in hoofdzaak gebruikt worden door
toeristen en passanten voor wandelingen in en
rond Doomkerke. De parking kan ook gebruikt
worden voor geleide wandelingen in de natuurgebieden. De parking kan uiteraard ook dienst doen
voor het parkeren van auto’s van de bewoners.
●● De parking zal in hoofdzaak gebruikt worden
tijdens week-ends, feestdagen en verlofperiodes.
●● Momenteel staan de wagens (bijkomend) geparkeerd langsheen de straatzijde. Er wordt op circa

atlas der buurtwegen

20-tal wagens geschat die op dergelijke (verlof-)
dagen afzakken naar Doomkerke.
●● De parking zal geen nieuwe recreanten of wagens
aantrekkken. Het betekent eerder een herschikking van de huidige geparkeerde wagens langsheen de straatzijde van Doomkerke naar een
meer georganiseerde ruimte.
●● Een bundeling van parkeren biedt ruimte om meer
kwalitatief om te springen met de inrichting van
het openbaar domein van de Brandstraat.
gemeenschapsvoorziening:
●● Binnen het plangebied is er ruimte voorzien voor
gemeenschapsvoorziening, waaronder bestaande
bestemmingen en een deelzone met ruime mogelijkheden (deelzone 4.3).
●● In deze deelzone kan een uitbreiding van de
school of buitenschoolse kinderopvang of horecazaak voorzien worden.
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De impact op vlak van verkeer en mobiliteit zal
eerder van beperkte aard zijn.
●● De toekomstige functie kan de hogervermelde
onthaalparking eveneens gebruiken voor het parkeren van de wagens.
gebied met erfkarakter:
●● Binnen het plangebied zal er een ruimte voorzien
zijn voor (woon)gebied met erfkarakter. Er zullen
bijkomend een beperkt aantal woningen (6 tot
max. 12 woonentiteiten) kunnen voorzien worden.
●● De bijkomende woningen zullen rechtstreeks
ontsluiten op de Brandstraat.
●● Voor de impact naar wonen te bepalen, wordt
gebruik gemaakt van volgende kengetallen:
●● wooneenheden: max 12
●● personen/gezin: 2,5
●● bezoekerscijfer per wooneenheid: 1,3
●● VPPD in relatie tot woning: 0,2
●● modal split auto: 73%
●● aantal autobewegingen tijdens piek: 10%
●●

De impact van het bijkomend woongedeelte is eerder
beperkt., 7 autoverplaatsingen per piekuur.

3.14 de samenhang tussen de genoemde
factoren
conclusie
Geen aanzienlijk effect

Het gebied zal 7 autoverplaatsingen per uur bijkomend
genereren tijdens piekmomenten.
plangeïntegreerde maatregelen
●● De parkeerruimte dient gebundeld voorzien te
worden en voorzien van een duurzame inrichting.
●● Er is nood aan beperkte faciliteiten voor de
kampeerwagens.
conclusie
De onthaalparking zal geen bijkomend verkeer aantrekken. Het zal eerder het parkeergebeuren op piekmomenten trachten te organiseren.
De parking kan ook gebruikt worden voor de bestaande en toekomstige (gemeenschaps)functie(s).
144

06016 | verzoek tot raadpleging | sep ‘16 | WVI

4

relevante gegevens met inbegrip van
de redenen waarom de initiatiefnemer
meent geen plan-mer te moeten
opmaken overeenkomstig art. 4.2.6, §1,
5° van het DABM

Het RUP formlueert actuele en werkbare voorschriften
voor een eerder beperkt plangebied dat bijna volledig
ontwikkeld is. Er is reeds een gemeentelijke basisschool gevestigd ter hoogte van de Sint-Caroluskerk,
deze cluster van gemeenschapsvoorzieningen wordt
in de mogelijkheid gesteld beperkt uit te breiden op
maat van het dorp en afgestemd op het aanwezige erfgoed. Het kampheem en parochiaal centrum ‘t Haantje en de bestaande vergunde bedrijvigheid, worden
bestendigd. Enkel een beperkte functionele uitbreiding
is toegelaten. Het kasteelpark en het landschapspark
Disveld worden verankerd binnen de dorpsstructuur.
Het bestaande woonweefsel volgens het gewestplan
wordt bestendigd, waarbij de ontwikkelingen binnen dit
weefsel aangestuurd worden door duidelijke richtlijnen
inzake gabarit, functies en architecturaal voorkomen.
De bestaande accommodatie van het voetbalveld
wordt bestendigd waaraan een nabestemming gekoppeld wordt in functie van agrarisch gebruik. Beperkte
uitbreidingsmogelijkheden worden voor deze infrastructuur voorzien, afgestemd op schaal van Doomkerke. In functie van de selectie van Doomkerke als
secundaire onthaalpoort tot het Bulskampveld, worden de voorgestelde maatregelen vanuit het LIP, geïntegreerd in het RUP. Zo wordt de bezoekersparking
bestemd en worden de trage wegen als onderdeel van
het wandelnetwerk opgenomen in het RUP.
De mogelijke ontwikkelingen zullen geen aanzienlijk
effect hebben op de gezondheid en de veiligheid van
WV I | s ep ‘ 16 | verzoek tot raadpleging | 06016

de mensen in het plangebied of in de omgeving of op
de ruimtelijke ordening.
In het plangebied is waardevolle natuur aanwezig. De
beperkte ingrepen of ontwikkelingen zullen geen invloed hebben op deze waardevolle natuur. Er worden
geen aanzienlijke effecten verwacht op de waardevolle natuur in en in de omgeving van het plangebied.
Er worden geen effecten verwacht op de energie- en
grondstoffenvoorraden.
Het plangebied is al bijna volledig ontwikkeld. Er zijn
dus nog slechts beperkt bijkomende verhardingen mogelijk. Er worden ook geen activiteiten verwacht die
kansen op bodem- of waterverontreiniging inhouden.
Er worden dus geen aanzienlijke effecten op de bodem en het water verwacht.
De realisatie van bijkomende woonbebouwing en
andere uitbreidingen (bv. kampheem, ouderlingengesticht) en het aanleggen van trage wegen en parkeerruimte, kan tijdelijke stofhinder teweeg brengen.
De bestendiging van de vergunde bedrijven en de
verwarming van een aantal bijkomende woningen kan
aanleiding geven tot beperkte bijkomende luchtemissies. Ook van het verkeer afkomstig van de voertuigen
van bezoekers en nieuwe bewoners kan bijkomende
luchtemissie verwacht worden. Ook tijdelijke lawaaihinder wordt verwacht bij de realisatie van bijkomende
woonbebouwing, de realisatie van de parking, beperkte uitbreiding van het kampheem en dergelijke. Het
betreffen echter eerder kleinschalig effecten.
Er wordt geen aanzienlijke bijkomende verlichting
voorzien.

Een onteigening wordt voorzien in functie van het realiseren van een netwerk van trage verbindingen ten
behoeve van de recreant. Tevens worden de percelen
in functie van de bezoekersparking, opgenomen in het
onteigeningsplan. Een voorkooprecht wordt ingesteld
voor de deelzone gemeenschapsvoorzieningen binnen art. 8 ontspanningszone. Er worden echter geen
aanzienlijke effecten verwacht.
Het RUP zal geen afbreuk doen aan de beschermde
monumenten en landschappen binnen het plangebied.
Indien relevant moet de wetgeving inzake archeologie
nageleefd worden. Er worden geen negatieve effecten
op het landschap verwacht.
De onthaalparking zal geen bijkomend verkeer aantrekken daar het eerder een herorganisatie van het
parkeren betreft (wegnemen voertuigen van het openbaar domein Brandstraat). Ook de impacht van het bijkomend aandeel wooneenheden, is beperkt waardoor
ook op dit vlak geen aanzienlijk effect verwacht wordt.
Het RUP heeft, samenvattend, vooral een bewarend
en een licht corrigerend karakter ten opzichte van de
bestaande toestand.
Omdat het RUP in eerste instantie de bedoeling heeft
om de bestaande toestand in Doomkerke te behouden
en de verdere ontwikkeling ervan op een kwalitatieve
manier aan te sturen, kan gesteld worden dat er geen
aanzienlijke effecten moeten verwacht worden.
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in voorkomend geval een beoordeling
of het voorgenomen plan of programma grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben

Het betreft het woon- en voorzieningenweefsel van
het straatdorp Doomkerke, alsook de onmiddellijk
aanpalende open ruimte met agrarische - en natuurgebieden gelegen in de gemeente Ruiselede. Het
plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 63ha.
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens
of de landsgrens zullen overschrijden.
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nota betreffende de behandeling van de adviezen
In het kader van de adviesvraag aangaande het verzoek tot raadpleging, werd advies gevraagd aan 10
instanties:
●● Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst
Ruimtelijke Planning: de Deputatie heeft geen
bijkomende elementen toe te voegen aan de
screeningsnota. 2 standpunten met betrekking
tot de genomen opties binnen het RUP, worden
meegedeeld.
●● Sport Vlaanderen: geen opmerkingen.
●● VLM Regio West: het document is in overeenstemming met de doelstellingen van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld.
De opmerkingen vermeld in het advies, zijn niet
van die aard dat ze een wijziging teweeg zouden
brengen met betrekking tot de milieueffecten.
●● ANB West-Vlaanderen: er wordt voldoende aangetoond dat er geen aanzienlijke milieueffecten
op aanwezige natuurwaarden veroorzaakt zullen
worden, geen bemerkingen.
●● Departement Landbouw en Visserij, Afdeling
Beleidscoördinatie en Omgeving: brengt geen advies uit op de screening, maar doet dit in het kader
van het RUP. Er worden een aantal algemene
aandachtspunten meegegeven i.f.v. het ontwerp
RUP, welke indien zij relevant zijn voor het plan,
beschreven dienen te worden. Er wordt aangegeven dat reeds in voldoende mate rekening wordt
gehouden met de geformuleerde opmerkingen
waardoor er vanuit landbouwkundig standpunt
geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten
zijn.
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●●

●●

●●

●●
●●

Ruimte Vlaanderen - APL West-Vlaanderen: voldoende inschatting van de milieueffecten voor de
ruimtelijke ordening
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen: de MERscreening maakt een voldoende inschatting,
de disciplines zijn voldoende uitgewerkt, geen
bemerkingen
Departement MOW: voor de discipline mobiliteit zijn de effecten voldoende ingeschat, de
ontwikkelingen zullen niet leiden tot bijkomende
knelpunten.
De Lijn West-Vlaanderen: geen opmerkingen,
gunstig advies
Departement LNE, Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke
Rijkdommen: m.b.t. het aspect bodem zijn er
geen opmerkingen, m.b.t. het aspect natuurlijke
rijkdommen zijn er eveneens geen opmerkingen.
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Duiding omtrent de vernietiging van de gewestplanwijziging
●● uittreksel uit arrest nr 109.467 van 18 juli 2002:

In het arrest van de Raad van State staat voor wat betreft het perceel nabij de Brandstraat een kadastraal nummer aangegeven, Sectie G, nr. 7850.
Voor wat betreft dit perceel, op heden gekend als Sectie G, nr. 785 B3, is volgend
verloop van nummering gekend:
●● in 1990 was het perceel kadastraal gekend als Sectie G, nr. 785 0
●● in 1996 was het perceel kadastraal gekend als Sectie G, nr 785 A2
●● In 2005 was het perceel nog steeds gekend als Sectie G, nr 785 A2
●● In 2015 is het perceelsnummer veranderd in Sectie G, nr 785 B3
In volgend plan [“bestaande fysische en juridische toestand te voegen bij het besluit
van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van een gedeelte van
het gewestplan Roeselare-Tielt“] is op de topografische kaart duidelijk te zien dat het
voorwerp van de gewestplanwijziging betrekking heeft op het perceel Sectie G, nr.
785 A2 en de percelen nrs. 735B, 735C, 735D en 735E.
Verder zijn een aantal uittreksels toegevoegd als onderdeel van een akte schenking
tussen vader en zoon, waarbij voor betrokken perceel verwezen wordt naar het kadastraal nr. 785 O. Ook bij een onderlinge pachtovereenkomst tussen vader en zoon
in 1990 blijkt dat betrokken perceel het nummer 785 O had, en waarbij verwezen
wordt naar het kadastraal nr. 785 A2.
Hieruit blijkt duidelijk dat het perceel dat mede voorwerp uitmaakt van de vernietiging,
zelfde perceel is als Sectie G, nr. 785 B3.
Voor wat betreft de percelen nabij de Bruggesteenweg en gelegen langs de Pachtebeek, zijn de perceelsnummers nog steeds dezelfde als in het arrest van de Raad
van State.
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perceel nabij de Brandstraat:
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percelen ter hoogte van de Bruggesteenweg:
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Onthaalinfrastructuur Bulskampveld
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stedenbouwkundige voorschriften

art. 0: algemene bepalingen
verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
1

toelichtend
toelichting en visie

begrippen

1.1
aanbouw
De gelijkvloerse bouwlaag palend achteraan het hoofdgebouw.
1.2 afgeplat dak
Dak met hellende zijden en bovenop een plat [horizontaal] gedeelte.
1.3 algemene inrichtingsstudie
Is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor een gebied.
De inrichtingsstudie dient informatie te verschaffen over: de ruimtelijke
context waarbinnen het project zich situeert, alsook naar het gebruik en
voorkomen; de effecten en de beoogde inrichting en kwaliteitsverhoging
van het project voor de omgeving.

Deze bestaat uit een globaal inrichtingsplan en bijhorende inrichtingsnota.

1.4 bebouwing
●●
open bebouwing: bebouwingswijze met 4 vrije gevels voor het
hoofdgebouw
●●
half-open bebouwing: bebouwingswijze met 3 vrije gevels voor het
hoofdgebouw en één gemene muur of wachtgevel
●●
gesloten / geschakelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij het
hoofdgebouw 2 gemene muren of wachtgevels of een combinatie
van beide heeft.
1.5 bebouwingspercentage
Is de verhouding tussen de grondoppervlakte van alle gebouwen [hoofden bijgebouwen] op één perceel [of aangrenzende kadastrale percelen
die één functionele eenheid vormen] t.o.v. de totale oppervlakte van
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art. 0: algemene bepalingen
verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

het perceel gelegen binnen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt
uitgedrukt in procent. Verhardingen worden niet meegerekend.
1.6 bestemming
De bestemming houdt in dat voorschriften worden opgemaakt over het
al dan niet toegelaten zijn van bepaalde functies en activiteiten op een
bepaald perceel of in een bepaald gebied.
●●
de nevenbestemming [voor zover niet anders vermeld in de specifieke zonevoorschriften] is steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Een nevenbestemming zonder aanwezigheid van
de respectievelijke hoofdbestemming is niet toegestaan. Wanneer
nevenfuncties niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij
niet gerealiseerd worden.
1.7 bezettingspercentage
Is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing [footprint]
met inbegrip van de aanbouwen, bijgebouwen en verhardingen, ten
aanzien van de oppervlakte van het volledige perceel.
1.8 bijgebouw
Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw [=aanbouw]
of er los van staat, maar niet bedoeld is om de voorziene [hoofd]bestemming in onder te brengen.

Jacuzzi en zwembad dienen gerekend te worden onder verharding.

[Losstaande] bijgebouwen zijn constructies die zowel uit een open of uit een gesloten typologie
vervaardigd kunnen worden, vb. tuinhuisje, carport, serre,...

1.9 bouwdiepte
De diepte van het hoofdgebouw en aanbouw tussen het uiterste buitenvlak van de voorgevel en het buitenvlak van de uiterste achtergevel.
1.10 bouwhoogte
De totale hoogte van het bouwwerk, inclusief de bovenzijde van de
nok gemeten vanaf het peil gelijkvloers, met uitzondering van onder4
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art. 0: algemene bepalingen
verordenend
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toelichtend
toelichting en visie

geschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,ventilatiepijpen, antennes, zonnepanelen,liftkokers,…
1.11 bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke
of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd,
met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en de
zolder.
●●
onderdakse bouwlaag: bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels
boven, deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als onderdakse bouwlaag.
1.12 bouwlijn
●●
voorbouwlijn: bouwlijn waarop het deel van de voorgevel van het
hoofdgebouw wordt ingeplant dat het dichtst bij de voorliggende
rooilijn van het perceel ligt.
●●
achterbouwlijn: uiterste bouwlijn van de bebouwing van het
hoofdgebouw
1.13 bouwvolume
Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde
garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en
dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld.

Hiermee wordt het bouwvolume bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 2° VCRO.

1.14 bruto vloeroppervlakte
Som van alle vloeroppervlaktes van alle bouwlagen binnen een gebouw,
gemeten van buitenkant gevelmuur tot buitenkant gevelmuur.
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1.15 dakkapel
Uitspringend raam met dak dat het dakvlak onderbreekt.
1.16 dakterras
Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw [of een deel
ervan] dat is aangelegd als een terras.
1.17 dorpel
Wordt gelijkgesteld aan het niveau van de gelijkvloerse bouwlaag.
1.18 ééngezinswoning
Gebouw ingericht voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande.
1.19 fietsstalplaats
Een open of overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is voor
het stallen van één fiets.
1.20 gabarit
Het vertikaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede loodrecht
op de voorgevel. Schouwvolumes en technische elementen worden buiten beschouwing gelaten.

Technische elementen: installaties of zelfstandige onderdelen ervan die zuiver utilitair zijn en bijdragen tot de technische werking van een gebouw, zoals HVAC [heating, ventilation, air-conditioning], liften, …

1.21 gebouw
Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt en geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
1.22 gelijkvloers
Onderste bouwlaag van een gebouw, waarbij de vloerpas bepaald wordt
door de dorpel van het gebouw.
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1.23 gevel
Buitenmuur van een gebouw.
●●
zijgevel: buitenmuur van een gebouw gericht naar de zijdelingse
perceelsgrens
1.24 gevelvlak
Buitenzijde van de gevel, uitbouwen buiten beschouwing gelaten, die
minstens 2/3 uitmaakt van het geheel.
1.25 groenvoorzieningen
Alle niet-verharde oppervlakten en waterdoorlatende oppervlakten, al
dan niet voorzien van beplantingen.
1.26 groendak
Dak dat voorzien is van een substraatlaag of teelaarde en groen.
1.27 herbouwen
Een constructie volledig afbreken, of meer dan 40% van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe
constructie bouwen.

Hiermee wordt herbouwen bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 6° VCRO.

1.28 hoofdgebouw
Het gebouw dat bedoeld is om de voorziene bestemming in onder te
brengen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken.

WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016
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1.29 hoofdzakelijk vergund
Een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat:
●●
bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn
indien de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft
●●
overige constructies: ten minste 90% van het bruto-bouwvolume
van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak,
en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting
of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is,
ook wat de functie betreft.

toelichtend
toelichting en visie
Hiermee wordt hoofdzakelijk vergund bedoeld zoals gedefineerd in art. 4.1.1, 2° VCRO.

1.30 insprong
Terugspringend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.
1.31 kelder
Ruimte die volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt tussen de
fundering en het gelijkvloers.
1.32 kroonlijst
De snijlijn van het gevelvlak en van de bovenzijde van het dakvlak.
1.33 kroonlijsthoogte
De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snijlijn van het [dominante] gevelvlak en het dakvlak. Kroonlijst- of dakoversteken worden
naar beneden gezien wat betekent dat de denkbeeldige snijlijn van het
dakvlak en de gevel gezien wordt als de kroonlijsthoogte. Bij platte daken is de kroonlijsthoogte gelijk aan de nokhoogte.
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1.34 maaiveld
Het afgewerkte bouwterrein langs de straatzijde of toegangsweg.
1.35 meergezinswoning
Gebouw voor de huisvesting van meerdere gezinnen en/of alleenstaanden, waarbij elke woongelegenheid wordt ontsloten door één of meerdere gemeenschappelijke inkomhallen.
●●
duplexgebouw: woongelegenheid binnen een meergezinsgebouw
onderverdeeld in 2 bouwlagen
1.36 nok
Is het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw.
1.37 nokhoogte
De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de bovenzijde van de dakconstructie.
1.38 omgeving
Beperkt tot 50m van de uiterste perceelsgrenzen.
1.39 onderhoudswerken
Werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een bouwwerk voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken,
herstellen of vervangen van verweerde materialen of onderdelen.

Hiermee worden onderhoudswerken bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 12° VCRO.

1.40 openbaar domein
Het geheel van openbare ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn,
soms onder bepaalde voorwaarden, zoals het openbaar groen, verkeersinfrastructuren en pleinen.

WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016
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1.41 overdruk
Aanduiding boven de [hoofd]bestemmingen die betrekking heeft op de
inrichting van bepaalde gebieden en/of bijkomende gegevens verschaft
over de toepasbaarheid van bijzondere bepalingen in de met overdruk
aangeduide gebieden.
1.42 overstek
Bouwdeel dat vooruitsteekt t.o.v. het eronder gelegen deel.
1.43 parkeerplaats
Een ruimte waar één auto kan worden geparkeerd binnen de private
eigendom met een minimum oppervlakte van 12 m² en een minimum
breedte van 2,5 m.
1.44 perceel
Een kadastraal gekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan
één eigenaar of een groep eigenaars.
1.45 perceelsgrens
De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen.
●●
zijdelingse perceelsgrens: de kadastrale grens tussen 2 percelen,
haaks op de voorliggende weg
●●
achterste perceelsgrens: de kadastrale grens aan de achterzijde
van het perceel, tegenover de rooilijn.
1.46 publieke ruimte
Plaats die vrij toegankelijk is voor het publiek.
1.47 reca
De activiteiten van restaurants en cafés.
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Voor het publiek toegankelijke ruimte, ongeacht het eigendomsstatuut. Een publieke ruimte impliceert dus niet dat deze ruimte per definitie overheidseigendom is.
Horeca: de activiteiten van hotels, restaurants en cafés.
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1.48 rooilijn
Huidige of toekomstige scheidingslijn/grens tussen openbaar en privaat
domein.
1.49 socio-culturele activiteiten
Activiteiten die een culturele waarde of cultureel onderwerp hebben en
tegelijkertijd als activiteit een sociale functie hebben, zoals bv. muziekfestivals.
1.50 tijdelijke constructie
Een bouwwerk, bestaande uit lichte materialen zoals tentzeil,... dat
slechts voor een beperkte tijd wordt opgetrokken.
1.51 tuinzone
De oppervlakte van het perceel welke overblijft na aftrek van de effectief
bebouwde oppervlakte [bovengronds].
1.52 uitbouw
Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreek vanuit het gebouw toegankelijk is. Een uitbouw kan open zijn [balkons] of gesloten
[loggia’s, erkers].
1.53 uitbreiden
Vergroten van een bestaande constructie, het anders bouwen ervan
zonder dat het volledig wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt
buiten het bestaande bouwvolume en met volumevermeerdering.
1.54 verbouwen
Het doorvoeren van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste
60 % behouden blijven.
WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016
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1.55 verharding
Behandeling waarbij de niet verharde bodem aangepast wordt aan een
niet natuurlijk gebruik [weg, pad, terras, parking] door middel van verhardingsmaterialen [bijvoorbeeld betonstraatstenen, kasseien, beton,
steenslag, betongrasdallen, asfalt en dolomiet] en die mogelijks de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.
1.56 vergund geacht
Opgericht voor de wet op stedenbouw van 1962 van kracht werd. Daarnaast is er het vermoeden van vergunning voor gebouwen en constructies die opgericht werkden na de wet op de stedenbouw, maar vóór
de inwerkingtreding van het gewestplan, voor zover deze die niet door
overtreding werden opgericht.
1.57 voorgevel
Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst.
1.58 voortuinstrook
De bouwvrije strook tussen voorgevel en de rooilijn van de wegenis
waarlangs het perceel ontsloten wordt.
1.59 wachtgevel
Gebruikelijk een blinde muur [zonder openingen] die wordt opgetrokken
op de scheidslijn van een perceel met de bedoeling er in de toekomst
een belendende bebouwing tegenaan te bouwen.
1.60 wadi
Systeem van open grachten voor de opvang van hemelwater, WADI
staat voor waterafvoer door infiltratie.

12
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1.61 waterdoorlatende verharding
Zoals bv. kasseien met open voeg, grasbetontegels, betontstraatstenen
geplaatst met open drainagevoeg, steenslag, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatsteen, houtspaanders, …
1.62 woongelegenheid
Een [gedeelte van een] gebouw ingericht voor de huisvesting van één
gezin of alleenstaande.
1.63 zijtuinstrook
gelegen tussen zijdelingse gevel en perceelsgrens.
1.64 meergeneratiewoning / zorgwoning
Een woning waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:
●●
in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid
gecreëerd,
●●
de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de
hoofdwooneenheid,
●●
de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met
de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één
derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,
●●
de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en
de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of
titularissen.
Ondermeer het zorgwonen kan binnen zo’n meergeneratiewoning
plaatsvinden. Ook het [tijdelijk] inwonen van [klein]kinderen in de ouderlijke woning kan binnen een meergeneratiewoning
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algemene bepalingen

2.1 gebiedsaanduiding
De categorie van gebiedsaanduiding waaronder een bepaalde zone
ressorteert, wordt per artikel weergegeven.
2.2 ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatstelijke ordening
dient ten allen tijde gegarandeerd te worden. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd worden.
2.3 bestaande gebouwen en constructies
Gebouwen en constructies die hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn en waar dit RUP een andere inrichting voor ogen
heeft, mogen wat betreft numerieke voorschriften gehandhaafd blijven.
Binnen deze gebouwen mag een normale exploitatie geschieden. Instandhoudingswerken, onderhoudswerken, herstelwerken, renovatiewerken en interne verbouwingwerken zijn toegelaten.
Bij herbouw of nieuwbouw dienen de voorschriften van onderhavig RUP
gerespecteerd te worden.
Vergunningsplichtige verbouwingen die afwijken van de voorschriften
van dit RUP, zijn niet toegestaan.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onderhavige stedenbouwkundige voorschriften kunnen verstrengd worden afhankelijk van de
plaatselijke toestand en omgevingsfactoren.

Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand zoals bedoeld in art. 4.1.1,
7° VCRO.
Numerieke voorschriften: inplanting, bezetting, gabarit, bouwhoogte, bouwdiepte, …
Herbouwen: zoals bedoeld in art. 4.1.1, 6° VCRO.
Verbouwen: zoals bedoeld in art. 4.1.1, 12° VCRO.

2.4 bestaande functies
Bestaande functies die hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn en waar onderhavig RUP een andere bestemming voor
ogen heeft, mogen behouden blijven.
Wanneer deze functies verdwijnen, bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor functiewijziging, moeten de bestemmingsvoorschriften
van dit RUP gerespecteerd worden.
14
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werken, gebouwen en/of constructies dienstig voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
In alle zones voorzien in dit plan zijn werken, constructies of gebouwen
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut toegelaten, alsook
milieutechnische ingrepen, mits de schaal en de bouwkarakteristieken
ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving en aan het normale gebruik van de betreffende bestemmingszone.
Werken in het kader van de inrichting van het openbaar domein primeren op de bestemmingszone.

toelichtend
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2.5

2.6 ondergrondse transportleidingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, exploitatie en
de wijzigingen van ondergrondse transportleidingen en hun aanhorigheden zijn toegelaten.
Ingrepen in de omgeving van de leidingen mogen enkel gebeuren mits
voorafgaande toelating en onder de voorwaarden van de beherende
instantie[s].
2.7 integraal waterbeheer
In alle bestemmingszones zijn werken, handelingen en wijzigingen in
functie van waterbeheersing en gescheiden behandeling en afvoer van
huishoudelijk afvalwater toegelaten. Dit voor zover ze de hoofdfunctie
van de zone niet in het gedrang brengen en in hun exploitatie en/of gebruik geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving.
Om de riolering niet onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de
realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden hetzij naar de groenzones
- bufferzones, hetzij naar een bestaand of te voorzien bufferbekken of
waterreservoir binnen de bebouwbare of te verharden zones, hetzij te
laten indringen in de ondergrond. Met betrekking tot waterhuishouding
WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016

Voor zover het beoogde doel van de diverse bestemmingszones niet in het gedrang komt, kunnen
binnen alle zones werken, constructies of gebouwen in functie van gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut worden toegelaten. Bij deze werken dient de van toepassing zijnde regelgeving
gerespecteerd te worden.
Werken/constructies/gebouwen: openbare infrastructuur, omgevingswerken, constructies ten behoeve van waterhuishouding, elektriciteitscabines, bushaltes, …
Milieutechnische ingrepen: aanpassingswerken aan riolering, pompinstallaties, e.d., zowel voor
een private of openbare instelling.
Bouwkarakteristieken: inplanting, gabarit, materiaalgebruik,...
Het betreft de bestaande ondergrondse TMVW-leiding.
Aanhorigheden van een transportleiding zijn de constructies die nodig of nuttig zijn om de leiding te
kunnen exploiteren. Deze kunnen bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.

Elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening[en] ter zake. Overwelven van
baangrachten, ten behoeve van ontsluiting van percelen, dient conform de Provinciale Verordening
Baangrachten [MB 23 juli 2008] te gebeuren.
In alle zones is het naast de hoofd- en eventuele nevenbestemmingen toegelaten waterpartijen en
afwateringsgrachten te voorzien ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied. Deze waterpartijen en afwateringsgrachten hebben bij voorkeur een verbindende ecologische waarde en een
landschappelijke [esthetische] meerwaarde.
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dient steeds prioriteit uit te gaan naar maximaal hergebruik van hemelwater en maximale infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Bovengrondse waterbuffering is te verkiezen boven ondergrondse.
2.8 ondergrondse constructies
Wanneer ondergrondse constructies worden voorzien, moet er rekening
gehouden worden met de effecten op de grondwaterstroming en dienen
de nodige maatregelen te worden getroffen om verstoring tegen te gaan
of tot een minimum te beperken.
2.9 bouwhoogte en referentiepeil
De hoogte van de gebouwen wordt gemeten vanaf het referentiepeil tot
aan de snijlijn van de gevel met het dakvlak [= kroonlijsthoogte].

Het referentiepeil is het peil van het openbaar domein op de rooilijn.
in geval het openbaar domein hellend is, of het gebouw niet op de rooilijn staat, kan de vergunningverlenende overheid het referentiepeil bepalen in functie van de goede ruimtelijke ordening.

2.10 Seveso-inrichtingen
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3§1 1e lid van het
‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij stoffen zijn betrokken’, wordt niet toegelaten.
2.11 beschermde monumenten, dorpsgezichten en
landschappen
Beschermde gebouwen [
], dorpsgezichten en landschappen kunnen
afwijken van de bestemming zoals voorzien binnen de bestemmingszone waarin ze liggen. Deze gebouwen kunnen een andere bestemming
krijgen voor zover deze nieuwe bestemming bijdraagt tot het behoud,
de revitalisering en/of de opwaardering van het monument. De nieuwe
bestemming moet evenwel in harmonie kunnen functioneren met de
omgeving.
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in functie van de specificiteit van een beschermd gebouw of dorpsgezicht kan het wenselijk zijn een
functie toe te kennen die niet voorzien is in de voorschrften van de bestemmingszone en die ook
niet behoort tot de doelstellingen van de bestemmingszone. in deze gevallen gebeurt een afweging
tussen de functie, de omgeving en de doelstelling om het beschermd gebouw te revitaliseren.

06016 | RUP doomkerke | okt. ‘17 | WVI

art. 0: algemene bepalingen
verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2.12 specifieke bepalingen omtrent het geselecteerde waardevol patrimonium
●●
voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als ‘te behouden erfgoed’, symbolisch aangeduid met 
aanduiding, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
●●
deze gebouwen kunnen, behoudens bij overmacht, niet gesloopt
worden, wel gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid, waarbij
steeds het authentiek karakter gerespecteerd dient te worden.
●●
uitbreidingen zijn toegelaten binnen de bepalingen van de
betrokken bestemmingszone. De uitbreidingen dienen zich duidelijk te onderscheiden van het te behouden gedeelte.
●●

voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als ‘gebouw met erfgoedwaarde’, symbolisch aangeduid
met  aanduiding, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
●●
deze gebouwen kunnen slechts vervangen worden door gebouwen met minstens gelijkwaardige architecturale kwaliteiten. Dit
betekent dat in geval van vervangende nieuwbouw de waarde
van het straatbeeld moet verhogen.
●●
bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet aan de aanvraag een motivatienota worden toegevoegd. Deze nota is een
informatief document voor de vergunningverlenende overheid
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in
het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. Deze motivatienota geeft
inzicht in:
de manier waarop wordt omgegaan met de erfgoedwaarde;
de wijzigingen die gebeuren aan het pand en de impact die
ze hebben op het straatbeeld

toelichtend
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De aanduiding op de plannen stemt overeen met de toestand bij de goedkeuring van het plan en
houdt geen rekening met toekomstige wijzigingen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

realisaties en bron: Caan architecten

Gelijkwaardige architecturale kwaliteit betekent niet noodzakelijk dat de stijl moet worden nagebootst. Positieve contrasten en een hoogwaardige eigentijdse vormgeving zijn evenzeer mogelijk.

○○
○○
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●●

voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als ‘te behouden dorpslandschap / beeldbepalend
erfgoed’, symbolisch aangeduid met  aanduiding, zijn volgende
bepalingen van toepassing:
●●
de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw moet in harmonie blijven met het referentiegeheel, zoals aangeduid op het
bestemmingsplan.
●●
het samenvoegen van percelen om grotere bouwvolumes te
creëren is toegelaten, mits rekening te houden met de kenmerken en uiterlijke verschijningsvorm waarbij specifieke aandacht
uitgaat naar de gevelritmering.

2.13 algemene inrichtingsstudie i.f.v. overdruk ‘bedrijvigheid’
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning i.k.v. de lokale bedrijvigheid,
dient het bedrijf een algemene inrichtingsstudie te voegen.
De algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en
dient zowel de huidige als de gewenste lay-out van de bedrijfspercelen
in eigendom van de aanvrager weer te geven.

toelichtend
toelichting en visie
Het referentiegeheel / referentiebeeld bestaat uit de gebouwen waarbij een harmonische samenhang merkbaar is en welke sterk beeldbepalend zijn voor het straatbeeld in de onmiddellijke omgeving. Het gebruik van de ter plekke gewonnen klei voor de gebakken baksteen bepaalt in belangrijke mate het uitzicht van de dorpskern; kerk, school, pastorij, klooster en de huizen rond de
kerk zijn hierin opgetrokken.
Onder uiterlijke verschijningsvorm / kenmerken kan o.a. het volgende worden begrepen: de positie
van het gebouw, de voorgevelbouwlijn, het bouwvolume met een bouwhoogte van twee bouwlagen onder een zadeldak, met een op gelijke hoogte, doorlopende kroonlijst, de nok parallel aan
de rooilijn, het gebruik van gebakken roodbruine baksteen door ter plekke gewonnen klei, de geveldetaillering met een vertikale ritmering door aanwezigheid van traveeën, relatief kleinschalige
raampartijen en blindvensters op de verdieping, de winkel- en cafépuien met etalage / raampartij
die in het straatbeeld aanwezig zijn, het ontbreken van dakuitbouwen en het ontbreken van uitbouwen in het voorgevelvlak.

In het bijzonder dienen de maatregelen naar:
●●
de waterbeheersing;
●●
de milieutechnische maatregelen;
●●
de visuele integratie van het bedrijf in zijn omgeving;
●●
een gedetailleerde aanplantingstudie;
●●
de stapelplaatsen in open lucht;
●●
de publiciteitsvoorzieningen;
●●
de parkeervoorzieningen;
●●
de ontsluitingen [in-/uitritten] op de openbare weg;
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art. 0: algemene bepalingen
verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
●●

toelichtend
toelichting en visie

de impact van de beoogde werken op de omgeving nauwkeurig
weer te geven.

Elke aanvraag tot omgevingsvergunning i.k.v. de lokale bedrijvigheid
binnen deze deelzone zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften, ondermeer beoordeeld worden aan de hand
van volgende criteria:
●●
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
●●
de schaal en de ruimtelijke impact van de activiteiten in de
omgeving;
●●
de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te
verwachten gebruikers of bezoekers is beperkt;
●●
er is geen negatieve impact op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid te verwachten;
●●
zuinig en compact ruimtegebruik;
●●
voorziene parkeerplaatsen;
●●
kwalitatief kleur– en materiaalgebruik;
●●
landschappelijke inkleding met streekeigen groenvoorziening;
●●
waterbeheersing
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Zie lijst streekeigen beplanting
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art. 0: algemene bepalingen
verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2.14 op te heffen verkavelingen

toelichtend
toelichting en visie
op te heffen verkavelingen
Volgende goedgekeurde geldende verkavelingsvergunningen en latere wijzigingen worden, voor
die delen gelegen binnen het plangebied, opgeheven bij de definitieve vaststelling van onderhavig
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:
volgnr.
1
2
3
4
5
6
7

2.15 streekeigen soorten
Waar in de voorschriften sprake is van streekeigen soorten of waar een
landschappelijke inkleding, groenbuffer dient aangelegd te worden,
dient de beplanting voor 100% te bestaan uit streekeigen plantensoorten.
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nr. gemeente
VK/70/7
VK/123/2003
VK/125/2003
VK/1/82
VK/1968/0002
VK/144/2007
VK/114/2002

goedkeuringsdatum
12/02/1971
15/01/2004
15/01/2004
30/03/1982
04/10/1968
10/01/2008
18/07/2002

streekeigen soorten [voor de zandstreek - zandleemstreek]
Als solitaire bomen / struiken: Beuk, Zomereik, Zwarte els, Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes, Winterlinde, Zomerlinde, Eénstijlige meidoorn, Mispel, Fladderolm, Taxus
[niet in boscontext], Gewone vlier, Boswilg, Kraakwilg, Schietwilg, Ratelpopulier, Canadapopulier
- enkel oude variëteiten zoals Serotina, Robusta, Marilandica, Regenerata, Blauwe van Veurne,
Blauwe van Eksaarde, Zwarte moerbei en Hollandse linde [enkel in tuin/park en urbane context].
Als knotbomen: Zomereik, Zwarte els, Gewone es, Haagbeuk, Winterlinde, Zomerlinde, Hollandse
linde [als cultuurlijk element - gekandelaard], Kraakwilg, Schietwilg, Canadapopulier - enkel oude
variëteiten [zie hoger].
Bomenrijen: Beuk, Zomereik, Gewone es, Winterlinde, Zomerlinde, Fladderolm, Ratelpopulier, Canadapopulier - enkel oude variëteiten [zie hoger]
Houtkanten: Ruwe berk, Zachte berk, Beuk, Zomereik, Zwarte els, Gewone es, Gelderse roos,
Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Wilde kamperfoelie, Wilde lijsterbes, Eénstijlige meidoorn, Heesterpruim, Kroosjespruim, Heggenroos, Hondsroos, Sleedoorn, Vuilboom, Boswilg, Grauwe wilg,
Kraakwilg, Schietwilg, Ratelpopulier.
Hagen: Beuk, Haagbeuk, Wilde liguster [in cultuurcontext], Mispel, Taxus.
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art. 1:

residentieel wonen
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’

bestemming

1.1
hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor residentieel wonen met bijbehorende uitrustingen, voor bestaande agrarische bedrijfszetels, voor groene ruimten, voor kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfunctie
categorie “vakantiewoning” en voor socioculturele voorzieningen.
Volgende woonvormen zijn toegelaten:
●●
ééngezinswoningen,
●●
meergeneratiewoningen.
Meergezinswoningen zijn niet toegelaten.
Het splitsen van kavels is toegelaten.
1.2 nevenbestemming
Kernondersteunende functies en activiteiten op wijkniveau zijnde kleinschalige detailhandel, diensten, kleinschalige [thuis]kantoorfuncties en
kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties categorie
“gastenkamerexploitatie” zijn toegelaten voor zover ze op maat van en
inpasbaar in de omgeving zijn, ze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren.
Deze nevenbestemmingen zijn enkel toegelaten binnen het bouwvolume van het hoofdgebouw.
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Met wonen en de bijbehorende uitrusting wordt bedoeld: tuin, tuinhuisje, inrit, garage, moestuin,
infrastructuur voor hobbylandbouw,...
Socioculturele voorzieningen: voorzieningen die te maken hebben met het sociale, het gemeenschapsvormende of het culturele, zoals een cultureel centrum, een gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, een bibliotheek,...
Kleinschalige kamergerelateerde toeristische logies categorie vakantiewoning: de ééngezinswoning kan ook ingevuld worden als 1 individuele vakantiewoning zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet.
Agrarische bedrijven zijn binnen de Vlarem-normen toegelaten en kunnen ook uitbreiden. Het betreft het landbouwbedrijf gelegen aan de Brandstraat 121.
Het splitsen van kavels is toegelaten onder bepaalde voorwaarden, zie verder onder inrichting.

De nevenbestemmingen moeten op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en worden
slechts toegelaten indien het goede nabuurschap en de verenigbaarheid met de woonomgeving
wat schaal en ruimtelijke impact betreft, niet in het gedrang komt. Ze moeten bovendien steeds
ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend
voor wat moet kunnen.
Onder kleinschalige detailhandel wordt begrepen: kruidenier, krantenwinkel, bakker, slager, bloemist, buurtwinkel,...
Onder diensten wordt begrepen: vrije beroepen, sociomedische dienstverlening, kinderoppas, kapen schoonheidssalon, e.d.
Met kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties wordt bedoeld: elke exploitatie die
aan één of meerdere toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten zoals
gedefinieerd in het Logiesdecreet onder de categorie “gastenkamerexploitatie”.
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art. 1:

residentieel wonen

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
1.3 overdruk: bedrijvigheid
In de deelzone met overdruk is tevens bedrijvigheid van lokaal belang
toegelaten als hoofdbestemming. Deze bestaande vergunde bedrijvigheid kan ook bij volledige herbouw/nieuwbouw of nieuwe bedrijfsactiviteit als hoofdbestemming vergund worden. De bedrijfsactiviteiten zijn
enkel toegelaten voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving
niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met zijn omgeving
en de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteiten
geen abnormale hinder en/of risico’s met zich meebrengen.
Kantoren, toonzaal en verkoopsruimte, ondergeschikt en gekoppeld
aan de activiteit, is toegelaten voor zover die activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.
1.4 overdruk: tuin met beeldbepalende waarde
Deze deelzone in overdruk is bestemd voor groenaanleg en moet als
dusdanig geconserveerd, aangelegd en gehandhaafd worden. Deze
deelzone dient integraal als één gehele open ruimte behouden en ingericht als tuin horende bij de woning Brandstraat nr. 95.
Het splitsen van de kavel binnen deze deelzone is niet toegelaten. Het
oprichten van bijkomende bebouwing niet aansluitend op bestaand
hoofdvolume, is niet toegelaten. De onbebouwde tuin dient maximaal
beschermd en wanneer nodig geherwaardeerd omwille van zijn cultuurhistorische en landschappelijke waarde in relatie tot het aanpalend kasteelpark en omwille van de belevingswaarde voor en vanuit de omgeving.
1.5 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
tracé voor traag verkeer [zie art. 11]
●●
landschappelijke integratie dorpsrand [zie art. 13]
●●
dreefherstel [zie art. 14]
22

toelichtend
toelichting en visie
Het betreft het natuursteenbedrijf Christiaens. Deze deelzone wordt in
overdruk aangeduid.
Een opdelen / opsplitsen van het bedrijfsgebouw / de site voor bedrijvigheid in meerdere entiteiten, is niet toegelaten.
De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend voor wat moet kunnen.
Abnormale hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ontstaan door:
●●
overmatige slagschaduw waardoor de bezonning van de omliggende percelen grotendeels
wordt belemmerd
●●
de schending van de privacy, indien de inkijk in de omliggende tuinen en/of woningen zo
groot is dat er van privacy geen sprake meer is
●●
geluids-, geur- en/of stofhinder die de leefbaarheid van de woonomgeving drastisch naar
beneden halen
●●
mobiliteit- en parkeeroverlast die de leefbaarheid van de woonomgeving aantast
Dit houdt ondermeer in dat activiteiten zoals tank- en servicestations, transportbedrijven,... niet
toegelaten zijn.

Het betreft de ruime tuin bij de villa Brandstraat nr. 95. Villa volgens de beschrijving Inventaris van
het Bouwkundig Erfgoed gebouwd i.o.v. de familie De Roo wellicht als conciërgewoning, horende
bij het naastgelegen kasteelpark. De voortuin is van de straat afgescheiden door een ligusterhaag.
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art. 1:

residentieel wonen

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2

toelichtend
toelichting en visie

inrichting

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving
en in overeenstemming zijn met onderstaande voorwaarden. De goede
ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad worden.
Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:
2.1 woningtypologie
Binnen de zone zijn grondgebonden woningen toegelaten onder de
vorm van open en halfopen bebouwing. Minimum perceelsbreedte:
●●
voor open bebouwing minimum 15m.
●●
voor halfopen bebouwing minimum 10m.
●●
behoudens bestaande percelen met een kleinere perceelbreedte.
2.2 inplanting
●●
plaatsing t.a.v. de rooilijn: vrij, voor zover het straatbeeld ondersteund en versterkt wordt. Hierbij is de inplanting van de bestaande
gebouwen richtinggevend.
●●
plaatsing t.a.v. de zijperceelsgrenzen: minimum 3,00m in geval van
1 bouwlaag en minimum 4,00m in geval van 2 bouwlagen, tenzij bij
halfvrijstaande bebouwing waar aan de zijde van de koppeling op
de perceelsgrens moet worden gebouwd.
●●
deelzone voor bedrijvigheid: bij nieuwbouw of herbouw van het
bedrijfsgebouw dient minimum een afstand van 5,00m t.a.v. de
zijdelingse en achterste perceelsgrens gehandhaafd te worden.
●●
de inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde
manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
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Als algemene regel wordt bij het bepalen van de woningtypologie aangenomen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er wordt
gestreefd naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein,
van de omliggende percelen en van het eigen perceel.

Als algemene regel wordt inzake inplanting aangenomen dat de hoofdgebouwen ingeplant worden
in dezelfde lijn als de naastliggende hoofdgebouwen. De voorbouwlijn kan bij halfopen bouwvolumes een verspringing vertonen in functie van het aansluiten op eenzelfde voorgevelbouwlijn van
naastliggende hoofdgebouwen en ter ondersteuning / versterking van het straatbeeld.
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art. 1:

residentieel wonen

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
●●

ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

2.3 bezetting
●●
het toegelaten bebouwingspercentage is als volgt gedifferentieerd:
voor percelen ≤ 400m² : max. 55%
voor percelen > 400m² - 650m²: max. 35%
voor percelen > 650m²: max. 25% met een maximum van
300m² voor percelen groter dan 1.200m²
●●
behoudens bestaande toestandsituaties
●●
deelzone voor bedrijvigheid: max. bebouwingspercentage conform
de bestaande toestand. Enkel een beperkte functionele uitbreiding van
max. 5% is toegelaten. De overige perceelsdelen mogen verhard
worden, ter hoogte van de achterste perceelsgrens dient een landschappelijke inkleding voorzien te worden.
○○
○○

toelichtend
toelichting en visie
Goede plaatselijke ordening: de dimensionering mag ondermeer geen duidelijke aantoonbare hinder veroorzaken voor de aanpalenden [dit wil zeggen overlast of schade naar lichtinval, slagschaduw, visuele hinder,...]

Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.

○○

2.4 bouwhoogte en dakvorm
●●
de maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag in geval van hellend dak.
In de onderdakse bouwlaag mogen geen dagvertrekken worden
ingericht.
●●
de dakvorm is vrij behoudens afgeplatte daken, maar dient in geval
van koppelbouw, maximaal aan te sluiten met de aanpalende
bebouwing. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7,00m, de
maximale nokhoogte 12 meter. De dakhelling bedraagt max. 45°.
●●
deelzone voor bedrijvigheid: bedrijfsbebouwing: de maximale kroonlijsthoogte bedraagt 5,00m en de maximale nokhoogte 7,50m. De
dakvorm is vrij, waarbij de max. dakhelling 25° bedraagt.
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Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

In dit maximaal toegelaten gabariet kan een splitlevel woning
toegepast worden: een woning waarbij de vloeren een halve
verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.
Met onderdakse bouwlaag wordt bedoeld: een bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels boven,
deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als een onderdakse bouwlaag. Er mag dus geen op
zichzelf staande woonlaag worden gecreëerd in de onderdakse laag.
Dagvertrekken: woonkamer, keuken,... .
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toelichting en visie

2.5 bouwdiepte
●●
op het gelijkvloers: maximum 20,00 meter
●●
op de verdieping: maximum 12,00 meter, incl. terrassen
●●
het is toegelaten een terras in te richten op het dak van de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.

Bouwdiepte: de diepte van het hoofdgebouw en aanbouw tussen de het buitenvlak van de voorgevel en het buitenvlak van de uiterste achtergevel.
Mits ruimtelijk verantwoord; waarbij het goede nabuurschap, de bezonning en de privacy niet in
het gedrang komt.

2.6 geveluitbouwen en dakdoorbrekingen
Indien de voorbouwlijn op de rooilijn zijn dakdoorbrekingen en geveluitbouwen in het voorgevelvlak niet toegelaten.
Indien voorbouwlijn niet op de rooilijn, dienen dakuitbouwen en dakkapellen aan de straatzijde steeds ondergeschikt te blijven aan het
dakvlak en de dakvorm. Bij meerdere dakdoorbrekingen op één dakvlak dient gestreefd te worden naar een regelmatige schikking op een
horizontale lijn en naar uniformiteit. Ook bij dakvlakvensters dient dit
nagestreefd te worden.
2.7 aansluiting met aanpalende bebouwing
aansluitingen met bestaande, aanpalende gebouwen dienen op
een passende en esthetische manier te gebeuren. Deze aansluitingen dienen een harmonieus en samenhorend geheel te vormen,
passend in de ruimtelijke context.
●●
eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe
gemeenschappelijke muren tengevolge van lager bouwen en/of het
afbouwen, dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal
als de overige gevels. Een afwerking als wachtgevel kan enkel indien:
tegenbouw gegarandeerd is,
er geen hinder is voor aanpalenden en
er een motivatienota [als informatief document voor de vergunningverlendende overheid] wordt bijgebracht betreffende
deze afwerking.

Dakdoorbrekingen: dakuitbouwen en dakkapellen.

Dakdoorbrekingen op één dakvlak moeten getuigen van een evenwichtige schikking en samenhang in vormgeving. Hetzelfde geldt voor dakvlakramen.

●●

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, worden in dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.

○○
○○

Geen hinder: een schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar is noodzakelijk.

○○
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2.8 architecturaal voorkomen
●●
technische installaties dienen indien in het dakvolume geplaatst,
opgenomen te worden binnen het vergunbare dakvolume.
●●
dakbekleding en gevelmaterialen: duurzame en esthetisch verantwoorde materialen en kleuren.
2.9 bijgebouwen en carports
Bijgebouwen en carports zijn toegelaten in de tuin, voorzover het bebouwingspercentage gerespecteerd wordt én onder de volgende voorwaarden:
●●
een maximale gezamenlijke oppervlakte van 60m²
●●
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimum
1 meter, tenzij wordt geopteerd voor koppelbouw. In dat geval
bedraagt de afstand 0,00 meter. Opvang en afvoer van regenwater
dient op eigen perceel te gebeuren.
●●
opgericht binnen de perimeter van 40,00m t.o.v. de voorgevel en op een minimale afstand van 2,00m t.o.v. de achterste
perceelsgrens.
●●
kroonlijsthoogte maximaal 3,00 meter;
●●
nokhoogte maximaal 4,00 meter;
●●
de dakvorm is vrij met een max. dakhelling van 45°;
In de bouwvrije zijdelingse strook is een carport toegestaan, voor zover
het maximaal bezettingspercentage gerespecteerd wordt én onder volgende voorwaarden:
●●
afstand tot de voorgevel: minimaal 2,00 m achter de voorgevel;
●●
kroonlijsthoogte maximaal 3,00 m;
●●
minimaal 2 zijden open;
●●
de achteruitbouwlijn van de carport mag deze van de woning niet
overschrijden.
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toelichtend
toelichting en visie
Indien technische installaties in het dakvolume worden geplaatst, mogen deze niet buiten dit gabariet geplaatst worden.
Alle constructies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten opgetrokken worden uit materialen die
qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en
bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een samenhorend geheel vormen.
Bijgebouwen: tuinhuis, serre, orangerie, individuele garage,...
De bijgebouwen zijn bedoeld voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, en
dergelijke, die inherent zijn verbonden met de bestemming voorzien in de zone.
De oppervlakte van de bijgebouwen wordt beperkt om de tuinzone maximaal te vrijwaren en optimaal te benutten als groene ruimte, in relatie tot het aanpalende landschap.

De inplanting van bijgebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren. Esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de voorgestelde
inplanting in de aanvraag tot omgevingsvergunning.
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2.10 niet-bebouwde oppervlakte op perceelsniveau
De niet - bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
Maximum 1/4 van de tuinzone mag verhard worden ten behoeve van
toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, terassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.

toelichtend
toelichting en visie

Een zwembad dient gerekend te worden onder verharding, een zwemvijver niet.

De voortuinen langs het openbare domein dienen overwegend groen
te zijn en ingericht met groenvoorzieningen. Functionele verhardingen
i.f.v. toegang tot het gebouw onder de vorm van tuinpaden en oprit
wordt toegelaten.

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden.
Voortuinen en erfscheidingen langs het openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het
zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving maken.

Ter hoogte van de achterste perceelsgrens dient een landschappelijke
inkleding voorzien te worden.

Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

2.11 erfscheidingen
Indien men een erfscheiding / afsluiting realiseert, dient ze te bestaan
uit:
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen zichtbaar vanaf het
openbaar domein:
●●
muurtjes in een materiaal dat aansluit bij dit van de woning:
enkel in de voortuinstrook en met een max. hoogte van 0,60m,
●●
een levende streekeigen haag, eventueel ondersteund door paal
en draad met een maximale hoogte van 1,00 meter in de zone
tussen rooilijn en de voorbouwlijn en maximaal 2,00 meter in de
[zijdelingse en achter] tuinzone.
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen ter hoogte van de
dorpsrand, aangeduid op het bestemmingsplan met de symbolische aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’:
●●
een levende streekeigen haag, al dan niet ondersteund door
paal en draad, als weideafsluiting in geknoopt gaas of als
WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016

Men is niet verplicht afsluitingen op te richten.

De voorkeur wordt gegeven aan levende streekeigen hagen gezien dit de algehele beeldkwaliteit
van de omgeving positief beïnvloed. Zie lijst streekeigen beplanting.

haag
ondersteund
door paal
en draad
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●●

●●

3

kastanjehouten afsluiting, al dan niet gecombineerd met knot- of
hoogstammige bomen en dit om een coherent beeld te bekomen,
afgestemd op het omliggend landschap.
de minimale hoogte van de erfscheiding ter hoogte van deze
grafische aanduiding bedraagt 1,00m, de max. hoogte bedraagt
2,00m.

voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf
het openbaar domein: duurzame, esthetisch verantwoorde
materialen.

toelichtend
toelichting en visie
schematische weergave “zichtbaar vanaf het openbaar domein”:

Afsluitingen met betonnen gleufpalen en betonnen of houten platen, houten schuttingen, kunsthagen, draad met afschermdoek of lamellen, erica- of heidematten en dergelijke, zijn niet toegelaten
in functie van de beoogde algemene beeldkwaliteit. Dergelijke vormen van afsluitingen zijn verboden voor de delen die grenzen aan het landschap en zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Voorbeelden van duurzame, esthetisch verantwoorde materialen: natuurlijke omheining gemaakt
uit geweven takken, geschaafde balken, kastanjehouten afsluiting, wand in cortenstaal, ...

beheer

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden. Voortuinen en erfscheidingen langs het
openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving
maken.
28
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1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’

bestemming

1.1
hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor wonen met de bijbehorende uitrustingen,
voor groene ruimten, voor kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfunctie categorie “vakantiewoning” en voor socioculturele
voorzieningen.
Volgende woonvormen zijn toegelaten:
●●
ééngezinswoningen,
●●
meergeneratiewoningen.
Meergezinswoningen zijn niet toegelaten.
Het splitsen van kavels is toegelaten. Het samenvoegen van kavels is
toegelaten.
1.2 nevenbestemming
Kernondersteunende functies en activiteiten op wijkniveau zijnde kleinschalige detailhandel, diensten, kleinschalige [thuis]kantoorfuncties,
reca, kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties categorie “gastenkamerexploitatie”, openbare en private gemeenschapsvoorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van het lokale verenigingsleven zijn toegelaten voor zover deze aan het wonen verwante
en verweefbare activiteiten en voorzieningen op maat van en inpasbaar
in de omgeving zijn, en voor zover er een woonfunctie aanwezig is.
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Met wonen en de bijbehorende uitrusting wordt bedoeld: tuin, tuinhuisje, inrit, garage, moestuin,
infrastructuur voor hobbylandbouw,... .
Socioculturele voorzieningen: voorzieningen die te maken hebben met het sociale, het gemeenschapsvormende of het culturele, zoals een cultureel centrum, een gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, een bibliotheek,... .
Kleinschalige kamergerelateerde logies categorie vakantiewoning: de ééngezinswoning kan ook
ingevuld worden als 1 individuele vakantiewoning zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet.

Het splitsen van kavels alsook het samenvoegen van kavels is toegelaten onder bepaalde voorwaarden, zie verder onder inrichting.
Deze nevenbestemmingen moeten op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en
worden slechts toegelaten indien het goede nabuurschap en de verenigbaarheid met de woonomgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft, niet in het gedrang komt. Ze moeten bovendien
steeds ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend voor wat moet kunnen.
Onder kleinschalige detailhandel wordt begrepen: kruidenier, krantenwinkel, bakker, slager, bloemist, buurtwinkel,... .
Onder diensten wordt begrepen: vrije beroepen, sociomedische dienstverlening, kinderoppas, kapen schoonheidssalon,... .
Reca: restaurants en cafés
Met kleinschalige logiesfuncties wordt bedoeld: elke exploitatie die aan één of meerdere toeristen
de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet
onder de categorie gastenkamer”exploitatie”.
Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: onder meer scholen, rust- en verzorgingsinstellingen, elektriciteitscabines, tramhaltes en busstations, parkeerplaatsen en installaties
voor waterzuivering
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1.3 overdruk: bedrijvigheid
In de deelzone met overdruk is tevens bedrijvigheid van lokaal belang
toegelaten als hoofdbestemming. Deze bestaande vergunde bedrijven
verweven met het wonen kunnen ook bij volledige herbouw/nieuwbouw
of nieuwe bedrijfsactiviteit als hoofdbestemming vergund worden. Eén
woning voor conciërge of bedrijfsleiding is steeds verplicht bij de bedrijvigheid.

Het betreft het bedrijf auto’s Deruddere [nr.
87] en het bedrijf Laminox [nr. 41] . De deelzone wordt in overdruk aangeduid.
Een opdelen / opsplitsen van het bedrijfsgebouw / de site voor bedrijvigheid in meerdere
entiteiten, is niet toegelaten.

De bedrijfsactiviteiten zijn enkel toegelaten voor zover de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met zijn omgeving en de aard van het bedrijf en de ermee
gepaard gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met
zich meebrengen.

Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk, ondergeschikt en gekoppeld zijn aan de bedrijfsvoering en voor zover die
activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben.
1.4 overdruk: deelzone b
In de deelzone met overdruk is binnen de bestaande bedrijfsgebouwen
kleinhandel en opslag toegelaten in functie van lokale activiteiten.
De bestaande vergunde bedrijvigheid kan ook bij herbouw/nieuwbouw
als hoofdbestemming vergund worden in functie van opslag en kleinhandel.
Deze activiteiten zijn enkel toegelaten voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenig30

De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend voor wat moet kunnen.
Abnormale hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ontstaan door:
●●
overmatige slagschaduw waardoor de bezonning van de omliggende percelen grotendeels
wordt belemmerd
●●
de schending van de privacy, indien de inkijk in de omliggende tuinen en/of woningen zo
groot is dat er van privacy geen sprake meer is
●●
geluids-, geur- en/of stofhinder die de leefbaarheid van de woonomgeving drastisch naar
beneden halen
●●
mobiliteit- en parkeeroverlast die de leefbaarheid van de woonomgeving aantast
Dit houdt ondermeer in dat activiteiten zoals tank- en servicestations, transportbedrijven,... niet
toegelaten zijn.
Met nevenactiviteiten worden de voorzieningen bedoeld die noodzakelijk zijn voor het functioneren
van de bedrijvigheid zoals ondermeer: in- en uitritten, parkeerplaatsen, kantoorruimte, toonzalen,
sociale uitrustingen.

Een opdelen / opsplitsen van de site voor bedrijvigheid in meerdere entiteiten, is niet toegelaten.

De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend voor wat moet kunnen.
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baar is met zijn omgeving en er geen abnormale hinder en/of risico’s
met zich meegebracht worden.
1.5 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
tracé voor traag verkeer [zie art. 11]
●●
ontsluiting gemotoriseerd verkeer [zie art. 12]
●●
landschappelijke integratie dorpsrand [zie art. 13]

2

inrichting

toelichtend
toelichting en visie
Abnormale hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ontstaan door:
●●
overmatige slagschaduw waardoor de bezonning van de omliggende percelen grotendeels
wordt belemmerd
●●
de schending van de privacy, indien de inkijk in de omliggende tuinen en/of woningen zo
groot is dat er van privacy geen sprake meer is
●●
geluids-, geur- en/of stofhinder die de leefbaarheid van de woonomgeving drastisch naar
beneden halen
●●
mobiliteit- en parkeeroverlast die de leefbaarheid van de woonomgeving aantast
Dit houdt ondermeer in dat activiteiten zoals tank- en servicestations, transportbedrijven,... niet
toegelaten zijn.

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving
en in overeenstemming zijn met onderstaande voorwaarden. De goede
ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad worden.
Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:
2.1 woningtypologie
Binnen de zone zijn grondgebonden woningen toegelaten. De gebouwen dienen een aaneengesloten of halfopen bebouwingsvorm na te
streven, behoudens bestaande feitelijke toestand.

Als algemene regel wordt bij het bepalen van de woningtypologie aangenomen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er wordt
gestreefd naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein,
van de omliggende percelen en van het eigen perceel.

Hiervan kan bij uitzondering afgeweken worden indien op basis van de
plaatselijke feitelijke toestand aangetoond kan worden dat er geen toekomstige mogelijkheden bestaan voor koppeling met hoofdgebouwen
op de aanpalende percelen.
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Bij herverkavelen dienen volgende minimale perceelsbreedtes gerespecteerd te worden:
●●
voor halfopen bebouwing minimum 10m.
●●
voor gesloten bebouwing minimum 7m.
Het samenvoegen van percelen om grotere bouwvolumes te creëren is
toegelaten, mits rekening te houden met de kenmerken en uiterlijke verschijningsvorm van het patrimonium waarbij specifieke aandacht uitgaat
naar de gevelritmering. De in het straatbeeld en in het voorgelvlak voorkomende aanwezige geleding en maatvoering, de ritmering van ramen
en deuren, dient bij het samenvoegen van percelen behouden.
2.2 inplanting
●●
plaatsing t.a.v. de rooilijn: op de rooilijn, tenzij de aanpalende bebouwing niet ingeplant is op de rooilijn: hierbij is de inplanting van
de bestaande en aanpalende gebouwen richtinggevend.
●●
plaatsing t.a.v. de zijperceelsgrenzen: 0,00m bij koppeling. De
bestaande bebouwingstypologie van de aanpalende gebouwen en
bestaande inplanting van het gebouw zal richtinggevend zijn voor
de te respecteren afstand tot de zijperceelsgrenzen.
●●
deelzone voor bedrijvigheid en deelzone b: in overeenstemming
met bovenstaande bepalingen, de woning situeert zich steeds vooraan het perceel. Bij nieuwbouw of herbouw van bedrijfsbebouwing
dient minimum een afstand van 5,00m t.a.v. de zij- en achterste
perceelsgrenzen gehandhaafd te worden.
●●
de inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde
manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
●●
ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

32

Als algemene regel wordt inzake inplanting t.a.v. de rooilijn aangenomen dat de hoofdgebouwen
ingeplant worden in dezelfde lijn als de naastliggende hoofdgebouwen. Dit houdt in, rekening
houdend met de bestaande ruimtelijke structuur, dat de voorbouwlijn samenvalt met de rooilijn.
Inplanting t.a.v. de zijperceelsgrenzen: sommige bestaande gebouwen staan tot op bv. 1,00m
van de zijperceelsgrens ingeplant: deze configuratie kan bijgevolg aangehouden worden indien
straatbeeldondersteunend en ruimtelijk aanvaardbaar.

Goede plaatselijke ordening: de dimensionering mag ondermeer geen duidelijke aantoonbare hinder veroorzaken voor de aanpalenden [dit wil zeggen overlast of schade naar lichtinval, slagschaduw, visuele hinder,...]
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2.3 bezetting
●●
deelzone voor bedrijvigheid en deelzone b: max. bebouwingspercentage conform de bestaande toestand. Enkel een beperkte functionele
uitbreiding van max. 5% is toegelaten mits voor zover voldaan aan de
bepalingen inzake inplanting onder 2.2. De overige perceelsdelen
mogen verhard worden, ter hoogte van de achterste perceelsgrens
dient een landschappelijke inkleding voorzien te worden.
2.4 bouwhoogte en dakvorm
●●
de maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen, aangevuld met
een onderdakse bouwlaag onder hellend dak. In de onderdakse
bouwlaag mogen geen dagvertrekken worden ingericht.
●●
de kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7,00m, de maximale nokhoogte 11,50 meter. De dakhelling bedraagt max. 45°.
●●
op de gelijkvloerse verdieping voorbij 13,00 meter bouwdiepte, is
de gelijkvloerse bouwlaag beperkt tot 3,50m en is de dakvorm plat.
●●
afgeplatte daken zijn niet toegelaten; technische voorzieningen
dienten opgenomen te worden binnen het vergunbare dakvolume.
Vanaf het openbaar domein dient steeds een volledig profiel van
een zadeldak zichtbaar te zijn.
●●
aansluitingsaspecten met aanpalende bebouwing:
●●
de kroonlijsthoogte en dakhelling dient maximaal aan te sluiten
met de kroonlijsthoogte van de aanpalenden. Ingeval een gelijklopende kroonlijsthoogte niet realiseerbaar is dient een kwalitatieve aansluiting en overgang gerealiseerd te worden, door:
éénnzelfde kroonlijsthoogte te hanteren met een aanpalend
gebouw.
de dakhelling zal ofwel identiek zijn als deze van het bestaande gebouw ofwel dezelfde als één van de aanpalende
gebouwen, ofwel een dakhelling die hiertussen ligt.

toelichtend
toelichting en visie
Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

Met onderdakse bouwlaag wordt bedoeld: een bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels boven,
deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als een onderdakse bouwlaag. Er mag dus geen op
zichzelf staande woonlaag worden gecreëerd in de onderdakse laag.
Dagvertrekken: woonkamer, keuken,... .

Technische voorzieningen: bv.
liftkoker, airco,...

maximaal gabarit

○○

○○
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●●

toelichtend
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deelzone voor bedrijvigheid: bedrijfsbebouwing: de maximale kroonlijsthoogte bedraagt 5,00m en de maximale nokhoogte 7,50m. De
dakvorm is vrij, waarbij de max. dakhelling 25° bedraagt.

2.5 bouwdiepte
●●
op het gelijkvloers: maximum 20,00 meter, voor zover de hoogte
van de gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot 3,50m
●●
op de verdieping: max. 13,00 meter, incl. terrassen
●●
het is toegelaten een terras in te richten op het dak van de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.

Bouwdiepte: de diepte van het hoofdgebouw en aanbouw tussen de het buitenvlak
van de voorgevel en het buitenvlak van de
uiterste achtergevel.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing
voor de bedrijfsgebouwen t.h.v. de deelzone bedrijvigheid en deelzone b.

maximaal gabarit

Mits ruimtelijk verantwoord; waarbij het goede nabuurschap, de bezonning en de privacy niet in
gedrang komt.
2.6 geveluitbouwen en dakdoorbrekingen
Aan de voorgevel:
●●
indien de voorbouwlijn op de rooilijn zijn dakdoorbrekingen en
geveluitbouwen in het voorgevelvlak niet toegelaten.
●●

indien voorbouwlijn niet op de rooilijn dienen dakuitbouwen en
dakkapellen aan de straatzijde steeds ondergeschikt te blijven aan
het dakvlak en de dakvorm. Bij meerdere dakdoorbrekingen op één
dakvlak dient gestreefd te worden naar een regelmatige schikking
op een horizontale lijn en naar uniformiteit. Ook bij dakvlakvensters
dient dit nagestreefd te worden.

Dakdoorbrekingen: dakuitbouwen en dakkapellen.

Dakdoorbrekingen op één dakvlak moeten getuigen van een evenwichtige schikking en samenhang in vormgeving. Hetzelfde geldt voor dakvlakramen.

Aan de achtergevel:
●●
zijn geveluitbouwen toegelaten binnen de bouwdiepte van 13,00m,

34
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●●

zijn dakdoorbrekingen toegelaten buiten het geldende gabarit
onder volgende voorwaarden:
●●
steeds ondergeschikt aan het dakvlak en de dakvorm,
●●
er is minimaal 1,00m dakvlak aanwezig aan weerszijden van de
dakdoorbreking,
●●
de totale breedte van de dakdoorbrekingen van 1 gebouw bedraagt maximaal 1/2 van de breedte van het dakvlak,
●●
de breedte van één dakdoorbreking is beperkt tot max. 6,00m,
●●
de nokhoogte is lager dan deze van het hoofdvolume van het
gebouw,
●●
het betreft een ondergeschikte toevoeging aan het dakvlak,
●●
dakdoorbrekingen mogen doorlopen tot in het achtergevelvlak,
maar niet tot in het vlak van mogelijke geveluitbouwen.

2.7 dakvlakvensters
Dakvlakvensters gericht naar de zijde van het openbaar domein Brandstraat, zijn toegelaten voor zover de gezamenlijke oppervlakte zich beperkt tot 10% per dakvlak waarin de dakvlakvensters zich bevinden.

toelichtend
toelichting en visie

principe dakuitbouw

Bedoeling is om het dakvlak te laten primeren.

2.8 zonneboilers en zonnepanelen
Zonneboilers en zonnepanelen zijn niet toegelaten aan de zijde gericht
naar het openbaar domein van de Brandstraat.
Op platte daken mag de ondersteunende constructie geen nieuw hellend dak vormen; de installaties dienen vlakliggend of onder een beperkte hellingshoek achter elkaar geplaatst en afgeschermd door de
dakrand om de zichtbaarheid te beperken.
2.9 aansluiting met aanpalende bebouwing
●●
aansluitingen met bestaande, aanpalende gebouwen dienen
op een passende en esthetische manier te gebeuren. Deze
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●●

aansluitingen dienen een harmonieus en samenhorend geheel te
vormen, passend in de ruimtelijke context.
eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe
gemeenschappelijke muren tengevolge van lager bouwen en/of het
afbouwen, dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal
als de overige gevels. Een afwerking als wachtgevel kan enkel indien:
tegenbouw gegarandeerd is,
er een schriftelijk akkoord is van de aanpalende eigenaar en
er een motivatienota wordt bijgebracht betreffende deze
afwerking.

toelichtend
toelichting en visie

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, worden in dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.

○○
○○
○○

2.10 architecturaal voorkomen
●●
technische installaties dienen indien in het dakvolume geplaatst,
opgenomen te worden binnen het vergunbare dakvolume.
Installaties mogen geen afbreuk doen aan erfgoedwaarden van
bouwkundig erfgoed.
●●
de dakvorm[en], de kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels dienen harmonieus aan te sluiten op deze van de aanpalende
gebouwen.
●●
dakbekleding en gevelmaterialen: duurzame en esthetisch verantwoorde materialen en kleuren. Alle buitengevels [met uitzondering
van wachtgevels, zie 2.9.] dienen afgewerkt als volwaardige zichtgevels voornamelijk uit baksteenmetselwerk of eventueel bepleisterd of geschilderd. Andere materialen mogen aangewend worden
als architecturaal accent indien in harmonie met de omgeving.
2.11 bijgebouwen en carports
Bijgebouwen en carports zijn toegelaten in de tuin voorzover voldaan
aan volgende voorwaarden:
●●
een maximale gezamenlijke oppervlakte van 40m². Een uitzondering wordt gevormd t.h.v. de percelen aansluitend bij art. 4,
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Indien technische installaties in het dakvolume worden geplaatst, mogen deze niet buiten dit gabariet geplaatst worden.

Alle constructies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten opgetrokken worden uit materialen die
qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en
bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een samenhorend geheel vormen.
Bijvoorbeeld: duurzame houtsoorten, zichtbeton, High Pressure Laminate-platen,

Bijgebouwen: tuinhuis, serre, orangerie, individuele garage,...
De bijgebouwen zijn bedoeld voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, en
dergelijke, die inherent zijn verbonden met de bestemming voorzien in de zone.
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deelzone 4.4, waar ter hoogte van de pijlaanduiding ‘ontsluiting
aangelanden’ op beide aanpalende percelen een bijgebouw onder
de vorm van een garage van max. 40 m² kan opgericht worden,
geschakeld in één architecturaal geheel en op 3 meter van de
achterperceelsgrens.
●●
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimum
1 meter, tenzij wordt geopteerd voor koppelbouw. In dat geval
bedraagt de afstand 0,00 meter. Opvang en afvoer van regenwater
dient op eigen perceel te gebeuren.
●●
op een minimale afstand van 2,00m t.o.v. de achterste
perceelsgrens.
●●
kroonlijst- en nokhoogte maximaal 3,00 meter;
●●
de dakvorm is plat.
In de bouwvrije zijdelingse strook is een carport toegestaan voor zover
voldaan aan volgende voorwaarden:
●●
afstand tot de voorgevel: minimaal 2,00m achter de voorgevel;
●●
kroonlijsthoogte maximaal 3,00m;
●●
minimaal 2 zijden open;
●●
de achteruitbouwlijn van de carport mag deze van de woning niet
overschrijden.
2.12 niet-bebouwde oppervlakte op perceelsniveau
De niet - bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
Maximum 1/4 van de tuinzone mag verhard worden ten behoeve van
toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, terassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.
De voortuinen langs het openbare domein dienen overwegend groen
te zijn en ingericht met groenvoorzieningen. Functionele verhardingen
i.f.v. toegang tot het gebouw onder de vorm van tuinpaden en oprit
wordt toegelaten.
WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016

toelichtend
toelichting en visie
De oppervlakte van de bijgebouwen wordt beperkt om de tuinzone maximaal te vrijwaren en optimaal te benutten als groene ruimte, in relatie tot het aanpalende landschap.

De inplanting van bijgebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren. Esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de voorgestelde
inplanting in de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Een zwembad dient gerekend te worden onder verharding, een zwemvijver niet.

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden.
Voortuinen en erfscheidingen langs het openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het
zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving maken.
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Ter hoogte van de achterste perceelsgrens dient een landschappelijke
inkleding voorzien te worden.
2.13 erfscheidingen
Indien men een erfscheiding / afsluiting realiseert, dient deze te bestaan
uit:
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen zichtbaar vanaf het
openbaar domein:
●●
muurtjes in een materiaal dat aansluit bij dit van de woning:
enkel in de voortuinstrook en met een max. hoogte van 0,60m,
●●
een levende streekeigen haag, eventueel ondersteund door paal
en draad met een maximale hoogte van 1,00 meter in de zone
tussen rooilijn en de voorbouwlijn en maximaal 2,00 meter in de
[zijdelingse en achter]tuinzone.
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen ter hoogte van de
dorpsrand, aangeduid op het bestemmingsplan met de symbolische aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’:
●●
een levende streekeigen haag, al dan niet ondersteund door
paal en draad, als weideafsluiting in geknoopt gaas of als kastanjehouten afsluiting, al dan niet gecombineerd met knot- of
hoogstammige bomen en dit om een coherent beeld te bekomen,
afgestemd op het omliggend landschap.
●●
de minimale hoogte van de erfscheiding ter hoogte van deze
grafische aanduiding bedraagt 1,00m, de max. hoogte bedraagt
2,00m.
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toelichtend
toelichting en visie
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

Men is niet verplicht afsluitingen op te richten.
De voorkeur wordt gegeven aan levende streekeigen hagen gezien dit de algehele beeldkwaliteit
van de omgeving positief beïnvloed. Zie lijst streekeigen beplanting.

haag
ondersteund
door paal
en draad
schematische weergave “zichtbaar vanaf het openbaar domein”:
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●●

3

voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf
het openbaar domein: duurzame, esthetisch verantwoorde
materialen.

toelichtend
toelichting en visie
Afsluitingen met betonnen gleufpalen en betonnen of houten platen, houten schuttingen, kunsthagen, draad met afschermdoek of lamellen, erica- of heidematten en dergelijke, zijn niet toegelaten
in functie van de beoogde algemene beeldkwaliteit. Dergelijke vormen van afsluitingen zijn verboden voor de delen die grenzen aan het landschap en zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Voorbeelden van duurzame, esthetisch verantwoorde materialen: natuurlijke omheining gemaakt
uit geweven takken, geschaafde balken, kastanjehouten afsluiting, wand in cortenstaal, ...

beheer

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden. Voortuinen en erfscheidingen langs het
openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving
maken.
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1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’

bestemming

1.1
hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor wonen met de bijbehorende uitrusting en voor
groene ruimten, voor kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfunctie categorie “vakantiewoning” en voor socioculturele voorzieningen.
Volgende woonvormen zijn toegelaten:
●●
ééngezinswoningen,
●●
meergeneratiewoningen,
●●
kleinschalige meergezinswoningen onder de vorm van geschakelde en/of gestapelde volumes [inclusief collectieve woonvormen, collectief begeleid wonen,...] en dit uitsluitend op percelen
aangeduid met
, alsook binnen het als waardevol aangeduid
patrimonium. Het aantal wooneenheden per aangeduid perceel
wordt hier bepaald door het aantal woningen dat op het respectievelijke perceel mogelijk zou zijn langsheen de straatzijde,
gerekend aan een gevelbreedte van 7,00m.
Het splitsen van kavels is toegelaten.
1.2 nevenbestemming
Kernondersteunende functies en activiteiten op wijkniveau zijnde diensten, kleinschalige [thuis]kantoorfuncties en kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties categorie “gastenkamerexploitatie”
zijn toegelaten voor zover ze op maat van en inpasbaar in de omgeving
zijn, ze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren.
Deze nevenbestemmingen zijn enkel toegelaten binnen het bouwvolume van het hoofdgebouw.
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Met wonen en de bijbehorende uitrusting wordt bedoeld: tuin, tuinhuisje, inritten, garage, infrastructuur voor hobbylandbouw,...
Socioculturele voorzieningen: voorzieningen die te maken hebben met het sociale, het gemeenschapsvormende of het culturele, zoals een cultureel centrum, een gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, een bibliotheek,... .
Kleinschalige kamergerelateerde logies categorie vakantiewoning: de ééngezinswoning kan ook
ingevuld worden als 1 individuele vakantiewoning zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet.
Aspect kleinschaligheid: conform de dichtheid van de omliggende percelen; er wordt geen rendementsverhoging of inbreiding nagestreefd.
Het maximaal aantal wooneenheden wordt berekend afgestemd op het omliggend straatbeeld. De
densiteit per perceel dient berekend; nl. hoeveel ééngezinswoningen kunnen er opgericht worden
per perceel indien er conform het omliggend straatbeeld een gevelwand wordt gecreëerd, rekening
houdend met een gevelbreedte van 7,00m. Dit aantal wordt omgerekend naar de kleinschalige
meergezinswoning (het aantal WE van de kleinschalige meergezinswoning mag niet groter zijn
dan het aantal woningen dat volgens deze berekening kan).
Het splitsen van kavels is toegelaten in functie van de beoogde inrichting van de percelen aangeduid met een
, zie verder onder inrichting.
De nevenbestemmingen moeten op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en worden
slechts toegelaten indien het goede nabuurschap en de verenigbaarheid met de woonomgeving
wat schaal en ruimtelijke impact betreft, niet in het gedrang komt. Ze moeten bovendien steeds
ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend
voor wat moet kunnen.
Onder diensten wordt begrepen: vrije beroepen, socio-medische dienstverlening, kinderoppas,
kap- en schoonheidssalon, e.d.
Met kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties wordt bedoeld: elke exploitatie
die aan één of meerdere toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten zoals
gedefinieerd in het Logiesdecreet onder de categorie “gastenkamerexploitatie”.
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1.3 overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
landschappelijke integratie dorpsrand [zie art. 13]

2

inrichting

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat schaal
en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving en in overeenstemming zijn met onderstaande voorwaarden. De goede ruimtelijke
ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad worden.

Als algemene regel wordt bij het bepalen van de woningtypologie aangenomen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er wordt
gestreefd naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein,
van de omliggende percelen en van het eigen perceel.

Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:
2.1 woningtypologie
Binnen de zone zijn woningen toegelaten onder de vorm van open en
halfopen bebouwing. Ter hoogte van de percelen met specifieke aanduiding
kunnen nieuwe ontwikkelingen enkel gerealiseerd worden
via een “totaalproject” waarbij open-, halfopen-, aaneengesloten en gestapelde bebouwing toegelaten is.

Totaalproject: gezamenlijke bouwaanvraag als één architecturaal geheel in geval meerdere woongelegenheden gerealiseerd worden.

2.2 inplanting
plaatsing t.a.v. de rooilijn: vrij, voor zover het straatbeeld ondersteund en versterkt wordt. Hierbij is de inplanting van de bestaande
gebouwen richtinggevend.
●●
plaatsing t.a.v. de zijperceelsgrenzen: ofwel 0,00 meter in geval van
halfopen bebouwing ofwel minimum 3,00 m in geval van 1 bouwlaag en minimum 4,00 m in geval van 2 bouwlagen.
●●

42
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specifieke bepalingen t.h.v. de pijlaanduiding
:
Beperkte woontransformaties op kleine schaal kunnen voorzien
worden, waarbij maximaal ingespeeld wordt op de zichten vanuit en
naar het aanpalende landschap.

Beperkte woontransformaties op kleine schaal kunnen enkel voorzien worden vanuit een specifieke inplanting en dit
●●
i.f.v. een goede verweving met de bestaande dorpsmorfologie;
●●
i.f.v. een kwalitatieve architecturale en landschappelijke afwerking naar de open ruimte.

Bestaande gebouwen kunnen verbouwd en beperkt uitgebreid
worden.

algemene
principeschets

Nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd via een totaalproject en
richten zich naar de volgende principes [zie principeschets]:
●●
de inplanting van gebouwen en noodzakelijke ontsluiting garandeert een visuele en fysieke link naar het achterliggende landschap, dit door een decentrale inplanting, zowel inzake:
inplanting en dwarse positionering bebouwing, waarbij een
minimum afstand ten aanzien van de zijperceelsgrens van
3,00m aangehouden wordt in geval van 1 bouwlaag en 4,00m
in geval van 2 bouwlagen;
strikt noodzakelijke dimensionering verharding en maximaal gesitueerd en georiënteerd ter hoogte van de
zijperceelsgrens;
●●
integreren van voldoende open ruimte i.f.v. transparantie en zicht
naar het omliggende landschap. Bijgevolg:
zijn geen afzonderlijke bijgebouwen en/of carports toegelaten in de tuinzone. Bovengrondse garages en bijgebouwen
dienen opgenomen te worden in het hoofdgebouw zelf, ofwel
als geschakeld volume [hetzij met volumes of met muurwanden] onder de vorm van één architecturaal geheel er deel van
uitmakend.
dient beplanting en eventuele afsluitingen minimaal een
diffuus en transparant doorzicht te garanderen. Over een
beperkte diepte ter hoogte van het achtergevelvlak van de
○○

○○

○○

○○
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Als zijperceelsgrens wordt hierbij de bestaande zijdelingse perceelsgrens t.o.v. het aanpalend
bestaand perceel beschouwd en niet de eventuele toekomstige zijperceelsgrens op het perceel
waarop een totaalproject gerealiseerd wordt.
variantes op een
mogelijke invulling;
geschakelde volumes,
kleinschalige meergezinswoning, halfopen
bebouwing, open
bebouwing

Ruimtelijke connectiviteit is belangrijk. Binnen deze zone is er nog een sterke relatie tussen de
Brandstraat en het aanpalend en achterliggend open ruimtegebied. [Kleine] open ruimtes tussen
gebouwen worden [maximaal] gevrijwaard van verdichting of dichtbouwen, zodat relatie met het
achterliggend gebied behouden blijft. Het dwars oriënteren van woningen, kan een hefboom vormen om dit te bereiken.
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woonentiteiten, mag een haag met een hoogte van 1,80m
voorzien worden.
parkeerplaatsen in open lucht dienen geclusterd te worden en
maximaal gepositioneerd t.h.v. het openbaar domein. Verharding
kan enkel bestaan uit duurzame, kleinschalige en waterdoorlatende materialen.

2.3 bezetting
●●
het toegelaten bebouwingspercentage is als volgt gedifferentieerd:
voor percelen ≤ 400m² : max. 55%
voor percelen > 400m² - 800m²: max. 35%
voor de percelen symbolisch aangeduid met
: max. 40%
ter hoogte van de percelen symbolisch aangeduid met  en
: uitbreidingen tot max. 20 % van het bestaande bouwvolume zijn toegelaten.
○○
○○

Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.

○○
○○

2.4 bouwhoogte en dakvorm
●●
de maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag in geval van hellend dak.
In deze onderdakse bouwlaag mogen geen dagvertrekken worden
ingericht.
●●
de dakvorm is vrij behoudens afgeplatte daken, maar dient, in
geval van koppelbouw, maximaal aan te sluiten met de aanpalende
bebouwing. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7,00m, de
maximale nokhoogte 12 meter. De dakhelling bedraagt max. 45°.
●●
specifieke bijkomende bepalingen t.h.v. de pijlaanduiding
:
naast bovenstaande bepalingen is in de plaats van een hellend dak
tevens een ondergeschikte derde bouwlaag toegelaten met plat
dak, onder een gabarietlijn van 45° waarbij in deze teruggetrokken
derde bouwlaag onder plat dak wel dagvertrekken kunnen worden
ingericht.
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In dit maximaal toegelaten gabariet kan een splitlevel woning
toegepast worden: een woning waarbij de vloeren een halve
verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.
Met onderdakse bouwlaag wordt bedoeld: een bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels boven,
deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als een onderdakse bouwlaag. Er
mag dus geen op zichzelf staande woonlaag worden gecreëerd in de onderdakse laag.
Dagvertrekken: woonkamer, keuken,... .
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2.5 bouwdiepte
●●
ingeval van gekoppelde bebouwing :
●●
op het gelijkvloers: maximum 20,00 meter
●●
op de verdieping: maximum 12,00 meter, incl. terrassen
●●
het is toegelaten een terras in te richten op het dak van de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.

toelichtend
toelichting en visie
Bouwdiepte: de diepte van het hoofdgebouw en aanbouw tussen de het buitenvlak van de voorgevel en het buitenvlak van de uiterste achtergevel.
Voor de gebouwen die vrij staan ingeplant zijn deze bepalingen bijgevolg niet van toepassing.
Mits ruimtelijk verantwoord; waarbij het goede nabuurschap, de bezonning en de privacy niet in
gedrang komt.

2.6 geveluitbouwen en dakdoorbrekingen
Indien de voorbouwlijn op de rooilijn zijn dakdoorbrekingen en geveluitbouwen in het voorgevelvlak niet toegelaten. Dit is ook niet toegelaten
t.h.v. de percelen specifiek aangeduid met
.
Indien voorbouwlijn niet op de rooilijn, dienen dakuitbouwen en dakkapellen aan de straatzijde steeds ondergeschikt te blijven aan het
dakvlak en de dakvorm. Bij meerdere dakdoorbrekingen op één dakvlak dient gestreefd te worden naar een regelmatige schikking op een
horizontale lijn en naar uniformiteit. Ook bij dakvlakvensters dient dit
nagestreefd te worden.
2.7 dakvlakvensters
Dakvlakvensters gericht naar de zijde van het openbaar domein Brandstraat, zijn toegelaten voor zover de gezamenlijke oppervlakte zich beperkt tot 10% per dakvlak waarin de dakvlakvensters zich bevinden.

Bedoeling is om het dakvlak te laten primeren.

2.8 zonneboilers en zonnepanelen
Zonneboilers en zonnepanelen zijn niet toegelaten aan de zijde gericht
naar het openbaar domein van de Brandstraat.
Op platte daken mag de ondersteunende constructie geen nieuw hellend dak vormen; de installaties dienen vlakliggend of onder een beperkte hellingshoek achter elkaar geplaatst en afgeschermd door de
dakrand om de zichtbaarheid ervan te beperken.
WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016
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2.9 aansluiting met aanpalende bebouwing
●●
aansluitingen met bestaande, aanpalende gebouwen dienen op
een passende en esthetische manier te gebeuren. Deze aansluitingen dienen een harmonieus en samenhorend geheel te vormen,
passend in de ruimtelijke context.
●●
eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe
gemeenschappelijke muren tengevolge van lager bouwen en/of het
afbouwen, dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal
als de overige gevels. Een afwerking als wachtgevel kan enkel indien:
tegenbouw gegarandeerd is,
er een schriftelijk akkoord is van de aanpalende eigenaar en
er een motivatienota wordt bijgebracht betreffende deze
afwerking.

toelichtend
toelichting en visie

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, worden in dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.

○○
○○
○○

2.10 architecturaal voorkomen
●●
technische installaties dienen indien in het dakvolume geplaatst,
opgenomen te worden binnen het vergunbare dakvolume.
Installaties mogen geen afbreuk doen aan erfgoedwaarden van
bouwkundig erfgoed.
●●
dakbekleding en gevelmaterialen: duurzame en esthetisch verantwoorde materialen en kleuren. Alle buitengevels [met uitzondering
van wachtgevels, zie 2.9.] dienen afgewerkt als volwaardige zichtgevels voornamelijk uit baksteenmetselwerk of eventueel bepleisterd of geschilderd. Andere materialen mogen aangewend worden
als architecturaal accent indien in harmonie met de omgeving.
2.11 bijgebouwen en carports
Afzonderlijke bijgebouwen en carports zijn toegelaten in de tuin, voorzover:
●●
niet gelegen binnen de deelzone met specifieke pijlaanduiding
en ingeval van nieuwe ontwikkelingen i.f.v. totaalproject;
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Indien technische installaties in het dakvolume worden geplaatst, mogen deze niet buiten dit gabariet geplaatst worden.

Alle constructies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten opgetrokken worden uit materialen die
qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en
bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een samenhorend geheel vormen.
Bijvoorbeeld: duurzame houtsoorten, zichtbeton, High Pressure Laminate-platen,

Voor de percelen symbolisch aangeduid met
zijn geen afzonderlijke bijgebouwen en/of carports toegelaten in de tuinzone. Bovengrondse garages en bijgebouwen dienen opgenomen te
worden in het hoofdgebouw zelf, ofwel als geschakeld volume [hetzij met volumes of met muurwanden] onder de vorm van één architecturaal geheel er deel van uitmakend.
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●●

onder de volgende voorwaarden:
●●
een maximale gezamenlijke oppervlakte van 40m²
●●
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimum
1 meter, tenzij wordt geopteerd voor koppelbouw. In dat geval
bedraagt de afstand 0,00 meter. Opvang en afvoer van regenwater dient op eigen perceel te gebeuren.
●●
opgericht binnen de perimeter van 40,00m t.o.v. de voorgevel en op een minimale afstand van 2,00m t.o.v. de achterste
perceelsgrens.
●●
kroonlijst en nokhoogte maximaal 3,00 meter;
●●
de dakvorm is plat.

2.12 niet-bebouwde oppervlakte op perceelsniveau
De niet - bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
Maximum 1/4 van de tuinzone mag verhard worden ten behoeve van
toegang tot de bebouwing binnen onderhavige zone, terassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouw zijn.
De voortuinen langs het openbare domein dienen overwegend groen
te zijn en ingericht met groenvoorzieningen. Functionele verhardingen
i.f.v. toegang tot het gebouw onder de vorm van tuinpaden en oprit
wordt toegelaten.
Ter hoogte van de de percelen met specifieke pijlaanduiding
kan
maximaal 2/3 van de breedte van het perceel t.h.v. de voortuin ingericht
wordt i.f.v. parkeerplaatsen in open lucht.

toelichtend
toelichting en visie
De oppervlakte van de bijgebouwen wordt beperkt om de tuinzone maximaal te vrijwaren en optimaal te benutten als groene ruimte, in relatie tot het aanpalende landschap.
De inplanting van bijgebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren. Esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de voorgestelde
inplanting in de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Een zwembad dient gerekend te worden onder verharding, een zwemvijver niet.

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden.
Voortuinen en erfscheidingen langs het openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het
zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving maken.
Ruimtelijke connectiviteit is belangrijk; bij het naderen van het straatdorp Doomkerke vanuit het
zuiden, heeft men nog een sterk gevoel van deze ruimtelijke connectiviteit gezien de aanwezigheid en de positionering van kleine landschapselementen: streekeigen hagen begrenzen erven en
tuinen en dit zowel aan de straatzijde als op de zijkavelgrenzen, de aanwezigheid van fruitbomen
waarneembaar vanaf de Brandstraat, streekeigen haag en hoogstammige boom begeleiden de
Lourdeskapel, ...

Ter hoogte van de achterste perceelsgrens dient een landschappelijke
inkleding voorzien te worden, evenals ter hoogte van de rooilijn en zijperceelsgrenzen, zoals op het grafisch plan aangeduid.
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2.13 erfscheidingen
Indien men een erfscheiding / afsluiting realiseert, dient deze te bestaan
uit:
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen zichtbaar vanaf het
openbaar domein:
●●
muurtjes in een materiaal dat aansluit bij dit van de woning:
enkel in de voortuinstrook en met een max. hoogte van 0,60 m,
●●
een levende streekeigen haag, eventueel ondersteund door
paal en draad met een maximale hoogte van 1,00 meter in de
zone tussen rooilijn en de voorbouwlijn en maximaal 1,20m in de
overige delen van de [zijdelingse en achter]tuinzone.
●●
voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen ter hoogte van de
dorpsrand, aangeduid op het bestemmingsplan met de symbolische aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’:
●●
een levende streekeigen haag, al dan niet ondersteund door
paal en draad, als weideafsluiting in geknoopt gaas of als kastanjehouten afsluiting, al dan niet gecombineerd met knot- of
hoogstammige bomen en dit om een coherent beeld te bekomen,
afgestemd op het omliggend landschap.
●●
de hoogte van de erfscheiding ter hoogte van deze grafische
aanduiding bedraagt max. 1,20m.
●●
specifieke bijkomende bepalingen t.h.v. de pijlaanduiding
: over
een beperkte diepte ter hoogte van het achtergevelvlak van de
woonentiteiten, mag een haag met een hoogte van 1,80m voorzien
worden.
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toelichtend
toelichting en visie
Men is niet verplicht afsluitingen op te richten.

De voorkeur wordt gegeven aan levende streekeigen hagen gezien dit de algehele beeldkwaliteit
van de omgeving positief beïnvloed. Zie lijst streekeigen beplanting. Beperking van de hoogte i.f.v.
het garanderen van het minimaal en diffuus doorzicht.

haag
ondersteund
door paal
en draad
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●●

voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf
het openbaar domein: duurzame, esthetisch verantwoorde
materialen.

toelichtend
toelichting en visie
Afsluitingen met betonnen gleufpalen en betonnen of houten platen, houten schuttingen, kunsthagen, draad met afschermdoek of lamellen, erica- of heidematten en dergelijke, zijn niet toegelaten
in functie van de beoogde algemene beeldkwaliteit. Dergelijke vormen van afsluitingen zijn verboden voor de delen die grenzen aan het landschap en zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Voorbeelden van duurzame, esthetisch verantwoorde materialen: natuurlijke omheining gemaakt
uit geweven takken, geschaafde balken, kastanjehouten afsluiting, wand in cortenstaal, ...

2.14 algemene inrichtingsstudie i.f.v. de percelen aangeduid met
bij realisatie van een “totaalproject”
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning i.k.v. de realisatie van een
“totaalproject” dient een algemene inrichtingsstudie toegevoegd aan de
vergunningsaanvraag.
De algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en
dient zowel de huidige als de gewenste lay-out van betrokken perceel
weer te geven.
Volgende zaken dienen minimaal te worden weergegeven:
●●
de woonvormen en het aantal wooneenheden
●●
de inplanting van de nieuw te bouwen volumes inzake compactheid, oriëntatie en fysieke link naar achterliggend landschap
●●
de ontsluiting naar de openbare weg
●●
de visuele integratie & landschappelijke inkleding
●●
een gedetailleerde aanplantingsstudie
●●
de parkeervoorzieningen
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Binnen de algemene inrichtingsstudie worden zowel de soortenkeuze inzake planten, plantmaat,
gewenste eindbeeld met max. hoogtes van beplanting, materialisatie, ... aangegeven.
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3

toelichtend
toelichting en visie

beheer

Het bestaande landelijke karakter van de woonomgeving dient maximaal gevrijwaard te worden. Voortuinen en erfscheidingen langs het
openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het zijn deze elementen die het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving
maken.
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toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’

bestemming

De zone is bestemd voor openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en voor socioculturele voorzieningen. Het betreft functies
die verenigbaar zijn met de woonomgeving.

Volgende bijkomende bepalingen zijn van toepassing:

De handelingen in kwestie kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek- of privaatrechtelijke
statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.
Onder nuts- en gemeenschapsvoorzieningen worden bijvoorbeeld zorgvoorzieningen of educatieve voorzieningen begrepen zoals scholen, rust- en verzorgingsinstellingen,...
Socioculturele voorzieningen: voorzieningen die te maken hebben met het sociale, het gemeenschapsvormende of het culturele, zoals een cultureel centrum, een gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, een bibliotheek, kinderopvang,...

De deelzone 4.1. is specifiek bestemd voor de begraafplaats en de
daarbijhorende infrastructuur en de religieuze instelling.
De omheining, muren en bomen dienen maximaal in stand gehouden
te worden.

Deelzone 4.1. betreft de als monument beschermde Sint-Caroluskerk en de als landschap beschermde begraafplaats met omheining.

Deelzone 4.2. is bestemd voor openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en voor socioculturele voorzieningen. Het betreft
functies die verenigbaar zijn met de woonomgeving.

Deelzone 4.2. omvat momenteel de gebouwen van de Vrije basisschool De Linde met inrijpoort,
en de polyvalente zaal.

WVI | okt. ‘17 | RUP doomkerke | 06016

51

art. 4:

gemeenschapsvoorzieningen

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
De deelzone 4.3. is tevens bestemd als projectzone in waardevol
pand, waarbij wonen, recreatie, horeca, kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties toegelaten zijn voor zover ze op maat
van en inpasbaar in de omgeving zijn, ze niet hinderlijk zijn voor de
woonomgeving en de privacy respecteren.

toelichtend
toelichting en visie
Binnen de deelzone 4.3. is de voormalige boerderij en het ouderlingengesticht gelegen.

Horeca: alle eet- en drinkgelegenheden en hotels
Wonen: alle vormen van wonen zijn toegelaten: een- en meergezinswonen, zorgwonen,
collectief begeleide woonvormen, ...
Met kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties wordt bedoeld: elke exploitatie die
aan één of meerdere toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten zoals
gedefinieerd in het Logiesdecreet onder de categorieën gastenkamer, vakantiewoning en vakantielogies.
De ruimtelijke draagkracht van Doomkerke is bepalend voor wat moet kunnen.
De deelzone 4.4. is bestemd als parking. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer dient via de Brandstraat de gebeuren. Vanop de parking
wordt ter hoogte van de symbolische aanduiding ‘ontsluiting aangelanden’ toegang tot 2 aanpalende percelen verzekerd.
In afwachting van de inrichting als parking, kunnen de gronden een normaal gebruik kennen als weiland of akkerland.

Deelzone 4.4. betreft de locatie voor de bezoekers - en onthaalparking i.f.v. de secundaire onthaalpoort.

Mogelijke inrichting onthaalparking, bron: VLM
Naast het functioneren als bezoekers- en onthaalparking in functie van de secundaire onthaalpoort
Doomkerke, kan deze publieke parking ook ten dienste staan van de dorpskern.
1.1
overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komt de indicatieve overdruk ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [zie art. 13] voor.
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toelichtend
toelichting en visie

inrichting

2.1 algemene inrichtingsstudie
Er dient een algemene inrichtingsstudie voor de volledige zone [of de
deelzone[s] in eigendom] opgemaakt te worden wanneer een aanvraag
tot omgevingsvergunning voor een bouwproject wordt ingediend.
De irichtingsstudie dient te vertrekken vanuit de bestaande dorpsmorfologie en geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat
al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van
de rest van het gebied.
In de inrichtingsstudie komen volende aspecten aan bod:
●●
inplantingsaspecten;
●●
privacyaspecten;
●●
kwalitatieve aanleg van de groenvoorzieningen;
●●
waterhuishouding;
●●
behoud / versterken aanwezige groenstructuren.

Deze algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied.
Het geheel van Sint Caroluskerk, kerkhof, school, pastorij en achtergelegen voormalige boerderij
en ouderlingengesticht, vormen door de stedenbouwkundige structuur een beeldbepalend geheel
in het dorpsweefsel van Doomkerke.
De privacy van de omliggende woningen moet op redelijke manier gewaarborgtd blijven volgens
aanvaardbare norm in buitengebied.

De algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening.
De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de huidige en de beoogde lay-out [ontsluiting, parkeren, bebouwing, verharding, groenaanleg, maatregelen voor het opvangen en bufferen van hemelwater,
verlichting en alle andere constructies] van de volledige zone of de
deelzone in eigendom, grafisch, vergezeld van een toelichting weer te
geven.
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2.2

bezetting

toelichtend
toelichting en visie

In de deelzone 4.2. is een bebouwingspercentage van maximaal 70%
toegelaten.

Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.
Deelzone 4.1.: het betreft hier de Sint Caroluskerk, beschermd als monument en het kerkhof, beschermd als landschap. Op heden bedraagt het bebouwingspercentage 21%. [658m² bebouwd,
oppervlakte perceel 3.111m²].
Deelzone 4.2.: het betreft hier de Vrije basisschool De Linde en polyvalente zaal. Op heden bedraagt het bebouwingspercentage 41%. [1.059m² bebouwd, oppervlakte perceel 2.508m²].

In de deelzone 4.3. is een bebouwingspercentage van maximaal 70%
toegelaten.

Deelzone 4.3.: het betreft hier de voormalige boerderij / ouderlingengesticht. Op heden bedraagt
het bebouwingspercentage 53% [494m² bebouwd, oppervlakte perceel 927m²]

In de deelzone 4.4. is een bebouwingspercentage van maximaal 5%
toegelaten.

Deelzone 4.4.: het betreft hier de parking. Een minimaal bebouwingspercentage wordt toegelaten
in functie van voorzieningen en accommodatie voor kampeerauto’s.

In de deelzone 4.1. is een bebouwingspercentage van maximaal 25%
toegelaten.

2.3

specifieke bepalingen per deelzone

JJ deelzone 4.1.
De bakstenen muren rondom de begraafplaats en de muur met spijlenhekwerk aan de Brandstraat, dienen maximaal behouden en in stand
gehouden te worden. De inrichting is gericht op het ondersteunen, het
behoud en de uitbouw van een kerkhof met een groene, parkachtige
aanleg in relatie tot het achterliggend landschap waarbij maximaal behoud van de bestaande bomen voorop staat.
JJ deelzone 4.2.
De inrichting binnen deze deelzone dient rekening te houden met het
aanwezige waardevol patrimonium. Bij eventuele [ver-]nieuwbouw is de
bestaande gebouwenconfiguratie en het bestaande gebouwengabariet
van het aanwezige waardevolle patrimonium, richtinggevend. Nieuwe
gebouwen dienen zo ingeplant te worden dat ze geen afbreuk doen aan
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De Sint - Caroluskerk is een ware landmark vanuit de omgeving. Het zicht op de Sint - Caroluskerk
dient gevrijwaard.
Het geheel van Sint - Caroluskerk, kerkhof, school, pastorij en achtergelegen voormalige boerderij
en ouderlingengesticht, vormen door de stedenbouwkundige structuur een beeldbepalend geheel.
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het beschermd landschap, het beschermd monument en het overige
aanwezige waardevol patrimonium.
De inplanting, bouwhoogte van nieuwe gebouwen dienen de aanwezige
beeldbepalende gebouwen te ondersteunen en dienen zich landschappelijk in te bedden waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande
dorpssilhouet. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de positie van het
gebouw, de ritmiek van de gevel, het materiaal- en kleurgebruik, zodat
het zich inbed in de omgeving.

toelichtend
toelichting en visie
Aandacht voor ritmiek, positie, materiaal- en kleurgebruik voor een optimale landschappelijke inbedding.
foto: inventaris bouwkundig erfgoed

De maximale bouwhoogte wordt vastgelegd ten opzichte van een referentiepeil, zijnde de kroonlijst van het bestaande schoolgebouw.
deelzone 4.3.
De inrichting binnen deze deelzone dient rekening te houden met het
aanwezige waardevol patrimonium. Bij eventuele [ver-]nieuwbouw is de
bestaande gebouwenconfiguratie en het bestaande gebouwengabariet
van het aanwezige waardevolle patrimonium, richtinggevend. Nieuwe
gebouwen dienen zo ingeplant te worden dat ze geen afbreuk doen aan
het beschermd landschap, het beschermd monument en het overige
aanwezige waardevol patrimonium.
JJ

De inplanting, bouwhoogte van nieuwe gebouwen dienen de aanwezige
beeldbepalende gebouwen te ondersteunen en dienen zich landschappelijk in te bedden waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande
dorpssilhouet. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de positie van het
gebouw, de ritmiek van de gevel, het materiaal- en kleurgebruik, zodat
het zich inbed in de omgeving.
Een voldoende landschappelijke inkleding en integratie wordt verzekerd
ten opzichte van het omliggende landschap waarbij de bestaande haagstructuren maximaal bewaard worden.
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De Sint - Caroluskerk is een ware landmark vanuit de omgeving. Het zicht op de Sint - Caroluskerk
dient gevrijwaard.
Het geheel van Sint - Caroluskerk, kerkhof, school, pastorij en achtergelegen voormalige boerderij
en ouderlingengesticht, vormen door de stedenbouwkundige structuur een beeldbepalend geheel.

Aandacht voor ritmiek, positie, materiaal- en kleurgebruik voor een optimale landschappelijke inbedding.
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].
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toelichtend
toelichting en visie

De maximale bouwhoogte wordt vastgelegd ten opzichte van een referentiepeil, zijnde de kroonlijst van het voormalige ouderlingengesticht.
JJ deelzone 4.4.
De parking dient - waar aangeduid op het bestemmingsplan met de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ visueel afgeschermd en ingekleed te worden ten aanzien van de woonomgeving
en het omliggende landschap.

2.4 architecturaal voorkomen
gebouwen en constructies zijn zowel met hun omgeving als onderling in harmonie, passend in de ruimtelijke context.
●●
technische installaties dienen indien in het dakvolume geplaatst,
opgenomen te worden binnen het vergunbare dakvolume.
Installaties mogen geen afbreuk doen aan erfgoedwaarden van
bouwkundig erfgoed.
●●
alle op te richten constructies en gebouwen dienen zowel naar vorm
als wat betreft de materiaalkeuze [kleur, textuur, schaal] landschappelijk inpasbaar zijn.
●●
het materiaalgebruik dient zich te richten op het referentiebeeld.
Tussen de bouwonderdelen onderling dient een eenheid in materialen nagestreefd te worden. Duurzame en esthetisch verantwoorde
materialen en kleuren.

Naast het functioneren als bezoekers- en onthaalparking in functie van de secundaire onthaalpoort
Doomkerke, staat deze publieke parking ook ten dienste van de gemeenschap Doomkerke.
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

●●

Indien technische installaties in het dakvolume worden geplaatst, mogen deze niet buiten dit gabariet geplaatst worden.

Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht
verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving, dienen de beeldkwaliteit van de
onmiddellijke omgeving te ondersteunen en bovendien moeten ze binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen onderling een samenhorend geheel vormen. Het referentiebeeld inzake materiaalgebruik betreft hier het gebruik van de ter plekke gewonnen en gebakken rode baksteen.

2.5 niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen worden ingericht als kwalitatieve buitenruimte.
De strikt noodzakelijke functionele verharding is toegelaten en wordt
uitgevoerd in kleinschalige materialen welke het landschappelijk karakter ondersteunen en versterken. Enkel waterdoorlatende verharding is
toegestaan, tenzij kan aangetoond worden dat dit technisch niet mogelijk is.
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Aanplantingen dienen te geschieden door middel van streekeigen soorten. Indien ter hoogte van de perceelsgrenzen een afscheiding wordt
voorzien, dan zijn enkel een streekeigen haag, al dan niet ondersteund
door paal en draad en/of een baksteenmuur toegelaten.
Binnen deelzone 4.4. dient minimaal 20% groen voorzien te worden.
Nieuwe verhardingen, inclusief de verhardingen van de interne wegenis
en van de parkeeroppervlaktes, moeten waterdoorlatend zijn, tenzij dit
verboden wordt vanuit andere regelgeving of aangetoond wordt dat dit
technisch niet mogelijk is. De parkeervoorzieningen dienen gebundeld
en voorzien van een groene, duurzame inrichting.
Ter hoogte van de perceelsgrenzen binnen de deze deelzone, dient een
landschappelijke inkleding voorzien te worden. Deze landschappelijke
inkleding dient een diffuus en transparant doorzicht te garanderen.

3

beheer

Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].
De landschappelijke inkleding beoogd het versterken van de ruimtelijke connectiviteit. Door bv.
een aanplant van een losgroeiende haagstructuur met daarin [knot]bomen wordt de integratie van
de parkeervoorziening verzekerd en wordt maximaal op het omliggend open ruimtegebied ingespeeld. Een massieve groenstructuur zonder doorzichten is niet aangewezen.

De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op het perceel zorgen als een goede huisvader voor het beheer en onderhoud van de
gebouwen, constructies, buitenaanleg en kleine landschapselementen
op zodanige wijze dat de esthetische waarde ervan optimaal behouden
blijft.
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art. 5:

kasteelpark
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘parkgebied’

bestemming

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
waarde van het park. Binnen het kasteelpark kunnen de volgende
functies worden toegelaten: een sociale, educatieve, recreatieve, cultuurhistorische, evenals een ecologische functie.

In de bestaande bebouwing zijn volgende activiteiten toegelaten:
●●
wonen;
●●
activiteiten ondersteunend aan de parkfunctie of deze versterkend,
zijnde recreatieve, culturele, educatieve, toeristische, commerciële
en horecafunctie, kleinschalige kamergerelateerde toeristische logiesfuncties categorie “gastenkamerexploitatie” en de noodzakelijke
aanverwante voorzieningen. De betrokken voorzieningen beperken
zich tot het lokale schaalniveau.

foto: inventaris bouwkundig erfgoed
Het betreft het geheel van landelijke woningen, zgn. kasteel ‘De Roo’ met aan westzijde aanleunend boerenhuis met bijgebouwen en ten zuiden het koetshuis, het neerhof en bijhorend park.
Park, kasteel en hoeve zijn opgenomen in het als landschap beschermde Sint-Pietersveld, beschermd bij M.B. van 24/06/2002.
Commerciële functies: naar karakter dienen commerciële handelsactiviteiten de gebouwensite en
het park te ondersteunen, voorbeelden zijn antiquair, kunst, verkoop kleinschalige ambachtelijke
en huisgemaakte producten, bloemenwinkel, [buiten]meubilair & interieur,

De genoemde werken, functies, handelingen en wijzigingen zijn enkel
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden
en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde
van het gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven.

De aard en grootte van een functie, de typologie en schaal van een project worden afgestemd aan de draagkracht van de omgeving.

De draagkacht van de omgeving wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om, nu en in
de toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. De functie kan overlast genereren door middel van geluidsproductie, parkeerdruk, mobiliteitsgeneratie, laden en lossen, dag- of nachtactiviteiten. De typologie en
schaal kunnen overlast genereren door middel van concentraties. Indien de te verwachten overlast
te groot is tegenover de draagkracht van de omgeving, kunnen een vermindering van het bouwvolume, een vermenging van functies of andere bijkomende maatregelen opgelegd worden.

1.1
overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
dreefherstel [zie art. 14]
●●
ontsluiting Neerhof [zie art. 17]
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art. 5:

kasteelpark

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2

toelichtend
toelichting en visie

inrichting

Het behoud van het groene karakter van het gebied dient voorop te
staan. Bestaande natuurlijke elementen en landschapselementen moeten maximaal worden behouden en versterkt.
Bestaande waardevolle beplanting moet maximaal in stand worden gehouden en waar nodig aangevuld en/of vervangen. Nieuwe aanplantingen moeten hier harmonisch op aansluiten en het parkkarakter versterken.
De bestaande bebouwing / accommodatie in het gebied mag behouden
blijven.
Alle instandhoudingswerken, ook structurele, verbouwings- en beperkte
uitbreidingswerken aan bestaande gebouwen zijn toegelaten met een
max. uitbreiding van 10% van het bestaande bouwvolume, en dit per
entiteit.
Kleinschalige constructies en gebouwen zijn toegelaten voor zover beperkt gedimensioneerd en er geen afbreuk gedaan wordt aan het parklandschappelijk karakter. Dit kan door een aangepast materiaalgebruik
en verschijningsvorm.

Er zijn binnen onderhavig art. 5 “Kasteelpark”, 2 verschillende entiteiten gesitueerd; met name het zgn. “kasteel de Roo” alsook het
“neerhof”, met elk hun eigen kadastrale percelering.
Kleinschalige constructies en gebouwen zoals zwembad, oranjerie, prieel,...

Alle strikt noodzakelijke functionele verharding is toegelaten en wordt
uitgevoerd in kleinschalige materialen, uitgevoerd in een parklandschappelijke aanleg welke het landschappelijk karakter ondersteunen
en versterken.
Enkel waterdoorlatende verharding is toegestaan, tenzij kan aangetoond worden dat dit technisch niet mogelijk is.
De bestaande vijver en walgrachten worden in stand gehouden en op
een zo natuurlijk mogelijke wijze hersteld.
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art. 5:

kasteelpark

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

2.1 ontsluiting
De ontsluiting van de aanwezige gebouwen geschiedt via de symbolisch aanduiding ‘ontsluiting Neerhof’, zoals weergegeven op het grafisch plan. [zie art. 17]
2.2 afsluitingen
Afsluitingen van het kasteelpark moeten esthetisch verantwoord zijn en
bestaan uit streekeigen hagen of eenvoudige afsluitingen die het kasteelpark versterken en ondersteunen.

3

beheer

Het beheer van het kasteelpark dient zich in te schrijven en te richten
naar het beheerplan voor het beschermd landschap Sint - Pietersveld.
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
1

bestemming

Het agrarisch gebied met landschappelijke waarde is bestemd voor
landbouwactiviteiten met een overwegend grondgebonden karakter,
voor aanverwante functies ondergeschikt aan de landbouwactiviteiten
evenals voor landschapsbehoud en -ontwikkeling.
Nieuwe bebouwing is enkel toegelaten:
●●
aansluitend op en in functie van een bestaande bedrijfszetel en dit
in verhouding met de bestaande gebouwen en/of
●●
als schuilhok

toelichtend
toelichting en visie
Categorie van gebiedsaanduiding ‘landbouw’
Voor de deelzones in overdruk ‘landschapspool’ en ‘deelzone i.f.v. natuurgerichte werken’ categorie van gebiedsaanduiding ‘overig groen’
Onder aanverwante functies ondergeschikt aan de landbouw wordt verstaan: hoevetoerisme, verkoop van eigen producten, landbouweducatie, ...

Onder schuilhok wordt verstaan: een kleinschalig gebouw [max. 30m²] ter beschutting van vee.

Tevens zijn alle aanleg-, infrastructuur– en onderhoudswerken toegelaten in functie van de ontsluiting, drainage, waterhuishouding en bewerking van landbouwgronden; alsook infrastructuur-, beheers- en onderhoudswerken in functie van
●●
eventueel aangrenzend bos [mantel-zoomvegetatie] en
●●
de aanwezige en eventueel nog te realiseren trage wegen.
Het oprichten van nieuwe landbouwbedrijven is niet toegelaten.
Voor wat betreft de zonevreemde woningen, zijn de bepalingen van het
RUP Zonevreemde woningen Ruiselede van toepassing.
1.1
overdruk: landschapspool
De deelzone met overdruk ‘landschapspool’ is bestemd als een openbare groene ruimte waarbij natuurontwikkeling, [beheers]landbouw in
functie van landschapszorg, waterbeheer en natuureducatief-recreatief
medegebruik toegelaten zijn als hoofdbestemming.
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De gemeente heeft het Disveld, het terrein achter de kerk en de school in 2010 opengesteld voor
het publiek. Deze landschappelijk ingerichte openbare groene ruimte omvat volgende elementen:
kinderspeelplaats, picknickruimte, speelweide, plukboomgaard, educatieve poel, openluchttheater,
infoborden, wandelpaden, speelnatuur, bloemrijk hooiland, poel met knuppelpad, graasweide, ....
De aanleg/bestemming van het Disveld kadert in het uitbouwen van een natuureducatief en recreatief project ter ondersteuning van de toeristisch recreatieve structuur te Doomkerke [GRS RD
p. 83]. De landschapspool Disveld betreft een publiek toegankelijke, landschappelijk ingerichte
groene ruimte die een meerwaarde biedt voor het wonen in de kern van Doomkerke.
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten in de zone met overdruk “landschapspool”:
●●
het aanbrengen van kleinschalige sport- en spelinfrastructuur in
open lucht, gericht op het publiek toegankelijk maken van het gebied voor educatief en/of dagrecreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd
verkeer;
●●
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu en de landschapswaarden;
●●
het oprichten van constructies gericht op de beleving van het landschap en het natuureducatief-recreatief medegebruik.

1.2 overdruk: zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie
In deze deelzone is natuurontwikkeling alsook recreatief medegebruik
gerelateerd aan en in functie van de hoofdbestemming ‘dag- en verblijfsrecreatie’ zoals voorzien in art. 7 zone voor verblijfsrecreatie ‘t Haantje,
toegelaten voor zover de uitvoering van laatstgenoemde activiteit geen
betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het gebied en/of van de als speciale beschermingszone te beschouwen gebied zoals bedoeld in het decreet Natuurbehoud. In deze
zone met overdruk zijn handelingen en wijzigingen toegelaten gericht
op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu en de landschapswaarden.
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toelichtend
toelichting en visie

Constructies gericht op de beleving van het landschap: bv. het oprichten van een uitkijktoren. De
realisatie van een uitkijktoren binnen het landschapspark Disveld draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de secundaire onthaalpoort Doomkerke. Het verhoogt de natuurbeleving en draagt bij
aan de doelstelling van het educatief - recreatief project.

art. 7 zone voor verblijfsrecreatie ‘t Haantje betreft de bebouwde site van het kamphuis.
De gemeente wenst de terreinen die door het kampheem ‘t Haantje gebruikt worden i.f.v. kamperen en buitenactiviteiten, te bestendigen. Dit kadert binnen het uitbouwen en het ondersteunen
van het landelijk-recreatief netwerk; de site wordt geselecteerd als structuurbepalend element ter
ondersteuning van de toeristisch-recreatieve structuur te Doomkerke [GRS BD p. 6].
Nagenoeg de gehele deelzone i.f.v. natuur met recreatief medegebruik is gelegen in habitatrichtlijngebied, daarnaast valt de deelzone binnen het beschermd landschap Sint-Pietersveld, zie plan
bestaande juridische structuur.
Het gaat hierbij om activiteiten die een zekere oppervlakte behoeven, maar op zich weinig landschappelijke impact hebben omwille van de tijdelijke accommodatie en beperkte infrastructuur.
Hoogdynamische dagrecreatie of permanente verblijfsrecreatie is uitgesloten [zoals voetbalvelden,
omvangrijke speeltuin, permanente kampeervoorzieningen, ...]
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
Onder recreatief medegebruik wordt begrepen niet permanente verblijfsaccommodatie [voor jongeren] en zachte vormen van [buurt]recreatie welke gericht is op kleinschalige sport-en spelinfrastructuur in open
lucht.
Oprichten van bebouwing is niet toegelaten.
1.3 overdruk: voormalige kleiwinning
In deze deelzone dienen alle waardevolle cultuurhistorische elementen
en bestaande landschapswaarden en/of -kenmerken maximaal behouden en gevaloriseerd te worden.

toelichtend
toelichting en visie
Onder kleinschalige infrastructuur wordt verstaan: informatieborden, kijk -of schuilhokken, speeltuigen, speelveld/weide, picknickbank, ...
Gezien de landschappelijke / natuurlijke context vraagt het terrein een specifieke benadering. Bijgevolg wordt bebouwing en verharding niet toegelaten. Het voorzien van onverharde wandelverbindingen i.k.v. het landinrichtingsproject Bulskampveld is wel mogelijk. Via gerichte groenaanleg
worden de tijdelijke accommodatie en beperkte infrastructuur in het landschap geïntegreerd.
De kleigrond op deze weide, achter de voormalige pachthoeve aan de Brandstraat nr. 16 diende
als grondstof voor de bakstenen die gebruikt werden voor het bouwen van de kerk, school en
klooster, pastorie en de omliggende huizen. De plaats van ontginning is nog steeds herkenbaar
aan de lager gelegen, natte weide en werd ook “Tieste zijne meers” genoemd. [Bron: De Inventaris
van het Bouwkundig Erfgoed]

1.4 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
tracé voor traag verkeer [zie art. 11]
●●
ontsluiting gemotoriseerd verkeer [zie art. 12]
●●
landschappelijke integratie dorpsrand [zie art. 13]
●●
dreefherstel [zie art. 14]
●●
bomenrij [zie art. 15]
●●
waterloop [zie art. 16]

landschapspool Disveld
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2

toelichtend
toelichting en visie

inrichting

Alle handelingen en werken die overeenstemmen met de agrarische
bestemming, mogen worden uitgevoerd voor zover zij vereist zijn voor
de exploitatie van grondgebonden landbouw en voor zover zij de belevings- en/of schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
Er mogen binnen het gebied geen nieuwe agrarische bedrijven worden
opgericht.
Uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven is toegestaan. Bij uitbreiding dient de typologie en morfologie van het oorspronkelijke hoevecomplex gerespecteerd en moeten bestaande bebouwing en nieuwe
bebouwing een zo compact mogelijk geheel vormen.
Bij vergunningplichtige werken die betrekking hebben op gebouwen
en constructies, moeten het uiterlijk ervan, het volume, de vormen, de
kleuren en de materialen van gevels en daken, evenals hun onderlinge
verhoudingen een harmonisch geheel vormen met de omgeving.
Het aanleggen van paden voor niet gemotoriseerd verkeer [in functie
van wandelen, fietsen] is toegelaten.
2.1

specifieke inrichtingsbepalingen binnen de overdrukzone
‘landschapspool’
Permanente constructies in functie van de beleving van het landschap
en het natuureducatief-recreatief medegebruik van dit landschap zijn
toegelaten voor zover de impact beperkt is, door een zo klein mogelijke footprint aan te houden, de constructie ruimtelijk geïntegreerd is
en door het gebruik van materialen en texturen die zich inpassen in de
omgeving.
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
specifieke bepalingen t.h.v. de Lourdeskapel, veldkapel op
de hoek met de Oude Veldstraat en de Brandstraat
Het veldkapelletje “Lourdeskapel” dient behouden te blijven, conform de
algemene bepalingen art. 0. Instandhoudingswerken zijn toegelaten. Indien de instandhouding niet langer gegarandeerd kan worden, door vergevorderde degradatie van de baksteen, stabiliteitsproblemen of door
een plotse onvoorziene gebeurtenis, kan een heropbouw op dezelfde
locatie worden toegestaan. Hierbij kan geopteerd worden voor een kopie van het bestaande kapelletje of een eigentijdse interpretatie met
vergelijkbare afmetingen en materialen passend in de landelijke omgeving. De omgeving van de kapel dient een groen karakter te behouden.
Indien het open karakter van de omgeving verdwijnt, dient door nieuwe
aanplantingen een passend groen kader te worden gerealiseerd.

toelichtend
toelichting en visie

2.2

foto: inventaris bouwkundig erfgoed

2.3

specifieke inrichtingsbepalingen binnen de overdrukzone
‘zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie’
Het groene en onbebouwd karakter dient behouden, inrichting van het
gebied dient de aanwezige natuurwaarden te verhogen. Aanplantingen
dienen te geschieden door middel van streekeigen soorten onder de
vorm van hagen, hoogstammige [fruit- en knot]-bomen.
Tijdelijke constructies onder de vorm van tenten i.f.v. de jeugdwerking
zijn toegelaten voor zover ze geen afbreuk doen aan het natuurlijke
milieu.
Verhardingen en permanente constructies zijn niet toegelaten, behoudens het aanbrengen van kleinschalige onthaalinfrastructuur gericht op
de beperkte recreatieve functie is toegelaten.
Het waterbergend vermogen van de deelzone mag door de [her-]inrichting van het terrein niet verminderen.
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Onder kleinschalige onthaalinfrastructuur wordt verstaan: informatieborden, kijk -of schuilhokken,
speeltuigen, speelveld/weide, picknickbank, ...
Het voorzien en/of aanbrengen van kleinschalige infrastructuur ifv recreatie, mag het waterbergend
vermogen niet verminderen.
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art. 6:

agrarisch gebied met landschappelijke waarde

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
Ter hoogte van de perceelsgrenzen, dient een landschappelijke inkleding voorzien te worden als overgang naar de omgeving. Enkel een
streekeigen beplanting onder de vorm van hagen/heggen al dan niet
gecombineerd met knot- of hoogstammige bomen is toegelaten, al dan
niet ondersteund door paal en draad.

3

toelichtend
toelichting en visie
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].

beheer

De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op het perceel zorgen als een goede huisvader voor het beheer en onderhoud van de
constructies en kleine landschapselementen op zodanige wijze dat de
esthetische waarde ervan optimaal behouden blijft.
De deelzone met overdruk ‘zone i.f.v. natuur en specifieke recreatie’
dient als hooiland beheerd.
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art. 7:

zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’.

bestemming

1.1
hoofdbestemming
Het gebied is bestemd als gebied voor dag- en verblijfsrecreatie behoudens hotel, alsook voor wonen met de bijbehorende uitrusting en
gemeenschapsvoorzieningen.

Het splitsen van kavels is toegelaten in functie van het wonen.
Wanneer [een deel van] de zone in functie van het wonen wordt aangewend en ingericht, dan zijn de voorschriften van art. 1 residentieel
wonen van toepassing voor betrokken perceel.
1.2 nevenbestemming
Voor de aanleg en het uitbaten van de zone zijn nevengeschikte infrastructuur en functies toegestaan, voor zover deze inherent zijn aan en
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming.

Het betreft het parochiaal centrum - kampheem ‘t Haantje, het voormalige schooltje van Doomkerke. Het gebouw werd ingericht als bivakplaats en omvat een keuken, eetzaal, slaapruimte en
sanitaire voorzieningen. De accommodatie staat momenteel in functie van o.a. jongerenvoorzieningen [tentenkamp,...] alsook onthaalaccommodatie [zoals bv. feestjes, vergaderingen, ontmoetingsruimte,...zowel voor verenigingen als voor particulieren]. Bedoeling is dat deze zone zich
verder kan ontwikkelen / bestendigen ifv deze activiteiten en verblijfsrecreatie, en dit volgens een
zelfde impact en schaligheid met oog voor de ruimtelijke draagkracht van Doomkerke.
Onder verblijfsrecreatie wordt beschouwd: kampeerterrein, jeugdvakantieverblijf, jeugdherberg,
bed-and-breakfast, chambres d’hôtes, gites en hoogwaardige verblijfsrecreatie van familie- of
vriendengroepen.
Indien niet aangewend ifv verblijfsrecreatie, kan [een deel van] de zone ingericht worden in functie
van het wonen. Het gaat hier meer specifiek over de kavel welke zich ter hoogte van de gebouwen
van het kampheem aan rechterzijde situeert; het betreft momenteel een woonfunctie. [op termijn
kan deze functie wonen al dan niet wijzigen i.f.v. het kampheem]
De bestendiging en beperkte uitbreiding van het kampheem ‘t Haantje kadert binnen het uitbouwen
en het ondersteunen van het landelijk-recreatief netwerk, de site wordt geselecteerd als structuurbepalend element ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve structuur te Doomkerke [GRS
BD p. 6].
Nevengeschikte infrastructuur en functies zoals interne weginfrastructuur, parkeervoorzieningen,
fietsenstallingen, verhardingen, afsluitingen, nutsgebouwen, sanitaire lokalen, cafetaria, zitbanken,
speeltuigen,....

1.3 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komt de indicatieve overdruk ‘landschappelijke
integratie dorpsrand’ [zie art. 13] voor.
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art. 7:

zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2

toelichtend
toelichting en visie

inrichting

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
aanleg en exploitatie van de bestemming zijn toegelaten. De zone moet
zo ingericht worden dat deze zich op een kwalitatieve en contextuele
wijze inpast in de omgeving.
2.1 algemene inrichtingsstudie
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning in functie van dag- en verblijfsrecreatie, dient een algemene inrichtingsstudie gevoegd te worden
voor de zone [of de delen die in eigendom zijn].
De inrichtingsstudie dient te vertrekken vanuit de bestaande dorpsmorfologie en geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat
al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van
de rest van het gebied.

Deze algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied.

In de inrichtingsstudie komen volende aspecten aan bod:
●●
inplantingsaspecten;
●●
privacyaspecten;
●●
kwalitatieve aanleg van de groenvoorzieningen;
●●
waterhuishouding;
●●
behoud / versterken aanwezige groenstructuren.
Deze algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening.
De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de huidige en de beoogde lay-out [ontsluiting, parkeren, bebouwing, verharding, groenaanleg, maatregelen voor het opvangen en bufferen van hemelwater, verlichting en alle andere constructies] van de volledige zone of de delen
in eigendom, grafisch en vergezeld van een toelichting, aan te geven.
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art. 7:

zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2.2 bezetting
Uitbreiding inzake bebouwing is toegelaten met een maximum van 35%
t.o.v. de bestaande bouwoppervlakte.
2.3 inplanting
Conform bestaande toestand, afstand t.a.v. de zij- en achterperceelsgrens bedraagt minstens 5,00m.

toelichtend
toelichting en visie
Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.
Op heden is 950m² bebouwd.

2.4 bouwhoogte en dakvorm
Het maximaal toegelaten gebouw-gabariet omvat 2 bouwlagen. De dakvorm is vrij behoudens afgeplatte daken. De maximale kroonlijsthoogte
bedraagt 6,00m, de maximale nokhoogte 11 meter. De dakhelling bedraagt max. 45°.
2.5 niet-bebouwde ruimte
Parkeervoorzieningen worden gebundeld waarbij de parkeervlaktes op
maximale wijze een groene aankleding / inrichting krijgen. Enkel waterdoorlatende verharding is toegestaan, tenzij kan aangetoond worden
dat dit technisch niet mogelijk is.
Aanplantingen dienen te geschieden door middel van streekeigen soorten. Indien ter hoogte van de perceelsgrenzen een afscheiding wordt
voorzien, dan is enkel een streekeigen haag toegelaten, al dan niet ondersteund door paal en draad.
Aan de voorzijde van het gebouw, dient een landschappelijke inkleding
voorzien te worden.
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principeschets groene inkleding
Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].
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art. 7:

zone voor verblijfsrecreatie ‘t haantje

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
3

toelichtend
toelichting en visie

beheer

Het bestaande landelijke karakter van de omgeving dient maximaal gevrijwaard te worden. Voortuinen en erfscheidingen langs het openbare
domein dienen overwegend groen te zijn. Het zijn deze elementen die
het karakter van een kwalitatieve landelijke woonomgeving maken.

72

06016 | RUP doomkerke | okt. ‘17 | WVI

art. 8:

ontspanningszone
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘recreatie’

bestemming

1.1
hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor sport en dagrecreatie op lokaal niveau en
de daarbijhorende constructies en infrastructuur.

1.2 nevenbestemming
Voor de aanleg en het uitbaten van de zone zijn infrastructuur en functies toegestaan welke inherent zijn aan en noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming.

De bestendiging van het voetbalveld en het verzekeren van de basisvoorzieningen inzake sporten spel is als maatregel verankerd in het GRS Ruiselede. De ontspanningszone met het voetbalterrein te Doomkerke wordt geselecteerd als structuurbepalend element ter ondersteuning van de
toeristisch-recreatieve structuur te Doomkerke [GRS BD p. 6].
Constructies en infrastructuur zoals onder meer sportvelden en –terreinen.
Infrastructuur en functies zoals interne wegeninfrastructuur, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, ontsluiting van aanpalende percelen, verhardingen, afsluitingen, nutsgebouwen, clubhuizen
met bijhorende nutsvoorzieningen zoals sanitaire lokalen en cafetaria, onderhoudsberging, zitbanken, speeltuigen, lichtmasten, afwatering, ....

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de
ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de
landschapswaarden zijn toegelaten.
Maximaal één clubkantine van maximaal 150m² is toegelaten.
1.3 nabestemming
Wanneer de activiteiten in hoofdbestemming ophouden te bestaan,
treedt de nabestemming ‘landbouw’ [art. 6] in werking.
1.4 overdruk: gemeenschapsvoorzieningen
In de deelzone met overdruk kan tevens max. 1/3 als parking voorzien
worden. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer dient via de Brandstraat te gebeuren.

Het is niet de bedoeling dat de volledige deelzone aangewend en ingericht wordt als parking. Naast
het voorzien van de in hoofdbestemming toegelaten functies, kan deze deelzone ingericht worden
als parking ten behoeve van de gemeenschap Doomkerke.

JJ voorkooprecht
Op deze percelen is een recht van voorkoop als bedoeld in de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing ten voordele van de gemeente Ruiselede en dit voor een periode van 15 jaar.

De bepalingen m.b.t. voorkooprecht zijn geregeld in art. 2.4.1 en 2.4.2 VCRO.
Het betreft het kadastrale perceel gekend als Gemeente Ruiselede, afdeling Ruiselede, Sectie G,
nr. 88 B.
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art. 8:

ontspanningszone

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

1.5 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
ontsluiting gemotoriseerd verkeer [zie art. 12]
●●
landschappelijke integratie dorpsrand [zie art. 13]

2

inrichting

De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in open lucht en de ontspanningszone is ingebed in een groene omgeving.
2.1 algemene inrichtingsstudie
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning, dient een algemene inrichtingsstudie gevoegd te worden voor de zone [of de delen die in eigendom zijn].
In de inrichtingsstudie komen volende aspecten aan bod:
●●
inplantingsaspecten;
●●
privacy-aspecten;
●●
kwalitatieve aanleg van de groenvoorzieningen;
●●
waterhuishouding;
●●
behoud / versterken aanwezige groenstructuren.

De privacy van de omliggende woningen moet op redelijke manier gewaarborgd blijven volgens
aanvaardbare norm in buitengebied.

Deze algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening.
De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de huidige en de beoogde lay-out [ontsluiting, parkeren, bebouwing, verharding, groenaanleg, maatregelen voor het opvangen en bufferen van hemelwater, verlichting en alle andere constructies] van de volledige zone of de delen
in eigendom, grafisch en vergezeld van een toelichting, weer te geven.
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art. 8:

ontspanningszone

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

2.2 inplanting
De bouwvrije afstand van nieuwe gebouwen en/of constructies t.o.v. de
zonegrenzen bedraagt minimaal 2,00m. Op nutsgebouwen na dienen
nieuwe gebouwen geconcentreerd voor te komen en niet verspreid over
het terrein.
Er dient bij inplanting van gebouwen en de inrichting van de zone maximaal ingespeeld te worden op zichten vanuit en naar het aanpalende
landschap.
2.3 bezetting
Het toegelaten bebouwingspercentage bedraagt 4%.
Binnen de deelzone gemeenschapsvoorzieningen is geen bebouwing toegelaten.
2.4 bouwhoogte
Maximaal 1 bouwlaag, de dakvorm is vrij.
2.5 architecturaal voorkomen
●●
de constructies in de ontspanningszone zijn zowel met hun omgeving als onderling in harmonie, passend in de ruimtelijke context.
●●
de constructies bevatten afgewerkte gevels aan alle zijden.
●●
dakbekleding en gevelmaterialen: duurzame en esthetisch verantwoorde materialen en kleuren.
2.6 niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van de ontspanningszone worden ingericht als
speelvelden, grasweiden voor niet-verharde parkeergelegenheden of
[publieke] doorgangen. Kleine constructies dienen beperkt tot max. 1%
van de zone.
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Bebouwingspercentage: is de verhouding van de grondoppervlakte van alle bouwwerken [verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen] op één terrein of perceel
ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of het perceel.
Op heden bedraagt het bebouwingspercentage 2,6%. [178m² + 78m² bebouwd, oppervlakte perceel 9.993m²].

Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht
verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving, dienen de beeldkwaliteit van de
onmiddellijke omgeving te ondersteunen en bovendien moeten ze binnen de ontspanningszone
onderling een samenhorend geheel vormen.

Kleine constructies zoals lage afsluitingen uit metaalpalen en draad, ballenvangers, speeltuigen,
verlichtingspylonen tot maximaal 13,00m hoogte [cfr. bestaande toestand], overkapping voor fietsenstalling,...
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art. 8:

ontspanningszone

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

Reclame-uitingen onder de vorm van publiciteit- of uithangborden worden toegelaten voor zover
●●
aan de binnenkant van de afsluitingen rond de speelvelden, bovenkant paneel tot op een maximale hoogte boven het maaiveld van
1,00m,
●●
tegen de gevels van bebouwing op het terrein waarbij de bovenkant
paneel tot op een maximale hoogte boven het maaiveld van 1,00m,
voor zover deze gevels gericht zijn naar het speelveld en niet naar
het omliggende open landschap,
Maximum 13% van de ontspanningszone behoudens de deelzone gemeenschapsvoorzieningen, kan worden verhard in functie van functionele verhardingen. Enkel waterdoorlatende verharding is toegestaan,
tenzij kan aangetoond worden dat dit technisch niet mogelijk is.

Op heden bedraagt het aandeel verhard in functie van parkeren en toegang tot gebouwen ca.
12,5%. [838m² parkeerstrook + 417m² toegangsstrook, oppervlakte perceel 9.993m²].

Binnen de deelzone gemeenschapsvoorzieningen bedraagt het verhardingspercentage maximum 35%. Indien parkeergelegenheden ingericht worden binnen onderhavige deelzone, dan dient deze voorziening
aan te sluiten op de onthaalparking voorzien in art. 4. Enkel waterdoorlatende verharding is toegestaan, tenzij kan aangetoond worden dat dit
technisch niet mogelijk is. De parkeervoorzieningen dienen gebundeld
en voorzien van een groene, duurzame inrichting.
Aanplantingen dienen te geschieden door middel van streekeigen soorten. Indien ter hoogte van de perceelsgrenzen een afscheiding wordt
voorzien, dan is enkel een streekeigen haag toegelaten, al dan niet ondersteund door paal en draad.
Ter hoogte van de perceelsgrenzen binnen de deelzone gemeenschapsvoorzieningen, dient een landschappelijke inkleding voorzien te worden.
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Zie de indicatieve aanduiding ‘landschappelijke integratie dorpsrand’ [art. 13].
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art. 8:

ontspanningszone

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
3

toelichtend
toelichting en visie

beheer

De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op het perceel zorgen als een goede huisvader voor het beheer en onderhoud van de
gebouwen, constructies, buitenaanleg en kleine landschapselementen
op zodanige wijze dat de esthetische waarde ervan optimaal behouden
blijft.
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art. 9:

natuurgebieden
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Categorie van gebiedsaanduiding ‘reservaat en natuur’

bestemming en inrichting

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Het sociaal, educatief
en recreatief medegebruik is toegelaten als ondergeschikte functie.

In natuurgebieden is de hoofdfunctie natuur. Sociaal, educatief en recreatief medegebruik is hier
een ondergeschikte functie. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. Recreatief medegebruik laat evenwel toe dat bepaalde zones in het natuurgebied afgeschermd kunnen worden en niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de natuurwaarde.

1.1
overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken voor:
●●
tracé voor traag verkeer [zie art. 11]
●●
dreefherstel [zie art. 14]
●●
bomenrij [zie art. 15]
●●
waterloop [zie art. 16]
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu, het bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten. Bestaande natuurlijke elementen en landschapselementen moeten
maximaal worden behouden en versterkt.
De bestaande bebouwing / accommodatie in het gebied mag behouden
blijven. Hieronder zijn begrepen 3 woongelegenheden met bijhorende
accommodatie.
De bestaande woningen kunnen verbouwen binnen het bestaand volume. Herbouw is enkel mogelijk in het kader van overmacht.
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foto’s: inventaris bouwkundig erfgoed
Het bestaand gebouwenpatrimonium betreft het boswachtershuis Bruggesteenweg huisnr. 71, de
bebouwing Bruggesteenweg huisnrs. 73 - 75, het koetshuis en stallingen. De gebouwen staan
gegroepeerd op een begraasde open plaats in het bos.
De bebouwing in de Galattasbossen betreft de voormalige zomerresidentie van de adellijke familie
de Kerckhove d’Ousselgem. De historisch-bouwkundige erfgoedwaarden van het patrimonium zijn
hoger dan de natuurwaarden van betreffende site.
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art. 9:

natuurgebieden

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
De oprichting van constructies die dienstig zijn voor het beheer van natuurgebied, zijn toegelaten.
Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:
●●
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en
nutsleidingen mogen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk
is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid
of de volksgezondheid
●●
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, voor het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief
medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer
●●
alle strikt noodzakelijke verhardingen voor het ontsluiten van de
gebouwen zijn toegelaten. Deze wegen worden in een parklandschappelijke aanleg uitgevoerd.

toelichtend
toelichting en visie
Het aanbrengen van constructies voor het beheer van of het toezicht op het natuurgebied is toegelaten. Daaronder vallen onder meer: veekerende rasters of schuilplaatsen voor dieren die ingezet
worden bij het beheer van het gebied, gebouwen en constructies van beperkte omvang zoals bergplaatsen voor materiaal, schuilplaats, ... Dergelijke bebouwing kan alleen worden toegelaten voor
zover ze landschappelijk inpasbaar is en de betrokken oppervlakte natuurgebied aanzienlijk is.

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen.

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken voor educatief of recreatief
medegebruik: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen, …
Niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen en fietsen. Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd
in een waterdoorlatende verharding.

Er dient gebruik gemaakt te worden van autochtoon plantgoed.

2

beheer

Het natuurgebied moet extensief beheerd worden, dit vergroot het natuurlijk karakter.

80

06016 | RUP doomkerke | okt. ‘17 | WVI

art. 10:

openbare wegenis
toelichtend

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

1

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’

bestemming

Deze zone is bestemd voor de aanleg en aanpassing van openbare
wegen en pleinen met een verblijfs- of verkeersfunctie en de daarbij
horende nutsinfrastructuur en vrije ruimten; eventueel plaatselijk verruimd tot openbare parkeerplaats, voet- en fietspaden, subzones met
verkeersarm of verkeersvrij karakter en openbaar groen.

2

Onder nutsinfrastructuur en vrije ruimten horende bij openbare wegenis wordt onder andere verstaan: al dan niet verharde bermen, afwatering, grachten en taluds, stationeer- en parkeervoorzieningen, wegsignalisatie, verlichting, beplantingen, veiligheidsuitrustingen, geluidswerende constructies, schuilhokjes, voetgangers- en fietsvoorzieningen, kunstwerken, speelvoorzieningen en
straatmeubilair.

inrichting

Werkzaamheden en constructies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de weg volgens de toegekende categorisering en de vooropgestelde visie zijn toegelaten. De aanleg ervan dient in overeenstemming te zijn met de functie van de weg en de omgeving.
In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken, handelingen
en wijzigingen toegelaten voor de [her]aanleg, het functioneren of het
aanpassen van het openbaar domein en aanhorigheden.

Binnen het mobiliteitsplan van de gemeente Ruiselede wordt de Brandstraat ter hoogte van het
plangebied als een gemeentelijke verbindingsweg aangeduid waarbij een snelheidsregime van
50km geldt en ter hoogte van de kerk een zone 30 gewenst is. Doomkerke wordt aangeduid als
verblijfsgebied; de fysieke inrichting van de Brandstraat verdient een aangepaste weginrichting
zodat een verkeersveilig verblijfsgebied ontstaat.
Hieronder wordt eveneens begrepen het voorzien van inrichtingen en constructies eigen aan het
openbaar domein, zoals: signalisatie, nutsleidingen, groeninrichtingen, parkeervoorzieningen,
voorzieningen voor openbaar vervoer, verlichting, straatmeubilair, etc.

Werken en handelingen voor de heraanleg dienen de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid te bevorderen en dienen afgestemd te zijn
op het karakter van de plek. Ter hoogte van de Sint - Caroluskerk dient
de inrichting specifiek afgestemd op het verblijfskarakter en dienen de
relaties met het aanpalend achterliggende landschap geaccentueerd te
worden in het straatbeeld.

3

beheer

De ruimtelijke kwaliteit van het openbare domein en het verblijfskarakter
dienen hierbij centraal te staan. De beheerder van het openbaar domein
staat in voor het onderhoud van het groen.
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overdrukken:

art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
1

toelichtend
toelichting en visie

art. 11: tracé voor traag verkeer

1.1
bestemming
De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. De
voorschriften inzake inrichting van de bestemming in overdruk primeren
op de voorschriften van de basisbestemming.
De indicatieve aanduiding op het bestemmingsplan geeft aan dat een
verbinding voor langzaam verkeer voorzien moet worden. Deze verbinding is bestemd voor voetgangers en/of fietsers. De verbinding mag ook
dienstig zijn als calamiteitenontsluiting, onderhoudsstrook voor waterloop / gracht, ontsluiting voor landbouwverkeer en dienstverkeer.
Er moeten minimaal verbindingen gerealiseerd worden tussen:
●●
Brandstraat t.h.v. huisnr. 20 / elektriciteitscabine en de deelzone
‘landschapspool’;
●●
Brandstraat t.h.v. huisnrs. 42 /44, de deelzone ‘landschapspool’ en
de Bruggesteenweg langsheen huisnr. 71 / 73 / 75;
●●
Brandstraat t.h.v. huisnr. 10 en Bruggesteenweg;
●●
Brandstraat t.h.v. huisnr. 95 / art. 5 ‘Kasteelpark’ naar art. 9
‘Natuurgebieden’ richting Veldkapellestraat;
●●
Brandstraat t.h.v. elektriciteitscabine / huisnr. 72, de zgn.
‘Konijnendreef’ en Bruggesteenweg huisnr. 69;
●●
onderlinge dwarsrelatie tussen het tracé ter hoogte van de
Pachtebeek naar de deelzone ‘landschapspool’;
●●
onderlinge dwarsrelatie aan de achterzijde van de in art. 4 gelegen
gemeenschapsvoorzieningen deelaanduidingen “4.1., 4.2., en 4.3.’.

Om de zone[s] toegankelijk te maken voor voetgangers en om doorsteken, functionele- en bewegingsrelaties te creëren, worden op strategische locaties verbindingen voorzien voor langzaam
verkeer.
De Brandstraat is geselecteerd als lokale fietsroute, in aanvulling op het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. De gemeente Ruiselede wenst hierop aantakkend een fijnmazig netwerk uit te
bouwen om ondermeer onderlinge verkeersveilige en belevingsvolle relaties uit te bouwen. Verbinding voor langzaam verkeer o.a. als functionele fietsverbinding voor de bewoners van Doomkerke,
voor recreanten,....
De verbindingen zijn visueel te volgen lijnen, een lineaire as waarop de zwakke weggebruiker zich
veilig voelt. Ze verbinden plekken met elkaar en maken onderling verbinding zodat een netwerk
ontstaat, aantakkend op het bestaande weefsel van hoofdroutes en lokale routes.
Deze zachte verbindingen worden aangegeven op het grafisch plan als gele bolletjeslijn. De realisatie ervan is verplicht, echter de locatie is indicatief. Met andere woorden; de locatie alsook de
breedte kan schuiven en afwijken al naargelang:
●●
de gewenste inrichting van de onderliggende zones,
●●
de overeenkomsten met de gebruikers/eigenaar van betreffende percelen,
●●
de gewenste inrichting van de as [bv. met of zonder begeleidend groen, zitplekken,...]

De aanduiding is indicatief aangegeven op het grafisch plan, behoudens voor deze delen die voorwerp uitmaken van het bij het RUP gevoegde onteigeningsplan.
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overdrukken:

art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

Behoudens voor deze delen die voorwerp uitmaken van het bij het RUP
gevoegde onteigeningsplan:
●●
kunnen zowel de locatie als breedte afwijken van de plaats en
breedte van de aanduiding op het grafisch plan.
●●
geeft het symbool enkel aan wat verbonden wordt.
●●
kan het tracé verschuiven over een max. afstand van 100
meter aan beide zijdes van de as en kan tevens bijkomende
vertakkingen vertonen t.a.v. de symbolische aanduiding op het
bestemmingsplan.
1.2 inrichting
●●
de verbinding [=[on]verharde as] is minimaal 1,20m breed, de maximale breedte wordt bepaald door de beoogde inrichting,
●●
de inrichting staat in functie van een optimale toegankelijkheid van
de zwakke weggebruiker,
●●
de ruimtelijke uitwerking en visuele integratie wordt afgestemd op
deze van de zone en het project waar de verbinding door loopt. De
verbinding vormt een wezenlijk onderdeel van de zone waardoor ze
loopt,
●●
de materialisatie, met name een al dan niet verharde of onverharde
uitwerking van de verbinding, wordt afgestemd op de zone waar de
verbinding door loopt. Verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen,
●●
de as is ten allen tijde toegankelijk voor gebruikers, vrij van obstakels en niet ingenomen door gewassen.
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art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
2

toelichtend
toelichting en visie

art. 12: ontsluiting gemotoriseerd verkeer

2.1 bestemming
De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. De
voorschriften inzake inrichting van de bestemming in overdruk primeren
op de voorschriften van de basisbestemming.
De indicatieve aanduiding op het bestemmingsplan geeft aan dat ter
hoogte van deze as een verbinding voor gemotoriseerd verkeer voorzien moet worden. Behoudens voor deze delen die voorwerp uitmaken
van het bij het RUP gevoegde onteigeningsplan kan het tracé verschuiven over een max. afstand van 5 meter.
2.2 inrichting
●●
de verharde as is minimaal 2,50m breed, de maximale breedte
wordt bepaald door de beoogde inrichting,
●●
de ruimtelijke uitwerking en visuele integratie wordt afgestemd op
deze van de zone en het project waar de verbinding door loopt. De
verbinding vormt een wezenlijk onderdeel van de zone waardoor ze
loopt,
●●
de materialisatie, met name een al dan niet verharde of onverharde
uitwerking van de ontsluiting, wordt afgestemd op de zone waar de
verbinding door loopt.
●●
de as is ten allen tijde toegankelijk voor iedere vorm van weggebruiker, vrij van obstakels en niet ingenomen door gewassen.
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art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
3

toelichtend
toelichting en visie

art. 13: landschappelijke integratie dorpsrand

3.1
bestemming
Minimaal alwaar grafisch aangegeven, dient ten aanzien van aanpalende woningen, overige functies en het aanpalende landschap een natuurlijke en landschappelijke overgang gemaakt te worden tussen private tuin en het [agrarische] landschap. Beplanting kan enkel bestaan
uit streekeigen soorten en heeft een minimale breedte van 0,75 meter
breed, zoals weergegeven op het grafisch plan. Het groenscherm dient
te bestaan uit een doorlopende combinatie van streekeigen beplanting,
bestaande uit haagplanten, heesters en/of bomen.

Zie de specifieke bepalingen omtrent de “landschappelijke integratie dorpsrand” per zone.
Zie lijst streekeigen beplanting.
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overdrukken:

art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
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toelichtend
toelichting en visie

art. 14: dreefherstel

4.1 bestemming
De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. De
voorschriften inzake inrichting van de bestemming in overdruk primeren
op de voorschriften van de basisbestemming.
De indicatieve aanduiding geeft aan dat ter hoogte van deze as een
groenvoorziening aangebracht moet worden. Het tracé kan, behoudens
voor deze delen die voorwerp uitmaken van het bij het RUP gevoegde
onteigeningsplan, verschuiven over een max. afstand van 5 meter.
4.2 inrichting
Ter hoogte van de indicatieve aanduiding, dienen volgende verplichte
werken en handelingen te worden uitgevoerd:
●●
de aanplant van minstens twee rijen hoogstammige streekeigen
bomen met een potentiële hoogte van minimum 12,00m aan
minstens één boom per 12,00 meter, en het behoud [al dan niet na
vervanging] ervan,
●●
behoudens op plaatsen waar de ruimte gering is, wordt de dreefstructuur voortgezet door een streekeigen haag / heg.
4.3 beheer
De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op het perceel zorgen als een goede huisvader voor het beheer en onderhoud van de kleine landschapselementen op zodanige wijze dat de esthetische waarde
ervan optimaal behouden blijft. Alwaar een beheerplan van toepassing
is, richt het beheer en het onderhoud zich naar dit beheerplan.
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Een streekeigen haag kan bv. voorzien worden ter hoogte van de dreefaanduiding Brandstraat
huisnr. 95, alwaar de breedte tussen kasteelpark en aanpalende woning te gering is om een dubbele bomenrij te voorzien. Hierbij kan ter hoogte van de kavelgrens een streekeigen haag voorzien
worden i.f.v. de continuïteit van het groen alsook i.f.v. het begrenzen van de kavelstructuur.
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toelichtend
toelichting en visie

art. 15: bomenrij

5.1
bestemming
De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. De
voorschriften inzake inrichting van de bestemming in overdruk primeren
op de voorschriften van de basisbestemming. De indicatieve aanduiding geeft aan dat ter hoogte van deze as een groenvoorziening aangebracht moet worden. Het tracé kan verschuiven over een max. afstand
van 5 meter.
5.2 inrichting
Ter hoogte van de indicatieve aanduiding, dienen volgende verplichte
werken en handelingen te worden uitgevoerd:
●●
de aanplant van minstens één rij streekeigen bomen met een
potentiële hoogte van minimum 7,00m aan minstens één boom per
8,00 meter, en het behoud [al dan niet na vervanging] ervan.

Mogelijkheid tot het aanplanten van een streekeigen knotboom, hoogstamboom,...

5.3 beheer
De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op het perceel zorgen als een goede huisvader voor het beheer en onderhoud van de kleine landschapselementen op zodanige wijze dat de esthetische waarde
ervan optimaal behouden blijft.
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art. 11 t.e.m. art. 17
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stedenbouwkundige voorschriften
6
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art. 16: waterloop

6.1 bestemming
De indicatieve aanduiding van de waterloop / gracht betreft een bestemming in overdruk, waarbij de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. De voorschriften van de bestemming in overdruk
primeren op de voorschriften van de basisbestemming.
Binnen deze deelzone wordt de waterloop / gracht, zoals aangeduid op
het bestemmingsplan, behouden en indien nodig hersteld.
De zone is bestemd voor waterberging en afvoer van het oppervlaktewater en alle bij de waterloop horende infrastructuur en vrije ruimten.
In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken, handelingen
en wijzigingen toegelaten voor de [her]aanleg, het functioneren of het
aanpassen van de waterloop en aanhorigheden.
6.2 inrichting
De waterloop/gracht moet zo aangelegd en onderhouden worden dat
hij zijn functie optimaal kan vervullen, zijnde het ontwateren van de
aanpalende gronden en het afvoeren van het oppervlaktewater.
De waterafvoer alsook de natuurlijke ontwikkeling van de waterloop
dient maximaal verzekerd te worden.
De inrichting is gericht op het behoud of het versterken van de natuurlijke beekkenmerken met beekbegeleidende oeverstroken waarin de
natuurlijke vegetatie kan ontwikkelen.
Plaatselijke overwelvingen zijn enkel toegestaan in functie van toegang
en paden.
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overdrukken:

art. 11 t.e.m. art. 17

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften
Alle werken, nodig voor het uitoefenen van de waterbekkenfunctie en
het beheersen van de loop van de beek zijn toegelaten. Alsook alle
werken die nodig zijn voor de bereikbaarheid en het onderhoud van de
beek en de waterbekkens, ter versterking van haar landschappelijke,
natuurlijke en waterbergende functie.
Bij aanpassingswerken moet rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke aspecten en met de technieken van de
natuurtechnische milieubouw. De groenaanleg dient te gebeuren onder
de vorm van streekeigen beplanting.
Bestaande kleinschalige landschapselementen zoals poelen, houtkanten, bomenrijen dienen maximaal behouden te blijven en waar mogelijk
versterkt.
T.o.v. de waterloop wordt een installatievrije strook van minimum 5 meter gerespecteerd om het onderhoud van de beek toe te laten.
6.3 beheer
De bevoegde beheerder staat in voor toezichts-, ruimings- en onderhoudswerken aan de waterloop.
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toelichtend
toelichting en visie

Indien mogelijk en opportuun worden bij voorkeur de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd bij de aanleg van waterbeheersinfrastructuren, namelijk een geheel van technieken
om bij de inrichting [en het beheer] van infrastructuurwerken [wegen, waterlopen] bestaande natuurwaarden zo veel mogelijk te behouden, te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen
om te komen tot ‘milieuvriendelijke’ oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Deze technieken zijn
omschreven in de vademecums Natuurtechniek [http://www.lne.be/themas/milieueninfrastructuur/
vademecums-natuurtechniek]

Conform art. 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare Waterlopen’, daterend van 28 december 1967,
zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen,
de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen,
en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de
oever te aanvaarden.
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