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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Reeds 5 zonevreemde bedrijven binnen de gemeente Moerbeke hebben een (gedeeltelijk) positief 

planologisch attest bekomen. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient het 

gemeentebestuur na het afleveren van het planologisch attest een RUP op te maken. Het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke werd op 8 september 2011 goedgekeurd door de 

Deputatie Oost-Vlaanderen. Dit RUP is dan ook één van de eerste planningsinitiatieven die het 

gemeentebestuur van Moerbeke neemt na goedkeuring van het GRS.  
 
Het gemeentebestuur heeft Studiegroep Irtas aangesteld voor de studie en opmaak van het 
gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven. 

1.2. Situering van het studiegebied 

Moerbeke is noordelijk gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en grenst aan Nederland, meer 
bepaald aan Axel, deelgemeente van Groot-Terneuzen. In het oosten grenst Moerbeke aan de 
gemeente Stekene en aan Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas. Ten zuiden ligt Eksaarde, 
deelgemeente van Lokeren en ten westen grenst Moerbeke aan de gemeente Wachtebeke. 
 
Moerbeke betreft een landelijke gemeente met een oppervlakte van 3780ha. Behoudens Moerbeke-
centrum behoren ook de kernen Koewacht en Kruisstraat tot de gemeente. 
 
Kenmerkend voor Moerbeke is enerzijds de doorkruising van oost naar west van de autosnelweg E34 
ten noorden van het centrum en anderzijds de ligging van de Moervaart, dewelke eveneens van oost 
naar west door Moerbeke loopt, maar net ten zuiden van Moerbeke-centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 1: ▲ situering Moerbeke 
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1.3. Onderzoek zonevreemde bedrijven 

Deze studieopdracht voor de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven zal in twee grote luiken 
onderverdeeld worden. Vooreerst zal in een voorstudie een inventarisatie en onderzoek gebeuren van 
de zonevreemde bedrijvigheid te Moerbeke.  
 
Sinds de totstandkoming van de gewestplannen en het verstrengen van de wetgeving inzake de 
invulling van de betrokken bestemmingszones is er voor vele bedrijven het probleem van 
‘zonevreemdheid’ ontstaan. 
Een bedrijf is zonevreemd als het volgens het geldende bestemmingsplan (i.c. gewestplan) volledig of 
deels niet in de juiste bestemming ligt en er dus niet conform mee is. Deze bedrijven kunnen 
zonevreemd geworden zijn doordat ze reeds bestonden van voor de opmaak van het gewestplan, 
maar kunnen ook zonevreemd geworden zijn door een gewijzigde zonering (bij opmaak van een BPA, 
gewestplanwijziging, ...). Maar het kan ook gebeuren doordat het bedrijf niet meer verenigbaar is met 
de omgeving. Dit kan te wijten zijn aan een uitbreiding of een evolutie van het bedrijf waardoor de 
dynamiek veranderd is. 
In een RUP zonevreemde bedrijven dient er eveneens aandacht besteed te worden aan potentieel 
zonevreemde bedrijven. Dit zijn bedrijven dewelke op huidig moment nog zone-eigen zijn, maar 
dewelke uitbreidingsbehoeften hebben, dewelke enkel zonevreemd kunnen gerealiseerd worden. 
 
In het verleden werd reeds een inventarisatie van zonevreemde bedrijven uitgevoerd naar aanleiding 
van de opmaak van een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven te Moerbeke. Dit planningsproces 
werd evenwel na plenaire vergadering stop gezet. Het resulteerde in een lijst met 14 bedrijven 
waarvan 9 in een individueel BPA werden opgenomen. Bij de startvergadering werd de noodzaak naar 
een actualisatie van deze lijst aangehaald. 
 
Daarom is vanuit een lijst van alle milieuvergunningen via eliminatie een nieuwe basislijst van alle 
zonevreemde bedrijven uitgewerkt. Belangrijk is dat ook potentieel zonevreemde bedrijven worden 
meegenomen in de basislijst. Deze zijn momenteel zone-eigen maar kunnen omwille van uitbreidings-
wensen op aanpalende zones aan de bedrijfszetel zonevreemd worden. De bedrijven in de basislijst 
zullen vervolgens elk afzonderlijk aan het afwegingskader getoetst worden zoals opgenomen in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Via (terrein)onderzoek en bevraging wordt daartoe de nodige 
informatie verzameld. Afwegingscriteria zijn vergunningstoestand, dynamiek van het bedrijf, 
omgevingskenmerken en situering binnen de gemeentelijke gewenste ruimtelijke structuur. De 
toetsing zal leiden naar een classificatie van de bedrijven zoals opgenomen in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. De classificatie zal de toekomstperspectieven van het bedrijf op die site 
bepalen. 
 
Uit de classificatie kan een selectielijst van zonevreemde bedrijven gedistilleerd worden die verder 
opgenomen worden in een RUP. Niet alle zonevreemde bedrijven moeten immers tot een specifiek 
RUP leiden. Rechtszekerheid wordt vandaag immers reeds voor een groot deel van de bedrijven 
gegarandeerd door de Codex Ruimtelijke ordening – artikel 4.4.16. Dit biedt de mogelijkheid om van 
de geldende bestemmingsvoorschriften af te wijken voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor bestaande bedrijfsgebouwen

1
. Dit geldt voor het verbouwen binnen het bestaande 

bouwvolume, het herbouwen op dezelfde plaats, het uitvoeren van aanpassingswerken, het onder 
bepaalde voorwaarden herbouwen op een gewijzigde plaats, het uitbreiden van bestaande gebouwen 
indien de uitbreiding o.a. noodzakelijk is omwille van de milieuvergunningsplichtige voorzieningen en 
het herstel na vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak (bv. brand; storm)

2
. 

 
Bij de opmaak van het RUP worden enkel die bedrijven meegenomen die reële behoeften en haalbare 
plannen hebben en die vandaag niet kunnen realiseren. Daarnaast kunnen bedrijven meegenomen 
worden met een bijzondere ruimtelijke problematiek die niet binnen het geldende wettelijke kader een 
oplossing kunnen krijgen. Op deze wijze wordt een onnodig ruimtegebruik vermeden. Deze 
selectielijst dient bekrachtigd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen.   

                                                      
1
 Deze basisrechten zijn enkel van toepassing op hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte 

zonevreemde constructies! 
2
 Herbouwen en uitbreiden zijn niet mogelijk in ruimtelijk kwetsbare gebieden uitgezonderd parkgebied 

en niet mogelijk in recreatiegebied! 
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Met de selectielijst wordt vervolgens het tweede luik van de studieopdracht aangevat. Voor elk bedrijf 
uit de selectielijst zal een RUP opgemaakt worden. Tevens dient voor elke site een screening 
opgemaakt te worden om te onderzoeken of het RUP onderhevig is aan de plan-m.e.r. 
(milieueffectenrapportage). Het voorontwerp van RUP wordt opgemaakt conform de wettelijke 
beschikkingen, hetwelk na overleg, besprekingen en aanvullingen/bijsturingen kan resulteren in een 
definitief ontwerp van RUP. Daarna kan de wettelijke goedkeuringsprocedure opgestart worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luik 1. Vooronderzoek 

 

 
 

- Inventarisatie → basislijst alle ZB 
 

- Onderzoek, bevraging, afweging 
 

- Classificatie  
 
 

 
Luik 2. Opmaak Gemeentelijk RUP 

 

 
- Selectielijst ZB → RUP per bedrijf 

 
- Onderzoek mer 

 
- Voorontwerp RUP 

 
- Ontwerp RUP 

 
- Goedkeuringsprocedure 

 

 
Gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven 
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2. PLANNINGSCONTEXT 

2.1. Ruimtelijke beleidsplannen 

2.1.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormt de leidraad voor het huidig ruimtelijk denken in 
Vlaanderen en is een toetsingskader voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op 23 
september 1997 werd het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld door de Vlaamse 
Regering. Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse regering de 1

e
 gedeeltelijke herziening van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld, op 17 december 2010 werd de 2
e
 

herziening definitief vastgesteld. 
De gemeente Moerbeke wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als volgt aangeduid: 
 

 Moerbeke behoort volledig tot het buitengebied.  

 Het is niet geselecteerd als economisch knooppunt 

 Te Moerbeke bevinden er zich belangrijke structurerende componenten op Vlaams niveau (de 
Moervaartdepressie en de stuifzandrug van Maldegem-Stekene) 

 De E34 / A11 is geselecteerd als hoofdweg en maakt deel uit van het TransEuropean Network 

(TEN). 

 
In het buitengebied overweegt de open ruimte. Het beleid is voornamelijk gericht op behoud, herstel, 
ontwikkeling en verweving van de belangrijke structurerende elementen en activiteiten, met name 
landbouw, natuur en bos enerzijds en wonen en werken op lokaal niveau anderzijds. In dit 
buitengebied wil men het wonen en werken concentreren in de kernen. Een multifunctionele 
ontwikkeling en het verweven van functies en activiteiten staan voorop.. 
 
Ook bestaande bedrijven die niet gelegen zijn op bedrijventerreinen dienen ontwikkelings-
perspectieven te krijgen. Deze worden bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en 
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van 
de specifieke ruimtelijk structuur, het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk 
van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De gemeente dient deze ruimtelijke 
draagkracht van de betrokken omgeving kwalitatief te bepalen. Bij de beoordeling van de 
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen 
(kan ook gebruikt worden voor zonevreemde handelsactiviteiten) dienen volgende principes 
gehanteerd te worden: 
- maximale verweving op basis van goed nabuurschap 

Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten in haar (bebouwde 
of onbebouwde) omgeving wordt nagestreefd. 

- bestaande locatie uitputtend aanwenden 
Alle mogelijkheden en voorzieningen (op milieuhygiënisch vlak, mobiliteit, ...) voor 
ontwikkeling op de bestaande locatie worden uitputtend aangewend. 

- herlocatie afwegen tegenover ontwikkeling op de bestaande plaats 
De ruimtelijke implicaties bij herlocatie (bijkomende infrastructuur en ruimtegebruik, 
versnippering open ruimte, beperken ontwikkelingsmogelijkheden landbouw, natuur, ...)  
worden afgewogen tegenover de ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op de bestaande 
locatie. 

- ruimtelijke draagkracht niet overschrijden 
De ruimtelijke draagkracht zal gebied per gebied moeten worden bepaald afhankelijk van de 
historisch gegroeide situatie en afhankelijk van de kwaliteiten (ruimtelijk, ecologisch,...) van de 
omgeving. 

- beleidszekerheid en continuïteit nastreven 
Ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit wordt een maximale 
beleidszekerheid nagestreefd.  Hierbij wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de 
verwachte ontwikkelingen. 
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2.1.2. Ruimtelijk visie voor landbouw, natuur en bos – regio Waasland 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is de Vlaamse overheid gestart met 
de uitwerking van een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke visie die de basis zal vormen voor 
de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Vlaanderen werd hiervoor 
opgedeeld in 13 regio’s. Het planningsproces voor de regio Veldgebied Waasland werd in februari 
2007 opgestart. De Vlaamse Regering keurde op 3 april 2009 het eindvoorstel met de gewenste 
ruimtelijke structuur en operationeel uitvoeringsprogramma goed.  
 
 

a) gewenste ruimtelijke structuur 
De regio Waasland wordt opgedeeld in drie deelgebieden. Moerbeke is gesitueerd in de deelruimte 
‘Vlaamse Vallei’. Binnen deze deelruimte wil men een betere samenhang van de structuurbepalende 
valleigebieden en depressies (met o.a. Moervaart en aansluitende waterlopen) nastreven. De 
landschapsecologische kwaliteiten moeten worden geoptimaliseerd. Verder wil men de structuur van 
de grote dekzandrug Maldegem-Stekene ruimtelijk versterken. Er wordt gestreefd naar een 
samenhangend geheel van bos- en heidecomplexen en tussenliggende mozaïeklandschappen van 
diverse natuurlijke bostypes, struwelen, ruigtes, heide, pioniersvegetaties, stroken landduinen, 
heischrale graslanden met landbouw. 
 
In het noorden van Wachtebeke en Moerbeke is de landbouw ruimtelijk structurerend. Het 
krekenstelsel krijgt ruimte om gebufferd te worden tegen negatieve invloeden uit de omgeving en om 
de kreken, hun oevers, de dijken, de (laaggelegen) graslanden en kleine landschapselementen 
maximale ontwikkelingskansen te bieden. 
 
Deze visie wordt vertaald in een aantal ruimtelijke deelconcepten die de gewenste ruimtelijke structuur 
zal vormen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 2: ▲ Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Vlaamse Vallei, bron: Vlaamse overheid sept 
2008 
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De volgende ruimtelijke concepten zijn in Moerbeke van toepassing: 
- Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw: 
1.2 Landbouwgebied tussen Moerbeke en Stekene 
1.4 Polders van Moerbeke en Wachtebeke 

 
- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien en  depressies 
met herstel van het natuurlijk watersysteem 
4.1. Zuidelijk deel van de Moervaart-Zuidlede depressie, depressie rond kanaal van Stekene en 
de Durmevallei in Daknam 

 
- Depressies en valleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw,  
natuur, bos, en natuurlijke waterberging 
5.1. Noordelijk en noordwestelijk deel van de Moervaart – en Zuidlededepressie 
 

- Meer ruimte voor water langs waterlopen, verhogen natuurlijke structuurkenmerken en versterken 
van de verbindende ecologische functie 
6.4. Joanna van Parijsbeek 
6.5. Zwartebeek 
 

- Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol bos uitbreiden en 
structureel versterken 
7.1. Heidebos 
7.4. Heirnisse en Fondatie 
 

- Behouden, versterken en verbinden van bosstructuren  
8.1. Wullebos en omgeving (Zandberg, Grote Huike) 
8.6. Omgeving Heidebos ten noorden van N49 

 
- Behoud en versterking en buffering van een samenhangend netwerk van 
kreken, dijken, verlandingsvegetaties, rietvelden en laaggelegen en/of zilte 
graslanden 
9.2. Pereboomsgat 

 
- Stimuleren van extensiever grondgebruik rond kreken en in (weide)vogelcomplexen en 
/ of realisatie van een structuurrijker landschap 
10.1. Poldercomplex Grote Kreek 
10.3. Polder Pereboomsgat 
10.4. Overslagpolder 

 
- Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor  
grondgebonden landbouw, natuur – en bosontwikkeling 
11.3. Mozaïeklandschap tussen Heidebos en Wullebos 

 
- Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
12.1. Grote kreek en Pereboomsgat 
12.3. Heidebos 
12.8. Moervaartdepressie 
12.9. Wullebos 

 
- Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige 
erfgoedelementen / relicten 
13.2 Spoorwegberm Moerbeke-Lokeren 
13.3 Parmavaart 

 
- Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen 
14.3 Kasteel Wulfsdonk (Moerbeke) 
14.6 Oud Fort Francipani 
14.7 Kasteel van Geeteruyen 

 
- Vrijwaren en versterken van markante terreinovergangen 
 
- Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen  
Gebieden op de dekzandrug 
Tussen Moervaartdepressie en dekzandrug 
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b) Herbevestiging gewestplan 
 
Op basis van bovenvermelde uitgewerkte visie heeft op 3 april 2009 de Vlaamse regering beslist om 
grote delen van de agrarische gebieden op de gewestplannen te herbevestigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 3: ▲ Operationeel uitvoeringsprogramma, bron: Vlaamse overheid sept 2008 
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2.1.3. Strategisch plan Gentse Kanaalzone – Natuurdoelstellingen 

Voor de uitbreiding van het havengebied van Gent – Gentse Kanaalzone – is een strategisch plan 
ontwikkeld. In het kader hiervan werd een studie opgestart om 205ha natuur te compenseren in de 
nabijheid van de Gentse Kanaalzone. 189 ha hiervan zou in één of meer grote natuurgebieden buiten 
de perimeter van de haven worden gezocht. Er werden verschillende zoekzones gedefinieerd 
waaronder ook het zuidelijk deel van Moerbeke. De opmaak van een plan-milieueffectrapport (plan-
MER) was opgestart maar zou momenteel niet verdergezet worden. 
 
 
 
 

fig. 4: ▲ Situering van de zoekzones, bron kennisgevingsnota planmer 
natuurkerngebieden Moervaart, dd 22-02-2013 (dep. MOW) 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  11 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

 

2.1.4. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen is op 10 december 2003 definitief vastgesteld 
door de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Op 18 februari 2004 werd het door de Vlaamse regering 
goedgekeurd. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen is in werking getreden op 24 
maart 2004. Een partiële herziening werd op 18 juli 2012 goedgekeurd door de minister.  
 
Moerbeke maakt deel uit van het noordelijk openruimtegebied. De nederzettingsstructuur bestaat in 
de poldergebieden uit rurale grensgemeenten met polderdorpjes en verspreide bebouwing. Op de 
dekzandruggen en ten zuiden van de Moervaart, tussen Gent en Lokeren, zijn de dorpen lineair 
uitgegroeid (straatdorpenlandschap). Hier wordt verdere verstedelijking tegengegaan en worden de 
nodige ontwikkelingsmogelijkheden geboden aan de openruimtefuncties. Het evenwicht van de 
openruimtefuncties (natuur, bos, landbouw en recreatie) onderling en dat met de lokale ontwikkelingen 
op het vlak van wonen en de daarbij behorende functies op het niveau van het buitengebied worden 
hersteld. Voor elk van de typische oost-west landschapselementen wordt een specifiek ruimtelijk 
beleid voorgesteld t.o.v. natuur, bos, landbouw en het lokale wonen en werken.  
Per deelstructuur zijn volgende zaken van belang voor Moerbeke: 
 

 Nederzettingenstructuur  
Hoofddorpen zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar de lokale 
groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld wordt. Hoofddorpen 
onderscheiden zich van woonkernen omdat zij als een mogelijke locatie voor een lokaal 
bedrijventerrein beschouwd worden.  Moerbeke is geselecteerd als hoofddorp. Koewacht is 
geselecteerd als woonkern. 
 

 Openruimtestructuur  
Moerbeke maakt deel uit van twee van de te onderscheiden landschapsregio’s. Op de dekzandrug 
Wachtebeke – Stekene bestaat het ruimtelijk beleid uit het weren van bebouwing in de resterende 
openruimtecorridors, een versterking van de natuurlijke structuur en het vergroten van de 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik door bosuitbreiding, het weren van bijkomende 
weekendbewoning in de bossen en het afstemmen van de landbouwbebouwing op het kleinschalige 
karakter van de open ruimte. In de Moervaartdepressie wil men de landschapswaarden in de 
depressie en de accentuering van de gradiënten naar de andere zones maximaal behouden. 
 

 Landschappelijke structuur  
Hier zijn volgende elementen geselecteerd: 

 Selectie Moervaartvallei als relictzone 

 Selectie als ankerplaats: Grote Kreek en Pereboomsgat, Heidebos, Wulfsdonk, 
Turfmeersen, Etbos en Zuidlede 

 Selectie Moervaart als structuurbepalend kanaal op provinciaal niveau 

 Selectie van Zuidlede als hoofdbeek in het Waasland 

 Selectie Kloosterbos-Heidebos-Bekaf-Stropersbos als boscomplex 

 Selectie van markante terreinovergang tussen Wachtebeke – Stekene en 
Moervaartdepressie 
 

 Natuurlijke structuur 
Hier zijn volgende elementen geselecteerd: 

 Selectie natuuraandachtzones: Grote Kreek – Pereboomsgat (2V12), Johanna van Parijs 
(2V16), Moervaart – Zuidlededepressie (2V19), Wullebos (2V17). 

 Selectie van natuurverbindingsgebieden: verbindingsgebied Pachtgoed (2N9) 

 Selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: Moervaart (2E16), Zuidlede 
(2E17), Zwarte Beek-Fondatie (2E18), Johanna van Parijsbeek (2E19), Parmavaart (2E20) 

De dekzandrug Wachtebeke-Stekene wordt als prioritair bosuitbreidingsgebied vooropgesteld. 
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 Agrarische structuur 
Een gemengde landbouw met een divers aanbod wordt gestimuleerd in overeenstemming met de 
agrarische mogelijkheden en fysische kwetsbaarheden. Mogelijke uitbreiding van sierteelt is mogelijk 
in o.a. Moerbeke. De landbouw heeft een belangrijke rol in het behoud van de valleigebieden van o.a. 
de Moervaart. In de toekomst moet de landbouw deze taak kunnen blijven vervullen, al moet ze 
rekening houden met de beperkingen die in het kader van natuurontwikkeling en integraal waterbeleid 
aan de bedrijfsvoering gesteld worden (bemesting, mestafzet, extensifiëring productie, vernatting 
percelen, enz.). 
 

 Ruimtelijk-economische structuur  
Eén van de doelstellingen is het bundelen van economische activiteiten met aandacht voor het 
buitengebied. De economische activiteiten zijn momenteel grotendeels gebundeld in stedelijke 
gebieden en een aantal economische knooppunten. Overeenkomstig de doelstellingen van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt gestreefd om deze situatie te behouden en de groeiende 
trend naar meer versnippering tegen te gaan. Niettemin moet rekening worden gehouden met 
bestaande problemen in het buitengebied (zonevreemde bedrijven, beperkingen op verweving van 
bedrijvigheid, milieubeperkingen, gebrek aan ruimte voor herlokalisatie, …). 
 

 Lijninfrastructuur 
Met betrekking tot de lijninfrastructuur zijn de Ledestraat-Statiestraat geselecteerd als secundaire 
wegen type II, op voorwaarde dat het knooppunt met de E34/A11 blijft bestaan. Deze weg moet 
(sub)regionaal verkeer uit het Noordelijk Openruimtegebied verzamelen en houdt ook de ontsluiting in 
van specifiek vrachtverkeer vanuit regionaal bedrijf (voormalige suikerfabriek).  
De Moervaart werd aangeduid als secundaire waterweg. 
Verder werd in het richtinggevend gedeelte opgenomen dat een tracé gereserveerd wordt voor een 
spoorlijn tussen Zeebrugge en de Waaslandhaven. Die lijn wordt gebundeld met de E34/A11.  
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2.1.5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Moerbeke 

Kaart 6: GRS Moerbeke - gewenste ruimtelijke structuur 
 
Het gemeentebestuur heeft zijn visie op de ruimtelijke ontwikkelingen te Moerbeke uitgewerkt in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat op 8 september 2011 door de provincie Oost-Vlaanderen 
werd goedgekeurd. Hierna worden de relevante onderdelen uit de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
aangehaald. 
 
 
Deelruimten 
 
In het GRS werd Moerbeke opgedeeld in 4 
deelruimten. Deze deelruimten kunnen 
omschreven worden als schematisch 
aangeduide gebieden waar dezelfde 
ruimtelijke kenmerken voorkomen. We 
onderscheiden: 
 

1. Noordelijke open ruimte 
2. Agrarische kamer of  
    Gemengde open ruimte kamer 
3. Kerngebied 
4. Zuidelijke open ruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie 
 
De gemeente Moerbeke is een landelijke gemeente met een zeer groen karakter. Dit is een troef 
tegenover de omringende verstedelijkte wooncentra en geïndustrialiseerde zones. De gemeente wil 
dan ook het groene karakter van de gemeente behouden. Wel is het zo dat er kansen geboden 
moeten worden aan de bestaande bedrijven om zich te ontwikkelen en aan mensen om zich hier te 
kunnen vestigen. De gemeente wenst zich te profileren als een gemeente waar het aangenaam 
wonen en werken is en waar men van verschillende waardevolle natuurelementen kan genieten, die 
de beeldwaarde en de belevingswaarde versterken.  
 

fig. 5: ▲ GRS 
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Ruimtelijke concepten: 
Het gewenste ruimtelijk beleid wordt opgehangen aan een aantal ruimtelijke concepten: 
 

 Vrijwaren van de open ruimtecorridor tussen Moerbeke en 
Eksaarde.  
Het behoud van de open ruimtecorridors draagt bij tot de eigenheid van 
de gemeente. Het aan elkaar groeien van de kernen Moerbeke en 
Eksaarde dient onder elke voorwaarde te worden vermeden zodat een 
herkenbare groene structuur de gemeente eigen blijft. De open 
ruimtecorridor wordt gevormd door het meersengebied.  
 

 Biologisch herstel nastreven van waterlopen en beken.  
 

 Beschermen en onderhouden van verschillende boscomplexen.  
De gemeente wordt gekenmerkt door verschillende boscomplexen 
(Heidebos, Vettemeers, Etbos, boscomplexen langs de E34 en de 
Zuidlede…). De eigenheid van deze complexen dient behouden te 
blijven en zelfs verstrekt worden. De nodige bescherming dient 
geboden tegen bebouwing, recreatie, brand, …  
 

 “Kruisstraat” Ontsluitingspoort voor Moerbeke en omgeving.  
 
 

 2–voudige recreatie.  
Centraal in de kern van Moerbeke is de gemeentelijke sport-
infrastructuur gelegen. Daarnaast bevindt zich nog een groene 
ontspanningsruimte langs de parallelweg ten zuiden van de E34.  
 

 Inbreiden van het woongebied Moerbeke.  
Binnen het kerngebied van Moerbeke is nog ruimte vrij om te kunnen 
voorzien in de behoefte van de gemeente, rekeninghoudend met de 
huidige tendensen en wensen. Als uiterste grenzen van het kerngebied 
kan de Moervaart en de as Collemansbrug-Dorpvaart-Spelonckvaart 
gebruikt worden. In de langsrichting zijn dit de Beverijstraat-Polstraat en 
Terwestvaart. Op deze manier worden er grenzen gesteld aan het 
gebied met voldoende ruimte binnenin. De compactheid van de kern 
heeft een positieve invloed op de bereikbaarheid van de verschillende 
voorzieningen. 
 

 Ledestraat = toegangsas.  
Gekoppeld aan de ontsluitingspoort wordt de Ledestraat de 
belangrijkste toegangsas voor de gemeente en de buurgemeenten. De 
goede bereikbaarheid van op de E34, de koppeling aan de woonkern, 
het verkeerscomplex en de aanwezige ruimte maken dat deze locatie 
onder druk komt te staan voor ontwikkelingen. Gezien de huidige visies 
dient de verdere verlinting van deze toegangsas absoluut vermeden te 
worden. Het vrijwaren van de talrijke open zichten langs de toegangsas 
is dan ook zeer belangrijk. 
 

 Recreatief groene Moervaart.  
 

 Ruimte voor tuinbouwclusters.  

 
 
 
 
Deze visie en ruimtelijke concepten leiden tot volgende gewenste ruimtelijke structuur voor Moerbeke: 

fig. 6: ▲ Gewenste ruimtelijke structuur Moerbeke uit GRS Moerbeke, Mebumar 2011 
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Specifiek werd deze ruimtelijke visie vertaald naar verschillende deelstructuren 

 
Gewenste open ruimtestructuur 
 
Centraal in de gemengde openruimte kamer wordt een locatie voorzien voor bosontwikkeling op de 
locatie van de huidige 2de verblijfszone. De gemeente wenst hiermee de visie van het RSV en het 
PRS te volgen door geen nieuwe weekendverblijven toe te laten. Deze locatie vormt aldus een 
stepstone tussen de bosgebieden Heidebos en Wullebos.  
Buiten de aangeduide boscomplexen blijft de rest van deze gemengde openruimte kamer bestemd 
voor land- en tuinbouw. 
De Ledestraat fungeert als toegangsas, die bij voorkeur haar zichten op de open ruimtes zo veel 
mogelijk behoudt. Verdere verlinting van deze as is niet aangewezen, evenmin als nieuwe activiteiten, 
die niet aan tuinbouw noch landbouw zijn gerelateerd. De bestaande tuinbouwbedrijven kunnen wel 
uitbreiden. 
 
Ter hoogte van de Grote Kreek, in de Noordelijke open ruimte, blijft de zone voor verblijfsrecreatie 
behouden. Hier dient er een goede samenwerking nagestreefd te worden van de aanwezige 
natuurwaarden en de camping. Het krekengebied in het noorden van de gemeente is een zeer 
belangrijk natuurelement. Landbouw blijft de grootste beheerder van deze open ruimte, in dit geval het 
valleigebied.  

 
In het deelgebied Zuidelijke open ruimte is het ganse gebied ten zuiden van de Moervaart, met 
uitzondering de bezinkingsbekkens van de voormalige suikerfabriek de groene parel van de 
gemeente. De sterke ontoegankelijkheid van dit meersen- en bosgebied is voor het bestuur geen 
probleem en houdt integendeel een grotere bescherming in van de natuurwaarden.  
In het uiterste zuiden vindt men aansluitend op de grens van Eksaarde het parkgebied Meersdael 
terug en de horecacluster Palingshuizen. Voor beiden wordt het zonevreemde karakter bij voorkeur 
omgezet naar een zone-eigen bestemming, aangezien beiden geen afzonderlijk geheel vormen, maar 
aansluiten bij de woonkern van Eksaarde. 
De gemeente streeft naar het behoud van de bestaande landbouwbedrijven en zal hiertoe de nodige 
plannen opmaken. 

 
Gewenste nederzettingenstructuur 
 
De kern van Moerbeke (deelruimte kerngebied) vormt het centrum voor wonen, handel, horeca en 
diensten alsook voor sportactiviteiten en gemeenschapsvoorzieningen. De kern is momenteel 
compact en het is de wens dat dit behouden blijft. Binnen deze compacte kern, afgebakend tussen 
Terwestvaart-Collemansbrug-Dorpvaart-Spelonckvaart- Beverijstraat-Polstraat en Moervaart, is er nog 
voldoende ruimte om te kunnen voldoen aan de gestelde behoefte inzake wonen. De kern van 
Moerbeke waaiert in oostelijke richting uit in 2 woonlinten, namelijk het noordelijke en het zuidelijke 
woonlint. De concentratie van woningen in Terwesttragel sluit aan bij het hoofddorp Moerbeke, en 
wordt geselecteerd als woonkorrel. De woningen binnen het industriegebied omtrent de voormalige 
suikerfabriek dient herbestemd te worden. 
 
Helemaal in het noorden van de gemeente, in de deelruimte Noordelijke open ruimte, wordt 
Koewacht geselecteerd als woonkern, aansluitend bij het deel gelegen op Nederlands grondgebied. 
De bebouwde omgeving van de ‘Kruisstraat’ is geselecteerd als nederzetting. De concentratie van 
woningen ter hoogte van de Pereboom wordt als woonkorrel aangeduid net zoals de woningen ter 
hoogte van Papdijk, Barlebuis, Beukendreef. Ter hoogte van de Rode Sluis bevindt zich tevens een 
kleine concentratie aan woningen, zodat deze ook als een woonkorrel aanzien wordt. 
 
De concentratie van woningen langsheen de Eksaardsedam, in het deelgebied Zuidelijke open 
ruimte, genaamd Waaigem wordt geselecteerd als woonkorrel. Aansluitend bij deze woonkorrel is 
het bestaande waterzuiveringsstation gelegen. Door de goedkeuring van het provinciaal RUP zijn hier 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden mocht dit noodzakelijk zijn. 
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Gewenste economische structuur 
De landbouw neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeentelijke economie en is bovendien 
fundamenteel voor het behoud van het open-ruimte-landschap. Het ruimtelijk beleid moet gericht zijn 
op een verhoogde rechtszekerheid voor de bestaande en eventueel nieuwe agrarische bedrijven, 
vrijwaring van het agrarisch grondgebruik en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
De gemeente Moerbeke wenst verder ruimte te bieden voor lokale bedrijven. Vandaag is dit juridisch 
niet mogelijk. Bij de herinrichting van de voormalige site van de suikerfabriek zouden ook 
economische activiteiten mogelijk zijn. Een deel van deze ruimte kan aangewend worden voor nieuwe 
lokale bedrijven en voor de eventuele herlokalisatie van zonevreemde bedrijven indien het behoud 
ervan op de huidige locatie niet mogelijk is. 
 
Mochten de bestaande mogelijkheden volledig uitgeput zijn, en de site van de suikerfabriek wordt niet 
ontwikkeld voor KMO, dan kan er uitgekeken worden naar een andere locatie voor een 
bedrijventerrein. De gemeente wenst in dit geval een KMO-zone ter hoogte van het verkeerscomplex 
aan de E34 te voorzien en suggereert deze wens en haar locatie aan de hogere overheid. Een 
wijziging van de huidige planningscontext is echter noodzakelijk om deze ontwikkeling te kunnen 
voorzien. In dit geval dient de gemeente via verder onderzoek een RUP op te maken. 
 
De bestaande (zonevreemde) bedrijven die gelegen zijn in woongebied of woongebied met landelijk 
karakter moeten behouden kunnen blijven en eventueel een kleine uitbreiding kunnen krijgen met 
respect voor de eigenheid van het gebied. Hierbij dient voldoende aandacht te gaan naar een goed 
nabuurschap. Zo dienen er gepaste overgangen/buffers voorzien te worden van de bedrijven naar de 
omgeving toe, zodat de eventuele hinder voor omwonenden of voor de open ruimte tot een minimum 
beperkt wordt. Indien de ruimtelijke draagkracht van de omgeving overschreden wordt, is een 
eventuele herlokalisatie noodzakelijk. 
 

Voor de zonevreemde bedrijven werd in het GRS een algemeen afwegingskader en een lokaal 
afwegingskader uitgewerkt.  Het algemeen afwegingskader omvat een onderzoek naar de 
vergunningstoestand, een onderzoek naar het sterk of zwak dynamisch zijn van de zonevreemde 
bedrijvigheid, een onderzoek naar de omgevingskenmerken en een toetsing aan het beleid van het 
RSV en het PRS. 
In het lokaal afwegingskader wordt de ontwikkelingsmogelijkheden van het zonevreemd bedrijf 
afgewogen volgens de gewenste ruimtelijke structuur waarbij Moerbeke opgedeeld werd in 4 
deelruimtes: Noordelijke open ruimte, Gemengde open-ruimte-kamer, Kerngebied en Zuidelijke open 
ruimte. 
Onder hoofdstuk 4: Beoordelingskader en classificatie wordt dit algemeen afwegingskader en lokaal 
afwegingskader integraal opgenomen. 
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2.2. Sectorale beleidsplannen 

2.2.1. Gemeentelijk mobiliteitsplan 

Het beleidsplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard door de Provinciale 
Auditcommissie op 20/06/2011 en op de gemeenteraad van 06/09/2011 definitief goedgekeurd.  
 
Eén van de belangrijkste aspecten in de opbouw van het mobiliteitsbeleid is de routering van het 
doorgaande verkeer (tussen aangrenzende gemeenten en knooppunt E34) binnen het grondgebied 
van Moerbeke. Er wordt gestreefd om dit doorgaande verkeer zo veel mogelijk buiten de kernen te 
laten rijden. Daarom wil de gemeente een zuidelijke tangent realiseren tussen Eksaardedam en de 
rotonde voor de suikerfabrieksite. Deze tangent kan, mits ontradende inrichting van het centrum, veel 
verkeer rond de kern leiden. Een catgorisering van het wegennet volgt deze routering van het 
doorgaande verkeer. Wanneer de zuidelijke tangent niet kan gerealiseerd worden, blijft huidige 
routering van kracht. Daarnaast worden ook de alternatieve vervoerswijzen versterkt. Een goed 
uitgebouwd fietsroutenetwerk opgehangen aan een basisstructuur van een drietal hoofdroutes op 
oude spoorwegzates is één hiervan. Voor het openbaar vervoer is er een opwaardering van de 
bestaande structuur met voorstel tot verlenging van een streeklijn zodat de noordelijke woonwijken 
beter bediend kunnen worden. Tevens wordt een hoofdterminal in het centrum van Moerbeke 
voorzien.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorgaand vrachtverkeer is 
enkel gewenst op de 
autosnelweg E34 en wordt 
verboden op alle invalswegen 
naar het centrum Moerbeke. 
Enkel lokaal vrachtverkeer 
wordt toegelaten i.f.v. de 
suikerfabrieksite en de 
verspreide zonevreemde 
bedrijven. Vanuit Stekene is er 
wel een alternatieve route 
aangeduid zijnde Klein-
Sinaaistraat – Pereboomsteen-
weg – Parallelweg-zuid  

 

fig. 7: ▲ Categorisering 
wegennet uit mobiliteitsplan, 
Irtas 2011 
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2.3. Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

2.3.1. Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 

Reeds in 2005 was de gemeente gestart met de opmaak van een sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven, maar dit werd stopgezet na plenaire vergadering (11 mei 2006). De basislijst omvatte 14 
zonevreemde bedrijven waarvan 9 weerhouden werden voor de opmaak van een sectoraal BPA. 
Waar in het verleden op basis van de diverse omzendbrieven de aard van de bedrijvigheid die in 
aanmerking komt voor opname in het sectoraal plan strikt afgebakend werd, is dit heden niet meer het 
geval. Daarom is een actualisatie van de inventarisatie van zonevreemde bedrijven noodzakelijk 
geworden. De categorisering werd verder uitgewerkt in het later opgemaakte gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan.  
 

2.3.2. Andere Gemeentelijke RUP’s in opmaak 

RUP zonevreemde woningen 
RUP zonevreemde sport en recreatie 
RUP site suikerfabriek 
 

2.3.3. Bovenlokale RUP’s 

GRUP Schakelpunt op de N49 te Moerbeke - Kruisstraat 
De bestemmingswijziging om het verkeerscomplex op de E34/N49 mogelijk te maken werd door de 
Vlaamse Regering op 20 juli 2006 definitief vastgesteld. 
 
PRUP RWZI Moerbeke 
Bij Ministerieel Besluit van 10/05/2006 werd het RUP voor bestendiging en beperkte uitbreiding van 
het RWZI aan de Eksaardedam goedgekeurd. 
 
PRUP ‘Joanna van Parijs’ 
Dit provinciaal RUP zet de zone voor weekendverblijven tussen de Achterdreef, Moerhofdreef, 
Spelonckvaart en Jeanne Van Parijsdreef om naar een zone voor open ruimte en bosuitbreiding. Het 
PRUP werd definitief aanvaard door de provincie op 19/12/2012 en goedgekeurd bij MB van 
27/02/2013. 

2.3.4. Bovenlokale RUP’S in opmaak 

Naar aanleiding van de onderstaande afgeleverde planologische attesten van de landbouwbedrijf 
Wanzele en Apers werd telkens de opmaak van een gewestelijk RUP opgestart 
 
GRUP ‘Landbouwbedrijf Apers’ 
Het voorontwerp werd opgemaakt en er werd op 26/05/2009 een plenaire vergadering georganiseerd. 
Sindsdien ligt het dossier echter stil.  
Het gemeentebestuur vraagt dan ook aan de Hogere Overheid om het GRUP te finaliseren. 
 
GRUP ‘Landbouwbedrijf Wanzele’ 
Het voorontwerp werd opgemaakt en er werd op 16/06/2011 een plenaire vergadering georganiseerd. 
Sindsdien ligt het dossier echter stil.  
Het gemeentebestuur vraagt dan ook aan de Hogere Overheid om het GRUP te finaliseren. 
 
 
Ook het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft planningsprocessen in Moerbeke lopende: 
 
PRUP ‘Moervaart’ 
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2.4. Overige relevante wetgeving, plannen en studies 

2.4.1. Planologische attesten 

 

Planologisch attest Transport Cerpentier E&M 
Ligging     : Koewachtsesteenweg 13 
Dossiernr. Gemeente    : PA/2008 002 
Dossiernr. Agentschap R-O Vlaanderen : 2.84/44045/105 
Datum beslissing college  : 10-12-2009 Gedeeltelijk positief planologisch attest 
 
In het planologisch attest werd geoordeeld dat het bedrijf op huidige locatie kan behouden blijven. De 
bedrijfssite sluit aan op rand van de kern van Koewacht en is gelegen tussen bebouwde percelen. Het 
bedrijf is met zijn activiteiten zijnde, landbouwgerelateerd transport en loonwerken ook afgestemd op 
landbouwbedrijvigheid in de omgeving. 
 
De gevraagde behoefte op korte termijn behelsde: oprichten van een nieuwe loods ca 400m², 
wasplaats tussen bestaande en nieuwe loods, aanleggen groenbuffer. De behoefte op korte termijn 
werd gunstig beoordeeld op voorwaarde dat de afbraak van garage en berging i.p.v. op lange termijn 
op korte termijn gebeuren en zelfs alvorens de nieuwe loods wordt opgericht. 
 
De ruimtelijke behoeftes op lange termijn (nieuwbouw kantoor en personeelsvoorziening ca 480m² + 
brandstofpomp) moeten onderzocht worden in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening 
houdend met de ruimtelijke visie op de gewenste ontwikkeling van de woonkern, de 
bebouwingsconfiguratie, de huidige en toekomstige dynamiek en de geboden garanties m.b.t. de 
afstemming van deze dynamiek op het niveau van de kern. 
 
 

Planologisch attest Dekeyser Freddy en zonen bvba 
Ligging     : Papdijk 18 
Dossiernr. Gemeente    : PA/2008 003 
Dossiernr. Agentschap R-O Vlaanderen : 2.84/44045/106 
Datum beslissing college  : 07-01-2010 Gedeeltelijk positief planologisch attest 
 
In dit planologisch attest werd geoordeeld dat het bedrijf op de huidige site kan behouden blijven. Voor 
wat betreft de loonwerkactiviteiten kan het bedrijf in zijn huidige vorm verder functioneren. Als alle 
gevraagde uitbreidingen toegestaan worden, is er duidelijk sprake van een schaalvergroting, vooral 
omdat de uitbreidingen eerder in de sector grondwerken te vinden zijn.  Indien het bedrijf werkelijk de 
vooropgestelde uitbreiding  en schaalvergroting nodig heeft en wenst te realiseren, moet het zich wel 
de vraag stellen of het opportuun is om op de site nog aanzienlijke investeringen uit te voeren en of 
een herlokalisatie niet eerder aangewezen is. 
 
De gevraagde behoefte op korte termijn behelsde het bestendigen en uitbreiden van de huidige 
activiteiten, met name het aanleggen van een betonnen verharding van 3000m² en het bouwen van 
overdekte sleufsilo’s voor opslag van bouwmaterialen. Eveneens werd gevraagd zonnepanelen te 
plaatsen voor private en bedrijfsdoeleinden. 
De investeringen staan deels in functie van de sector grondwerken, dewelke niet landbouw 
gerelateerd is. De agrarische aard van de activiteiten is stapsgewijs naar een ambachtelijke 
bedrijvigheid geëvolueerd. De voorgestelde investeringen versterken de omschakeling van zone-eigen 
landbouwverwant bedrijf naar zonevreemd ambachtelijk bedrijf. De korte termijn opties worden gunstig 
beoordeeld op voorwaarde dat de uitbreidingen in functie staan van de landbouwgerelateerde 
activiteiten, waarbij de voorwaarden opgelegd door Moerbeke-Polder strikt dienen nageleefd te 
worden. 
 
De voorgestelde grootschalige ontwikkeling van niet landbouwgerelateerde activiteiten op lange 
termijn is op deze locatie ruimtelijk niet aanvaardbaar. De ruimtelijke behoefte op lange  termijn 
(uitbreiding loods en afbakening zone voor bedrijfsvoering rondom bedrijfsgebouwen) werd ongunstig 
beoordeeld. 
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Planologisch attest Dekeyser Sven en André 
Ligging     : Papdijk 16A 
Dossiernr. Gemeente    : PA/2008 001 
Dossiernr. Agentschap R-O Vlaanderen : 2.84/44045/103 
Datum beslissing college  : 10-12-2009 Gedeeltelijk positief planologisch attest 
 
In dit planologisch attest werd geoordeeld dat het bedrijf op de huidige site kan behouden blijven. Als 
alle gevraagde uitbreidingen toegestaan worden, is er duidelijk sprake van een schaalvergroting, 
vooral omdat de uitbreidingen eerder in het segment bouw- en industrie te vinden zijn.  Indien het 
bedrijf werkelijk de vooropgestelde uitbreiding  en schaalvergroting nodig heeft en wenst te realiseren, 
moet het zich wel de vraag stellen of het opportuun is om op de site nog aanzienlijke investeringen uit 
te voeren en of een herlokalisatie niet eerder aangewezen is. 
 
De gevraagde behoefte op korte termijn behelsde het bestendigen en uitbreiden van de huidige 
activiteiten, waarbij de bestaande en verouderde loodsen worden afgebroken en vervangen door 
nieuwe. De bedrijfssite van ongeveer 1,5 ha zou hierdoor uitbreiden tot ca. 2 ha, met ongeveer een 
verdubbeling van de bedrijfsbebouwing en nogal een aanzienlijke oppervlakte verharding. 
De korte termijn opties worden gunstig beoordeeld op voorwaarde dat de uitbreidingen in functie staan 
van de landbouwgerelateerde activiteiten en de grens van de “zone voor toeritten en verhardingen” op 
de achterste lijn gelegd wordt van de “zone voor tuin en bijgebouwen”. Bovendien dienen de 
voorwaarden opgelegd door Moerbeke-Polder strikt nageleefd te worden. 
 
De lange termijn behoeftes werden ongunstig beoordeeld, gezien dit zou leiden tot een 
verdrievoudiging ten opzichte van de huidige bedrijfsbebouwing en gezien visueel twee bedrijfskavels 
ontstaan in functie van een bedrijfsuitvoering die slechts gedeeltelijk nog op de landbouw gericht is. 
 
 

Planologische attest Wanzele Gustaaf 
Ligging     : Etbos 8 
Datum ministerieel besluit  : 03/05/2010 Positief planologisch attest 
 
In dit planologisch attest, waarbij de Vlaamse Regering aangeduid werd als bevoegde overheid voor 
het behandelen van het dossier, werd geoordeeld dat het bestaande landbouwbedrijf op de huidige 
locatie kan bestendigd worden. De uitspraak wordt enkel over de bebouwde site gedaan. Over de 
bedrijfsgronden, die in natuur- of bosgebied liggen, zal in de toekomst, wanneer het planningsproces 
en het landinrichtingsproces voor de Moervaart- en Zuidlededepressie afgerond worden, meer 
duidelijk komen. 
 
De geplande uitbreiding op korte termijn (bouwen van nieuwe stal) werd gunstig beoordeeld, gezien 
het geen echte uitbreiding van de site betreft en aldus niet grootschalig is. Enkel de schaal van de 
gebouwen wordt vergroot. Ook de inplanting van een groenscherm rondom het bedrijf zorgt niet voor 
een grote ruimte-inname.  
De lange termijn behoeften omvatten eveneens het vervangen van enkele gebouwen, zonder een 
echte uitbreiding van het bedrijf of de veestapel. Deze vernieuwbouw blijft beperkt tot de bestaande 
bebouwde site van het landbouwbedrijf. Er worden geen bijkomende gronden aangesneden.  
 
Zowel bij de uitvoering van de korte als de lange termijnbehoeften dient er evenwel voor gezorgd te 
worden dat er een goede landschappelijke integratie gebeurd van zowel de bebouwing als van de 
groenaanplanting. Dit is uitermate belangrijk in dit landschappelijk waardevol gebied. 
 
 

Planologisch attest Apers Dirk 
Ligging     : Fortstraat 14 
Datum ministerieel besluit  : 30-04-2008 Gedeeltelijk positief planologisch attest 
 
Het landbouwbedrijf kan behouden blijven op deze locatie, gelet op het historisch karakter  van de site 
en haar niet-geïsoleerde ligging (aansluitend bij het woongebied). Maar gelet op haar ligging in 
natuurgebied en haar ligging langsheen de Moervaart kunnen enkel de stedenbouwkundig vergunde 
of vergund geachte delen van de bedrijfssite bestendigd worden. 
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De korte termijnbehoefte omvat het bouwen van een nieuwe stal ter vernieuwing van de bestaande 
gebouwen. Dit werd gunstig geadviseerd. Er werd een gedeeltelijk positief planologisch attest 
afgeleverd onder de voorwaarde dat er een afstemming gebeurt tussen de bestaande en toekomstige 
bedrijfsactiviteiten en de gewenste ruimtelijke  structuur van het gebied (omgeving 
Moervaartdepressie). Het bedrijf dient te zorgen voor een passende landschappelijke inkleding van de 
bestaande en nieuwe bebouwing. De verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf dienen in 
het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan onderzocht te worden in functie van de ligging in 
natuurgebied (zowel van de hoeve als van grote delen van de landbouwgebruikspercelen) en de 
draagkracht van het gebied. 
Het bedrijf voorziet niet in een uitbreiding op lange termijn. 
 

Planologisch attest De Caluwé Guido 
Ligging     : Etbos 4 
Datum ministerieel besluit  : 29-08-2007 Negatief planologisch attest 
 
Het behoud van de activiteiten op de huidige locatie werd op moment van beslissing ongunstig 
beoordeeld, gezien de omliggende gronden, die het agrarisch bedrijf gebruikt, zijn opgenomen in SBZ-
H en deels in VEN. De effecten door de bestendiging van de bestaande landbouwactiviteiten op de 
huidige locatie was niet te achterhalen met het dossier. Er werd aangeraden een passende 
beoordeling op te maken. 
 
Om deze redenen werden ook de korte termijnbehoeften (bouwen tijdelijk atelier voor verwerking 
gewonnen melk en bouwen hoevewinkel voor de verkoop van eigen bereide producten) en de lange 
termijnbehoeften (afbreken oude gebouwen en bouwen nieuwe multifunctionele stal – herbouwen 
woning) ongunstig beoordeeld. 
Verder dient het mogelijk te zijn na te gaan wat de impact is indien het bedrijf heropgebouwd wordt 
binnen het agrarische gebied. 

2.4.2. Beschermde monumenten en landschappen - Ankerplaats 

In Moerbeke werden de volgende dorpsgezichten (D), landschappen (L) en monumenten (M) 
beschermd: 
 

Datum Soort Beschrijving 

KB 25/06/1943 M Sint-Antoniuskerk 

KB 21/09/1977 L Krekengebied “Pereboomsgat” 

KB 23/02/1979 M Hof van Coudenborm 

KB 23/02/1979 D Hof van Coudenborm met zijn onmiddellijke omgeving 

MB 10/11/1995 M Lindenplaats 10: watertoren (met inbegrip van de inwendige uitrusting) 

MB 25/03/1996 M Statiestraat 4: Voormalig station 

MB 07/06/1996 M Molenstraat 18: Fort Francipanie met deel van de Parma-vaart, 
toegangsdreef en voormalige hoevepoort met hekken (met uitsluiting van 
overige constructies) en omgeving 

MB 01/12/2000 M Etbos 3: Etboshoeve (voormalige herberg en bijhorend erf met schuur, 
linden en boomgaard) 

MB 01/12/2000 D Etbos: omgeving Etboshoeve met Etbosbrug en deel van de Zuidlede 

MB 06/06/2001 M Etbosdreef: kasseiweg tussen Moervaart en Zuidlede met inbegrip van 
de beboomde wegbermen 

MB 09/07/2001 M Terwestbrug: ophaalbrug nr. 2-150-005-1 over Moervaart 

MB 09/07/2001 M Dambrug: ophaalbrug nr. 2-150-007-1 over Moervaart 

MB 09/07/2001 M Coudenbormbrug: ophaalbrug nr. 2-150-008-1 over Moervaart 

MB 09/07/2001 M Hefbrug nr. 2-150-006-1 over Moervaart t.h.v suikerfabriek 

MB 04/12/2003 M De Oostvaart 

MB 16/01/2004 M Pastorie te Moerbeke – Kruisstraat 

MB 24/11/2011 M Oorlogsmonument WO I en WO II voor de gesneuvelden en de 
burgerlijke slachtoffers van Moerbeke, Bevrijdingsstraat 

MB 03/12/2012 M Voorlopig beschermd: Wegedoorn (Etbos) 
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De Moervaartdepressie te Lokeren, Gent, Moerbeke, Stekene, Sint-Niklaas, Wachtebeke en Lochristi 
werd bij MB van  18/12/2009 aangeduid als ankerplaats. 
Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door het gezamenlijk voorkomen en de 
onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarde gemotiveerd: natuurwetenschappelijke 
waarde, historische waarde, esthetisch waarde, sociaal-culturele waarde en ruimtelijk-structurerende 
waarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. INVENTARIS ZONEVREEMDE BEDRIJVEN 

Gezien het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven opgemaakt is conform de toen geldende 
omzendbrieven en momenteel voor het RUP zonevreemde bedrijven de activiteiten ruimer 
gedefinieerd worden, dient eerst gestart te worden met een actualisatie van de zonevreemde 
bedrijven. 
 
Aangezien elke bedrijf dat onderworpen is aan de milieuvergunningplicht en zonevreemd gelegen is, 
potentieel in aanmerking komt om opgenomen te worden in het RUP, heeft de gemeente bij de opstart 
van dit RUP alle milieuvergunningen overlopen om na te gaan welke bedrijven zonevreemd gelegen 
zijn. Deze werden opgenomen in een basislijst. Ook de gekende zonevreemde bedrijven zonder 
milieuvergunning, maar duidelijk behorend tot de ambachtelijke of industriële sector, werden aan deze 
basislijst toegevoegd. 
Deze basislijst  en een overzichtskaart worden in bijlage aan deze startnota toegevoegd. 
 
Na grondig analyseren van deze basislijst zal een selectielijst bekomen worden van de bedrijven die 
effectief in aanmerking komen voor opname in het RUP. De bedrijven met vermelding PA bij de 
gewestplanbestemming hebben reeds een planologisch attest bekomen en worden conform de VCRO 
zeker opgenomen in het RUP. Verder wordt de volledigheid van de inventaris nagestreefd en wordt 
gemotiveerd waarom bepaalde bedrijven niet zijn weerhouden. 
 

fig. 8: ▲ Ankerplaats, bron: Vlaamse overheid, Ruimte en Erfgoed 
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4. BEOORDELINGSKADER EN CLASSIFICATIE 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Moerbeke (zie 2.1.4.) werd reeds een 
algemeen afwegingskader en een lokaal afwegingskader voor de zonevreemde bedrijven opgenomen. 
Volgens het bindend gedeelte dient elk planinitiatief getoetst te worden aan het afwegingskader zoals 
opgenomen in het richtinggevend gedeelte. 
 
Algemeen afwegingskader volgens GRS 
 

 Nieuwe zonevreemde bedrijven kunnen niet meer opgericht worden. 

 Het afwegingskader heeft bijgevolg betrekking op bestaande zonevreemde bedrijven en dient 
per bedrijf uitgevoerd te worden indien de gemeente beslist om over te gaan tot de opmaak 
van een RUP. 

 Er dient steeds rekening te worden gehouden met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. 

 Voor de bedrijven welke een planologisch attest hebben gekregen dient bij de opmaak van het 
RUP voldaan te worden aan de voorwaarden die gesteld werden in het planologisch attest. 
Het algemeen afwegingskader zoals opgenomen in het GRS is voor deze bedrijven niet van 
toepassing. 
 
1. Vergunningstoestand 

Hier dient een overzicht gegeven te worden van alle bouw- en milieuvergunningen en die 
in het verleden afgeleverd werden. Belangrijk is dat enkel bestaande, vergunde of 
behoorlijk vergunde bedrijven in aanmerking kunnen komen. 

Artikel 4.1.1. 7° van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening: 
Definitie hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij 
geldt dat: 
a) 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. 
 

2. Onderzoek sterk-zwak dynamisch bedrijf 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen sterk dynamiserende zonevreemde 
activiteiten en zwak dynamiserende zonevreemde bedrijven. 
Bij de sterk dynamiserende zonevreemde activiteiten dienen strikte locatie- en 
uitbreidingsvoorwaarden aangehouden te worden teneinde de kwaliteit van het 
buitengebied te kunnen garanderen. Zwak dynamiserende zonevreemde bedrijven 
vormen minder problemen, alhoewel de uitbreidingen moeten kaderen in functie van haar 
ruimtelijke draagkracht. 
 
In eerste instantie dient op basis van een 6-tal criteria de impact van een zonevreemd 
bedrijf op de omliggende omgeving bepaald te worden. Deze criteria hebben enerzijds 
betrekking op de ruimtelijke component, nl. het ruimtegebruik (totale oppervlakte), schaal 
en visuele aankleding, verkeers- en vervoersstromen, historische context en anderzijds op 
een milieuhygiënische component namelijk lawaai-, stank-, stof-, licht-, of reukhinder en 
de afvalgeneratie. 

Ruimtegebruik 
Een eerste belangrijk element qua ruimtegebruik is de totale grondoppervlakte, 
gebruikt voor de zonevreemde economische activiteit (voor gebouwen, opslag of 
andere activiteiten). Hoe groter deze oppervlakte, hoe groter de kans op een sterkere 
dynamiek. De gebruikte oppervlakte in termen van bebouwde grondoppervlakte en 
perceelsgrootte dient in relatie met de omliggende bebouwde omgeving en de 
perceelsstructuren bekeken te worden. Volumes en de gemiddelde perceelsgrootte 
van de omliggende percelen, bijvoorbeeld, zijn hierbij een mogelijke graadmeter. De 
aard van het gebruik vormt een tweede belangrijk element, waarbij bijvoorbeeld een 
onderscheid kan gemaakt worden tussen opslag, verwerking en productie. Een meer 
intensief gebruik zal eerder een sterkere dynamiek met zich mee brengen. Een derde 
element tenslotte, maakt een onderscheid tussen de mate van omkeerbaarheid van 
het grondgebruik. Een terrein met een gebouw is minder omkeerbaar qua 
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ruimtegebruik dan een terrein zonder gebouw. Daarenboven houdt een gebouw 
meestal een grotere potentie voor nieuwe dynamiek in, terwijl economische 
activiteiten in de openlucht dan weer meer visuele hinder kunnen geven (zie criterium 
2). Ook andere zoals grondpollutie dienen in deze context en in relatie tot criterium 6 
onderzocht te worden. 
 
Schaal, visuele en vormelijke aankleding 
Tal van aspecten kunnen hier spelen: het al dan niet gebruiken van gebouwen en 
constructies voor de zonevreemde activiteit, de hoogte en grootte van de constructie, 
de gebruikte materialen, de inplanting en het gebruik van elementen ter beperking van 
de visuele hinder zoals schermgroen, ophogingen en dergelijke. De mate waarin deze 
elementen uitgesproken dan wel beperkt zijn, maakt dat het gebouw waarin een 
zonevreemde economische activiteit gebeurt, eerder sterk dan wel zwak zal scoren. 
 
Generatie van verkeers- en vervoersstromen 
Indien de zonevreemde economische activiteit heel wat verkeers- en vervoersstromen 
met zich mee brengt, zal deze eerder als sterk dynamiserend beschouwd worden. 
Meeteenheden hiervoor zijn het aantal werknemers (woon-werk pendel), de mate van 
klantafhankelijkheid (vb. stukverkoop brengt meer bewegingen met zich mee) en de 
omvang van de vervoersstromen (die beïnvloed worden door zowel de productie-input 
zoals goederen, proceswater, elektriciteit, .... als de output van geproduceerde 
goederen). Het aantal bewegingen en de aard ervan zijn bepalend hiervoor. 
 
Historische context  
De leeftijd van de vestiging en de mate van lokale verstrengeling zijn van belang bij 
het bepalen van de ruimtelijk-historische context. De lokale verstrengeling wat 
personeel, toelevering en afzet betreft, speelt hierbij een belangrijke rol. Indien het 
bedrijf historisch een sterke ruimtelijke relatie heeft met zijn omgeving, dan is de 
veranderingsdynamiek die het op dit moment heeft wellicht minder groot dan wanneer 
het bedrijf niet historisch in zijn omgeving is ingebed. Ook de situatie van een bedrijf 
dat reeds een vestiging had en dezelfde activiteit uitoefende op de huidige lokatie 
voordat het gewestplan werd goedgekeurd, is verschillend van een bedrijf dat pas na 
de definitieve goedkeuring bij KB van het gewestplan zich zonevreemd vestigde. Deze 
situatie kan een element in de overweging zijn. 
 
Lawaai-, stank-, stof-, licht- of reukhinder 
Indien de zonevreemde economische activiteit in kwestie lawaai-, stank-, stof- of 
reukhinder met zich meebrengt, wordt deze eerder als sterk dynamiserend 
beschouwd. De richtwaarden zoals die in Vlarem I en II werden opgesteld zijn hierbij 
richtinggevend voor de aanduiding van sterk- dan wel zwak dynamiserende 
activiteiten. Ook de indeling in klassen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen kan 
hierbij als een leidraad genomen worden, waarbij de inrichtingen behorend tot klasse 
1 en klasse 2 eerder als sterk dynamiserend en de inrichtingen behorend tot klasse 3 
eerder als zwak dynamiserend beschouwd kunnen worden. 
 
Afvalgeneratie 
In de mate dat een zonevreemde economische activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen 
genereert en in de mate waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (zie Vlarem I 
en indeling naar klassen), zal het als sterk- dan wel zwak dynamiserend 
gecatalogeerd kunnen worden. De mate waarin aan afvalzuivering of recyclage 
binnen het bedrijf zelf wordt gedaan, zal een positief effect op de toegekende score 
hebben, aangezien hierdoor kleinere hoeveelheden en/of minder gevaarlijke 
afvalstoffen door het omliggende gebied vervoerd zullen moeten worden. 
 

Aan elk criterium werd een waarde toegekend variërende van 1 (lage score) naar 6 (hoge 
score). Scoort een bedrijf voor alle criteria samen lager dan 18 dan wordt dit als zwak 
dynamiserend beschouwd, in het andere geval als sterk dynamiserend. 
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3. Onderzoek omgevingskenmerken 
Voor dit afwegingscriteria wordt vertrokken van de omgeving zelf en wordt de activiteit 
geëvalueerd op basis van verschillende omgevingskenmerken namelijk: beschermd 
landschap, biologisch waardevol gebied, vogelrichtlijngebied (binnen een straal van 400 
meter), waterwinningsgebied (idem), woongebied (idem), versnipperde en aangetaste 
omgeving, kansrijk ecologisch gebied, verkeersontsluiting via woongebied of woonstraten. 
Aan elk omgevingskenmerk werd een waarde gegeven namelijk verenigbaar, niet 
verenigbaar en conflictueus. 

 

 
 A=“wellicht  verenigbaar”, B=“wellicht niet verenigbaar”, C=“wellicht conflictueus” 
 
 

A: De omgeving kan waarschijnlijk dit type van economische activiteit dragen. 
B: Er bestaan verschillende elementen van onverenigbaarheid, nader onderzoek moet 
uitwijzen of de omgeving de economische activiteit kan dragen. 
C: Er zijn duidelijk conflicterende elementen die nader bekeken moeten worden. 
 
We kunnen van een versnipperd/structureel aangetaste omgeving spreken wanneer deze niet 
meer als een eenheid kan worden afgelezen. Het naast en door elkaar bestaan van 
verschillende activiteiten en functies, een mengeling van gebouwen qua omvang en typologie, 
het doorsnijden van verschillende lijninfrastructuren, ... zijn enkele typische kenmerken van 
een versnipperd/structureel aangetaste omgeving of landschap. In het tegenovergestelde 
geval kunnen we van een gave omgeving of landschap spreken. 
 
Een kansrijk landbouwgebied kan omschreven worden als een gebied met een uitstekende 
bodemkwaliteit en waar de huidige productiestructuur conform is aan het gevoerde of 
verwachte EU-beleid, of hieraan relatief makkelijk kan worden aangepast. Verder is de 
ruimtelijk-functionele samenhang van het landbouwgebied van belang, waarbij voor de 
grondgebonden teelten de versnipperinggraad idealiter zo laag mogelijk ligt, terwijl deze bij de 
niet-grondgebonden teelten iets hoger mag liggen. Vaak wordt ook een stabiele 
bedrijfsopvolgingsstructuur als een belangrijk naar voor geschoven, doch dit is minder 
eenduidig te bepalen. 
 
Een kansrijk ecologisch gebied is een gebied waarin zich heel wat ecologische eenheden 
bevinden, al dan niet versnipperd voorkomend in welke vorm dan ook. De 
natuurontwikkelingspotenties zijn duidelijk aanwezig en het gezamenlijk voorkomen van deze 
verschillende eenheden in het gebied, geven er duidelijk een ecologische meerwaarde aan. 
 
Indien de verkeersontsluiting van de zonevreemde economische activiteit via woonstraten of 
een woongebied dient te gebeuren en de bewoners daar hinder van ondervinden, kunnen we 
spreken van mogelijke onverenigbaarheden of conflicten. Er kan duidelijk onderscheid 
gemaakt worden naargelang de afstand die langs woonstraten wordt afgelegd: hoe langer de 
afstand hoe meer kansen op conflicten. Ook de afstand tot een hoofd-, primaire of secundaire 
weg kan een graadmeter van conflicten zijn: indien men meer dan 5 kilometer over lokale 
wegen dient te rijden vooraleer minimaal een secundaire weg bereikt wordt, wordt de kans op 
conflicten groter. 
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4. Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten 
(bebouwd of onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een 
goed nabuurschap het uitgangspunt. 

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de 
ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een 
maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als 
in tijd. 
 

5. Toetsing PRS 

 Verweven (juridisch-planologisch in een bestemmingszone die bedrijven toelaat 
en niet visueel of functioneel hinderend is t.o.v. de omgeving): zonering als 
bedrijventerrein is niet noodzakelijk. Dergelijke beslissingen hebben geen invloed 
op de taakstelling inzake bijkomende bedrijventerreinen. Eventueel kunnen wel 
maatregelen nodig zijn om de functionele of visuele verweving te verbeteren. 

 Zonevreemd maar verweefbaar: deze bedrijven zijn- al dan niet na bijkomende 
maatregelen- niet visueel of functioneel hinderend t.o.v. de omgeving. Vanwege 
de juridisch-planologische zonering worden ze als zonevreemd beschouwd en 
dringt zich een regularisatie op. Dergelijke zonering tot bedrijventerrein wordt 
naargelang het gevolgde scenario en de situatie al dan niet verrekend in het 
gemeentelijk pakket lokaal bedrijventerrein. 

 Te herlokaliseren: deze bedrijven zijn niet alleen juridisch-planologisch 
zonevreemd, maar kunnen ook niet als functioneel of visueel verweefbaar 
beschouwd worden. Deze bedrijven dienen uit te doven of moten herlokaliseren 
naar een bedrijventerrein. Nieuwe bedrijventerreinen die (gedeeltelijk) voorzien 
worden voor de herlokalisatie van bestaande bedrijven worden verrekend in de 
toegewezen taakstelling (economisch knooppunt) of zitten vervat in het pakket 
voor nieuwe lokale bedrijventerreinen en terreinen voor herlokalisatie. 
 

6. Classificatie 
Op basis van bovenstaande afwegingen kan er per bedrijf een classificatie gegeven 
worden. Deze classificatie is afhankelijk van de plaats waard de bedrijven gevestigd zijn, 
de ruimtelijke draagkracht van deze plek en de huidige en toekomstige activiteiten. De 
classificaties gaan uit van een verschillend toekomstperspectief per bedrijf. Hierbij dient 
men volgende vragen te stellen: 
 
-  Of een bestaand bedrijf met bestaande activiteiten op de huidige locatie kan blijven 

bestaan. 
- Of een bestaande bedrijf op de huidige locatie kan uitbreiden en zo ja, welke activiteiten in 

welke mate nog kunnen worden toegelaten. 
- Of een nieuw bedrijf op de huidige locatie gewenst en aanvaardbaar is, indien het huidige 

bedrijf zijn activiteiten stopzet. 
 
CATEGORIE 0: Te herlokaliseren 
CATEGORIE 1: Uitdovend, niet uitbreidbaar , bestaande activiteiten gedogen 
CATEGORIE 2: Beperkte uitbreiding, beperkte activiteiten 
CATEGORIE 3: Beperkte uitbreiding, zonder beperking activiteiten 
CATEGORIE 4: Uitbreiding toelaatbaar, beperkte activiteiten 
CATEGORIE 5: Uitbreiding toelaatbaar , zonder beperking van activiteiten 

 
Hierna volgt een toelichting van de classificaties 
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Categorie 0: Bedrijven die geherlokaliseerd moeten worden, zelfs indien ze geen 
uitbreiding nodig hebben. 
Deze bedrijven kunnen op de huidige locatie niet verder ontwikkelen zonder de draagkracht 
van de omgeving te verstoren. Deze bedrijven kunnen bijgevolg op deze locatie niet uitbreiden 
en kunnen in principe verder werken binnen de bestaande gebouwen met de uitspraak dat 
herlokalisatie op korte of middellange termijn is aangewezen. Dergelijke bedrijven dienen dan 
ook voorrang te krijgen bij de inname van het bedrijventerrein binnen de gemeente. 
 
Categorie 1: Bedrijven die op basis van voormelde principes niet mogen uitbreiden. 
Bedrijven die op basis van voormelde principes niet mogen uitbreiden. Deze bedrijven kunnen 
in principe verder werken binnen de bestaande gebouwen met de uitspraak dat herlokalisatie 
op korte of middellange termijn is aangewezen. Bij stopzetting van de activiteiten wordt geen 
nieuwe zonevreemde bedrijvigheid toegelaten. Dergelijke bedrijven dienen dan ook voorrang 
te krijgen bij de inname van een bedrijventerrein binnen de gemeente, zodat het bedrijf verder 
kan ontwikkelen op een daartoe draagkrachtige plek. 
 
Categorie 2: Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn mogelijk. Een echte schaalvergroting van het 
bedrijf is niet toegelaten. De toegelaten activiteiten worden beperkt.  Nieuwe activiteiten 
moeten qua milieuhinder in principe minder storend zijn dan de bestaande zowel wat de 
dynamiek als de aard van de activiteit betreft. 
 
Categorie 3: Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn mogelijk. Een echte schaalvergroting van het 
bedrijf is niet toegelaten. Er worden echter geen beperkingen opgelegd voor de aard van de 
activiteiten.   
 
Categorie 4: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. 
De randvoorwaarden voor de uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving. De toegelaten activiteiten worden beperkt. Nieuwe bedrijven moeten qua 
milieuhinder in principe minder storend zijn dan de bestaande zowel wat de dynamiek als de 
aard van de activiteiten betreft. 
 
Categorie 5: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. 
De randvoorwaarden voor de uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving. Er worden echter geen beperkingen opgelegd voor de aard van de activiteiten. 
Deze zonering is enkel aangewezen bij of in de onmiddellijke omgeving van een 
bedrijvenzone. 

 
Praktisch zal eerst de vergunningstoestand nagegaan worden. Blijkt het bedrijf onvoldoende behoorlijk 
vergund te zijn, zal besloten worden geen verder onderzoek te voeren, gezien er geen wettelijke basis 
is om dit bedrijf op te  nemen in een RUP. 
 
Voor bedrijven dewelke wel voldoende behoorlijk vergund of vergund geacht zijn, wordt een fiche 
opgemaakt. De administratieve en juridische gegevens worden ingevuld. Via een uitgebreide enquête 
van de zonevreemde bedrijven wordt een eerste inzicht bekomen van de bedrijfseconomische 
toestand en van een aantal criteria betreffende het onderzoek of het bedrijf een sterk of zwak 
dynamisch bedrijf betreft. Een plaatsbezoek vult dit onderzoek verder aan om tot een correcte score te 
komen zoals hierboven omschreven. 
 
Naast de fiche zal dan ook per bedrijf de bestaande toestand beschreven worden in onderstaand 
hoofdstuk. 
 
Nadat geconcludeerd werd of het zonevreemd bedrijf sterk of zwak dynamisch is kan de impact op de 
omgevingskenmerken bepaald worden. Het omgevingskenmerk met de zwaarste impact zal bepalen 
of het bedrijf al dan niet verenigbaar is met de omgeving en zal dusdanig ook de basis vormen om 
bedrijf, zoals hierboven omschreven, te classificeren in categorie 1 tot 5.  
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Lokaal afwegingskader volgens GRS 
 
Overeenkomstig de gewenste ruimtelijke structuur wordt Moerbeke opgedeeld in 4 deelruimtes: 

 Noordelijke open ruimte 

 Gemengde open-ruimte-kamer 

 Kerngebied 

 Zuidelijke open ruimte 
 
Dit resulteert in volgende ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde bedrijven: 
 
1. Noordelijke open ruimte 
Binnen deze deelruimte gelden beperkingen met het doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. De zonevreemde bedrijven gelegen in deze zone bevinden zich in 
geselecteerde woonkorrels Pereboom en Papdijk. 1 is gelegen aansluitend bij de woonkern van 
Koewacht. Buiten de geselecteerde woonkern en woonkorrels dient deze deelruimte zoveel mogelijk 
gevrijwaard te worden van bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende 
activiteiten te voorzien welke de draagkracht van de omgeving overschrijden. Enkel bestaande 
vergunde bedrijven kunnen behouden blijven. Kleine uitbreidingen van zonevreemde activiteiten zijn 
toegelaten als het goed functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt. 

 TOEGELATEN CATEGORIE: 0,1 
 
Opmerking: Categorie 0 betreft bedrijven die geherlokaliseerd moeten worden, zelfs indien ze geen 
uitbreiding nodig hebben, categorie 1 betreft bedrijven die niet mogen uitbreiden. Gezien tekstueel 
omschreven is dat kleine uitbreidingen van zonevreemde bedrijven toegelaten zijn als het goed 
functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt, wordt aangenomen dat de toegelaten 
categorie enkel van toepassing is op de Noordelijke open ruimte, buiten de geselecteerde woonkorrels 
Pereboom en Papdijk en de geselecteerde woonkern Koewacht. 

 
2. Gemengde openruimte kamer 
Binnen deze deelruimte gelden eveneens beperkingen met als doel het landschap te beschermen 
(vrijwaren) of aan landschapsontwikkeling te doen. Deze deelruimte bezit verschillende kwalitatieve 
waarden van het traditionele landschap zoals relicten en structuurbepalende kenmerken, percelering, 
kleine landschapselementen,... Deze deelruimte dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van 
bebouwing. 
 
Om de schoonheidswaarde van het landschap zo min mogelijk in gevaar te brengen is de 
aanwezigheid van bedrijven niet wenselijk in deze zone. Een verdere ontwikkeling en behoud van 
deze bedrijvigheid is daarom niet aangewezen. 
Het bestaan van storende constructies in deze gebieden kan niet ingeroepen worden als reden om het 
landschap verder aan te tasten. Behoud van de zonevreemde bedrijven kan eventueel overwegen 
worden indien ze aansluiten bij een woonlint 

 TOEGELATEN CATEGORIE: 0,1 (eventueel 2 nabij een woonlint) 
 
3. Kerngebied 
Bedrijven die zich binnen of aanpalend aan het kerngebied bevinden, kunnen een kwalitatieve 
bijdrage leveren voor zover deze uitgeoefende kwaliteit niet hinderlijk is voor de omgeving. Het 
handhaven en het beperkt uitbreiden van deze bedrijven, waarbij de activiteiten binnen het bedrijf 
geen grotere hinder vormen, dient binnen een kwalitatieve vormgeving mogelijk te worden. 
 
Een echte schaalvergroting is in deze gebieden echter niet wenselijk daar het de leefkwaliteit binnen 
deze woonkernen kan verstoren. De toegelaten activiteiten kunnen derhalve beperkt worden, 
waardoor een betere integratie en ruimtelijke kwalitatievere vormgeving, niet alleen op het niveau van 
het bedrijf zelf, maar op het niveau van de woonkern, kan verwezenlijkt worden. Bedrijven die een 
verstoring  veroorzaken voor de omgeving krijgen een uitdovend karakter waarbij  de bestaande 
activiteiten worden gedoogd maar geen uitbreiding meer mogelijk is. Hierbij dient het bedrijf te worden 
geherlokaliseerd naar een lokaal bedrijventerrein. 

 TOEGELATEN CATEGORIE: 0,1, 2, 3 en 4 
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Voor de zonevreemde bedrijven gelegen in de geselecteerde woonlinten geldt dat de verdere 
ontwikkeling van lintbebouwing niet wenselijk is. Het is de bedoeling dat  er een goede verwevenheid 
ontstaat tussen de lokale bedrijven en het wonen, zodat de uitbreiding van niet-agrarische activiteiten 
overwogen kan worden, indien het bedrijf aansluit bij een woonkorrel of een cluster van 
landbouwbedrijven, zonder dat er hinder ontstaat voor de omgeving. Sommige bedrijven die gelegen 
zijn in een woonlint sluiten dicht aan bij de kern. Anderen zijn gelegen op de rand met de open ruimte. 
Hierdoor dient omzichtig te worden omgesprongen bij ingrepen zoals uitbreiding. Daarom dient 
aandacht te worden besteed aan architectuur, morfologie, inkleding en de kwetsbaarheid van het 
omgevende landschap. Landschappelijke integratie van de gebouwen vormt hierbij een essentieel 
onderdeel. Dit komt tot uiting in de voorschriften per specifiek bedrijf. 

 TOEGELATEN CATEGORIE: 0,1, 2, 3 en 4 
 
 

4. Zuidelijke open ruimte 
Binnen deze deelruimte gelden terug beperkingen met als doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. Het zonevreemde bedrijf gelegen in deze zone bevindt zich in de 
geselecteerde woonkorrel Waaigem aansluitend bij het bestaande waterzuiveringsstation. Deze 
deelruimte is de groene parel van Moerbeke en dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van 
bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende activiteiten te voorzien welke 
de draagkracht van de omgeving overschrijden. Enkel bestaande vergunde bedrijven kunnen 
behouden blijven. Kleinere uitbreidingen van zonevreemde activiteiten zijn toegelaten als het goed 
functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt en indien zij aansluiten bij een geselecteerde 
woonkorrel. 

 TOEGELATEN CATEGORIE: 0,1 
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5. BEOORDELING VAN DE ZONEVREEMDE BEDRIJVEN 

5.1. Bevraging zonevreemde bedrijven 

Aan alle vermoedelijke zonevreemde bedrijven op de basislijst werd een enquête verstuurd. In deze 
enquête werd gepeild naar meer informatie over de bedrijven inzake aard en omvang bedrijvigheid, 
vergunningstoestand, mobiliteitsgeneratie en toekomstplannen. Tijdens de bevraging werd eveneens 
een infoavond georganiseerd op het gemeentehuis. Er was een ruime belangstelling en een goede 
respons op de enquête (29 op 33 terug ontvangen) 
 
Naar  volgende zonevreemde bedrijven werd een enquête toegestuurd: 
Nr. Naam Ligging Activiteit Enquete  

ontvangen 

1 Cerpentier Loonwerken 
bvba 

Koewachtsteenweg 26 Loonwerker landbouw ja 

2 De Caluwe Guido Etbos 4 Rundveehouderij Neen 

3 De Jaeger Robert Heirweg 5 Garage/tankstation Ja 

4 Wanzele Gustaaf Etbos 8 Rundveehouderij Ja 

5 Apers Dirk Fortstraat 14 Rundveehouderij Ja 

6 Cerpentier E&M  
Transport 

Koewachtsteenweg 13 Loonwerk / transport Ja 

7 De Decker Eric Spelonckvaart 16 Houtschrijnwerkerij Ja 

8 Keytec bvba Papdijk 16A Herstel van landbouw- en 
industrievoertuigen 

Ja 

9 Dekeyser Freddy en  
Zonen 

Papdijk 18 Loonwerk / grondwerk Ja 

10 Herssens – Tollenaere Pereboomsteenweg 47 Herstel landbouwvoertuigen Ja 

11 Waasland houthandel Dorpsvaart 74 Houthandel Ja 

12 De Pau bvba Groenstraat 21 Schrijnwerkerij Ja 

13 Van Loo Joeri Heirweg 18 Groothandel vlees / rundveehouderij Neen 

14 Vandeweghe Dirk Terweststraat 103 Groothandel groenten / fruit Ja 

15 Drankencentrale 
Koudenborm 

Heirweg 44 Groothandel en kleinhandel in 
dranken 

Ja 

16 Moerbeeks Kippenbedrijf Molenstraat 20 Groothandel zuivelproducten – eieren 
/ kleinhandel in levend pluimvee 

Ja 

17 Goossens Molenstraat 22 Markthandel geslacht pluimvee Ja 

18 De Raes Erwin (Deraco) Eksaardedam 6 Productie in ramen en deuren Ja 

19 ’t Uilenbos Eksaardedam 42 Biologisch tuinbouwbedrijf Ja 

20 Hardenne Kruisstraat 48 Verwarming, sanitair Ja 

21 Van Ootegem Mario Ooststraat 12a Verwarming, sanitair Ja 

22 Benica Spelonckvaart 112a Grondwerken Ja 

23 Meul Remi Pereboomsteenweg 51 Voorheen zandstralen en verven – 
huidig opslag voertuigen 

Ja 

24 ATC Spelonckvaart 108 Groothandel antiek – handel 
houtpellets en strooisel 

Ja 

25 Triphon Eksaardsedam 15 Horeca-zaak Ja 

26 Palingshof Mieken Smet Eksaardsedam 13 Horeca-zaak Ja 

27 ’t Veldcafé Eksaardsedam 11 Horeca-zaak Ja 

28 Theater Zuidlede Eksaardsedam 11a Theater Neen 

29 Meersdael Eksaardsedam 46 Feestzaal Ja 

30 Molenhof Heirweg 25 Horeca-zaak Ja 

31 Mennershof Kruisstraat 70 B&B Ja 

32 De Rode Sluis Kruisstraat 76 Restaurant Neen 

33 ’t polderhuis + De Rode 
Sluis 

Kruisstraat 74 Restaurant – camping Ja 

  
De toegestuurde enquêtes worden vertrouwelijk behandeld. Deze documenten worden enkel gebruikt 
in het kader van de beoordeling en classificatie van de zonevreemde bedrijven. 
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5.2. Beoordeling zonevreemde bedrijven 

Zoals reeds in vorig hoofdstuk aangegeven wordt per bedrijf een fiche opgemaakt, waar naast de 
administratieve en juridische gegevens en de bedrijfseconomische toestand  ook de ruimtelijke impact 
en draagkracht volgens bovenstaand algemeen afwegingskader en de ligging binnen de gewenste 
ruimtelijke structuur van het GRS van Moerbeke opgenomen wordt. Op de fiche wordt tevens een 
kadastraal plan, een topografische kaart en een foto van het bedrijf opgenomen. Onderaan de fiche 
staat de classificatie van het bedrijf. Hieronder wordt per bedrijf een korte verantwoording uitgewerkt. 
Deze is steeds samen met de fiche te lezen.  
 
Opgemerkt wordt dat de beoordeling en de classificatie op de huidige toestand (eind 2012) van 
toepassing is. Voor bedrijven, dewelke huidig een categorie toegewezen worden, maar niet 
opgenomen worden in het RUP, kan na verloop van tijd door een gewijzigde dynamiek of andere 
belangrijke omgevingskenmerken of door gewijzigde wetgeving een andere categorie van toepassing 
zijn. Indien ooit een 2

e
 fase van het RUP zonevreemde bedrijven zou uitgewerkt worden, dient de 

categorisering aldus geactualiseerd te worden. 
 
Bij de indeling naar categorieën (cf. pag. 26) is er een belangrijk verschil in ruimtelijke impact of er een 
beperkte uitbreiding (categorie 2 en 3) of mogelijks verder te ontwikkelen (categorie 4 en 5) wordt 
toegestaan. Voor een beperkte uitbreiding wordt een uitbreiding tot max. 50% voorop gesteld. Indien 
men verder mag ontwikkelen is een uitbreiding van meer dan 50% toegestaan tot binnen de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving.  
 
 

1. Cerpentier Loonwerken bvba 
Het loonwerkbedrijf is gelegen binnen de kern van Koewacht. Het paalt zowel aan de 
Koewachtsteenweg als aan de Schoolstraat. Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in een 
woongebied met landelijk karakter. Het gedeelte van de bedrijfssite langsheen Koewachtsteenweg 
maakt bovendien deel uit van een goedgekeurde verkaveling. Het bedrijf heeft voor zijn activiteiten 
een milieuvergunning klasse 1 verkregen, dewelke geldig is tot 13/12/2024. Er zijn geen gekende 
klachten vanuit de woonomgeving en er zijn geen verdere uitbreidingsbehoeften. Bijgevolg kan 
gesteld worden dat dit bedrijf zone-eigen is en dus niet verder dient opgenomen te worden. Er dient 
dan ook geen classificatie uitgewerkt te worden, gezien dit enkel voor zonevreemde bedrijven nodig 
is. 
 
 

2. De Caluwé Guido 
Bestaande toestand - historiek 
Het landbouwbedrijf De Caluwé is gelegen aan de Etbos, ten zuiden van de kern van Moerbeke en op 
geringe afstand met de gemeentegrens van Lokeren - Eksaarde. Het betreft een volwaardige 
biologische melkveehouderij met 90-tal melkkoeien, kalveren en ruim 65ha cultuurgrond. De 
bedrijfssite is gelegen in de Moervaartdepressie en in bosgebied op de grens met natuurgebied 
volgens het gewestplan. Het bedrijf bestaat uit 4 bedrijfsgebouwen. 
 
Door het bedrijf werd een planologisch attest aangevraagd. Bij ministerieel besluit werd echter een 
negatief planologisch attest afgegeven op 29/08/2007. Volgens dat besluit zijn de effecten door de 
bestendiging van de bestaande landbouwactiviteiten op de huidige locatie momenteel niet te 
achterhalen met het dossier. Er werd aangeraden een passende beoordeling op te maken voor de 
hoeve en de omliggende percelen, dewelke anders dan de hoeve wel in SBZ-H en VEN gelegen zijn, 
zodat kan bekeken worden welke gevolgen een bestendiging heeft.  
De aanvrager heeft op 19/11/2009 wel een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het 
bouwen van een melkveestal en veldschuur, slopen van verouderde stallingen en aanleggen van een 
betonverharding. Deze werd echter niet uitgevoerd en is dus vervallen. 
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Het landbouwbedrijf is reeds zeer lang aan de Etbos gelegen. De stallingen van het bedrijf zijn 
vergund voor de goedkeuring van het gewestplan. Delen van het woonhuis zouden zelfs dateren van 
1711! Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het landbouwbedrijf neemt een vrij omvangrijke huiskavel in gebruik ondanks dat de gebouwen 
compact ingeplant zijn. Dit is enkel op een luchtfoto te bemerken want door inplanting van streekeigen 
haag en voortuinbeplanting integreert het landbouwbedrijf zich van op de Etbos in het waardevolle 
landschap.  Het landbouwbedrijf is reeds van oudsher er gevestigd. Ten opzichte van de bestemming 
tot waardevol ecologisch gebied heeft de milieuhygiënische component een grotere impact. Al moet 
daarbij gesteld worden dat het huidige waardevolle landschap bestaat uit een afwisseling van 
landbouwpercelen (vooral weilanden) gecompartimenteerd door dreefstructuren en beboste percelen. 
Huidig landbouwbedrijf is gebruiker en zorgt dus voor deze agrarische deelcomponent. 
Het landbouwbedrijf ligt in de onmiddellijke omgeving van de Etboshoeve (Etbos 3), hetwelk een 
beschermd monument betreft. Ook de Etbosdreef is beschermd. De omgeving van de Etboshoeve is 
een beschermd dorpsgezicht. De bedrijfswoning van het landbouwbedrijf zelf is opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Een herbouw van de stallingen met ecologische materialen 
zal op visueel vlak eerder een positieve invloed geven, dan de huidige verouderde stallingen. Vooraan 
de Etbos is door de streekeigen haag en voortuinbeplanting reeds een goede visuele integratie t.o.v. 
de beschermde erfgoedwaarden.  
 
De Moervaart- en Zuidlededepressie is op Vlaams niveau van belang als deel van de natuurlijke 
structuur, gekoppeld aan de waterlopen. Op provinciaal niveau werd de depressie in het ruimtelijk 
structuurplan Oost-Vlaanderen geselecteerd als natuuraandachtszone en werd de Zuidlede 
geselecteerd als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Daarnaast stelt de provincie ook 
dat de landbouw een belangrijke taak heeft in het behoud van de valleigebieden. 
Het bedrijf is dus gelegen in een kansrijk ecologisch gebied. In het beoordelingskader uit het GRS zal 
het bedrijf wellicht niet verenigbaar zijn met de omgeving. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
gebruikte beoordelingskader eerder opgemaakt is voor niet-agrarische zonevreemde bedrijven.   
Op de akkers worden naast de meer traditionele gewassen (gras-klaver, maïs en tarwe), ook nog 
volgende gewassen biologisch verbouwd: boekweit, spelt, zwarte haver, gerst, wortelen, chicorei en 
pastinaak. De aanvrager heeft aldus de gangbare landbouw verlaten en gekozen voor een biologische 
melkveehouderij, om beter integreerbaar te worden in de ecologische omgeving. 
 
Een deel van de bedrijfssite is mogelijk overstromingsgevoelig. De watertoets dient toegepast te 
worden bij elke aanvraag tot vergunning of elk ander planningsinitiatief. Bij een herbouw dient 
minimaal voldaan te worden aan de voorwaarden opgelegd in de gewestelijke verordening inzake 
hemelwater. 
 
De eigenaar wil enkel de mogelijkheid hebben om de huidige boerderij te herbouwen om aan de 
milieuhygiënische vereisten te voldoen voor het behalen van een eco-label. Er wordt geen uitbreiding 
gevraagd. De boerderij maakt deel uit van de Moervaartdepressie, dewelke aangeduid werd als 
ankerplaats. Een herbouw van de stallingen zou de basis kunnen zijn om naast de voorzijde ook aan 
andere zijden een betere integratie in het waardevolle landschap te verkrijgen.  
 
Mits het opleggen van randvoorwaarden omtrent onder andere de landschappelijke inkadering in de 
omgeving kan het bedrijf verenigbaar worden met de omgeving. 
 

Classificatie 
Gezien de historische context van het bedrijf en het feit dat landbouwgebruik nodig is om huidig 
waardevol landschap te kunnen in stand houden, wordt geoordeeld dat huidig landbouwbedrijf mag 
behouden blijven. Gezien het landbouwbedrijf zijn activiteit heeft omgevormd tot biologisch 
melkveebedrijf en daar ook de nodige kwalificaties en labels wil behalen, toont aan dat men de 
bedrijfsvoering wil aanpassen aan de ecologische waardevolle omgeving  
Daarom wordt aan het bedrijf De Caluwe Guido de categorie 4 gegeven, zijnde bedrijf die zich verder 
kan ontwikkelen op huidige locatie, mits rekening te houden met de waardevolle landschappelijke en 
ecologische omgeving en met dien verstande dat nieuwe activiteiten niet kunnen en dat dus enkel een 
landbouwbedrijf toegelaten is. 
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3. De Jaeger Robert 
Bestaande toestand - historiek 
Garage De Jaeger is gelegen aan de Heirweg, zijnde de verbindingsweg tussen Moerbeke en 
Stekene, met tussenin Klein-Sinaai. Parallel met de Heirweg loopt de Moervaart. De garage ligt 
geprangd tussen de Heirweg en de Moervaart. De omgeving is landelijk. Toch kenmerkt de Heirweg 
zich door lintbebouwing bestaande uit woningen met daartussen enkele bedrijven en handelszaken. 
Op het rechts aanpalende perceel staat een zonevreemde woning, dewelke niet meer tot het bedrijf 
behoort. Deze woning werd tamelijk recent gerenoveerd. Het links aanpalende perceel betreft een 
landbouwperceel. 
 
Bijna het volledige perceel wordt ingenomen door het garagegebouw welk tot op geringe afstand van 
de achterste perceelsgrens met de Moervaart komt. Aan de straatzijde staat een tankstation, dewelke 
overdekt is met een luifel. Noch aan de zijdelingse perceelsgrenzen, noch aan de achterste 
perceelsgrenzen is een buffer aanwezig. 
 
Het bedrijf werd in 1958 elders opgestart door de vader van de huidige bedrijfsvoerder. Het bedrijf 
heeft in 1969 een bouwvergunning verkregen voor het bouwen van een toonzaal en werkplaats op 
deze locatie. Het is hier dus reeds gevestigd van voor de opmaak van het gewestplan.  
 
Het bedrijf beschikt over een geldende milieuvergunning. Er zijn geen klachten gekend aangaande de 
activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte is het bedrijfsgebouw van dezelfde orde als de andere al dan niet zonevreemde 
bedrijfsgebouwen aan de Heirweg. Het betreft geen groot perceel zodat de bedrijfsgebouwen bijna het 
gehele perceel beslaan. Doch is dit visueel van op de Heirweg niet echt hinderend. De schaal, in 
hoofdzaak de bouwhoogte, is dan ook beperkt voor een bedrijfsgebouw. De bedrijfsgebouwen zijn in 
goede staat. Bovendien is de aanwezige reclame beperkt. 
Buffergroen aan de zijdelingse perceelsgrenzen en aan de achterste perceelsgrens zouden het bedrijf 
meer visueel in de omgeving inpasbaar kunnen maken. Zeker het zicht vanaf de Moervaart kan 
verbeterd worden. 
Langsheen de Heirweg is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en 
landbouw komen langsheen de Heirweg voor. De ligging aan de Heirweg en aldus de goede 
bereikbaarheid zijn voor het garagebedrijf met tankstation heel belangrijk. Het bedrijf heeft meerdere 
malen investeringen gedaan om de bedrijfszekerheid te garanderen en om te voldoende aan de 
geldende Vlarem-wetgeving. Een herlokalisatie zou dus een ernstige financiële implicatie hebben. 
 
Het bedrijf heeft momenteel geen uitbreidingsbehoefte gezien eerst een mogelijke overname van het 
bedrijf door de kleinzoon gepland is. Indien later mogelijkheden ontstaan, economisch en ruimtelijk, 
wordt wel een beperkte uitbreiding gewenst. Men denkt hier dan wel eerder aan parking dan aan 
gebouwen. Vooreerst zal men dan wel de nodige ruimte voor uitbreiding moeten verwerven.  
 
In huidige toestand is de dynamiek van het bedrijf beperkt, maar er is potentie tot grotere dynamiek 
mogelijk. Gezien de ligging aan een lokale verbindingsweg en in het woonlint van het kerngebied kan 
dit nog binnen de toelaatbare ruimtelijke draagkracht.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt, en dat dit zelfs niet het geval zou zijn met een beperkte uitbreiding. Mits een betere inkadering 
in de omgeving, ook ten opzichte van de Moervaart, is het bedrijf verenigbaar met de omgeving. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande, gelet op de beperkte beschikbare ruimte en gelet op de ligging in het 
kerngebied van Moerbeke volgens de gewenste ruimtelijke structuur (i.c. activiteitenas Heirweg) wordt 
aan het bedrijf De Jaeger Robert de categorie 2 gegeven, zijnde bedrijf met beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. De toegelaten activiteiten worden beperkt. 
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4. Wanzele Gustaaf 
 
Bestaande toestand - historiek 
Het landbouwbedrijf Wanzele is gelegen aan de Etbos, ten zuiden van de kern van Moerbeke en 
tegen de gemeentegrens met Lokeren - Eksaarde. Het betreft een volwaardig rundveebedrijf met 320 
grote zoogdieren en ruim 100ha landbouwgrond. De bedrijfssite is gelegen in de Moervaartdepressie 
en in bosgebied volgens het gewestplan. Het bedrijf bestaat naast de bedrijfswoning uit 10 kleine 
stallingen. 
 
De onmiddellijke omgeving bestaat uit landbouwpercelen. De bestaande boscomplexen bevinden zich 
op ruimere afstand van het bedrijf. 
 
Door het bedrijf werd bij ministerieel besluit een positief planologisch attest bekomen op 03/05/2010. 
De ruimtelijke behoeften op korte termijn zijn het vervangen van de oudste, meest versleten en 
onpraktische stallen door één nieuwbouw stal. Achter de stal wordt een mestvaalt voorzien. Rondom 
het bedrijf wordt een groenscherm aangeplant met streekeigen beplanting. De stedenbouwkundige 
vergunning voor de realisatie van de korte termijnbehoeften werd reeds afgeleverd. 
Op lange termijn wordt de herbouw van de woning en de andere stallen voorzien. 
 
Het landbouwbedrijf is reeds sinds de jaren ’40 aan de Etbos gevestigd, dus reeds van voor de 
opmaak van het gewestplan. Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die 
deze met zich kunnen meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het betreft een typisch landbouwbedrijf met grootschalige gebouwen binnen een open gebied. De 
gebouwen zijn wel compact ingeplant. De visuele inpassing in het landschap kan beter. Het 
landbouwbedrijf is reeds van oudsher er gevestigd. Ten opzichte van de bestemming tot waardevol 
ecologisch gebied heeft de milieuhygiënische component een grotere impact. Al moet daarbij gesteld 
worden dat het huidige waardevolle landschap bestaat uit een afwisseling van landbouwpercelen 
(vooral weilanden) gecompartimenteerd door dreefstructuren en beboste percelen. Huidig 
landbouwbedrijf is gebruiker en onderhoudt dus deze agrarische deelcomponent. 
 
De Moervaart- en Zuidlededepressie is op Vlaams niveau van belang als deel van de natuurlijke 
structuur, gekoppeld aan de waterlopen. Op provinciaal niveau werd de depressie in het ruimtelijk 
structuurplan Oost-Vlaanderen geselecteerd als natuuraandachtszone en werd de Zuidlede 
geselecteerd als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Daarnaast stelt de provincie ook 
dat de landbouw een belangrijke taak heeft in het behoud van de valleigebieden. 
Het bedrijf is dus gelegen in een kansrijk ecologisch gebied. In het beoordelingskader uit het GRS zal 
het bedrijf wellicht niet verenigbaar zijn met de omgeving. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
gebruikte beoordelingskader eerder opgemaakt is voor niet-agrarische zonevreemde bedrijven.     
 
Ondanks het feit dat de bedrijfszetel gelegen is in bosgebied en een groot deel van de bijhorende 
gronden gelegen zijn in bos- en natuurgebied betreft het hier weliswaar een relatief open landschap. 
Zo is de nabije omgeving van de hoevekavel geenzins bebost en wordt deze gedomineerd door 
graasweiden. Tot op heden zijn landbouw en natuur verweven. Zo gaat het bedrijf zelfs het hooi 
afrijden van een aantal percelen in natuurgebied, dewelke reeds in eigendom zijn van de overheid of 
milieuverenigingen. 
 
De boerderij maakt deel uit van de Moervaartdepressie, dewelke aangeduid werd als ankerplaats. De 
oudste, meest versleten en onpraktische stallen dienen vervangen te worden door één nieuwbouw. Bij 
de herstructurering en groepering van de bedrijfsgebouwen zullen de omschreven waarden van de 
ankerplaats niet nadelig beïnvloed worden. Bovendien zal bij de nieuwbouw aandacht geschonken 
worden aan vormgeving, kleur en materiaalkeuze, zodat de nieuwbouw zo optimaal mogelijk in de 
omgeving ingepast kan worden. 
 
Een deel van de bedrijfssite is mogelijk overstromingsgevoelig. De watertoets dient toegepast te 
worden bij elke aanvraag tot vergunning of elk ander planningsinitiatief. Bij een herbouw dient 
minimaal voldaan te worden aan de voorwaarden opgelegd in de gewestelijke verordening inzake 
hemelwater. 
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Een 10-tal jaar geleden werd de overstap gemaakt naar vee van het Franse ras “Blonde d’Aquitaine”. 
Geheel het beschikbare landbouwareaal staat ten dienste van deze rundveetak. Ruwvoeders en eigen 
gewonnen granen worden gebruikt voor het voederen van de dieren. Er wordt minimaal gebruik 
gemaakt van aangekochte krachtvoeders. De kalveren van dit ras kunnen tot een leeftijd van 
ongeveer 6 maanden zogen bij de moeder, hierdoor kunnen koe en kalf nog samen in de weiden 
rondom het bedrijf gezien worden. 
 
Voor de beoordeling van de ruimtelijke impact en draagkracht verwijzen we verder naar het 
afgeleverde planologische attest, waarbij het volgende geconcludeerd werd. 
De geplande uitbreiding is niet grootschalig. Het betreft geen echte uitbreiding van de site. Enkel de 
schaal van de gebouwen vergroot. Ook de inplanting van een groenscherm rondom het bedrijf zorgt 
niet voor een grote ruimte-inname. De gevraagde uitbreidingen zijn dan ook aanvaardbaar. 
 
De opmaak van het gewestelijk RUP naar aanleiding van het afgeleverde planologisch attest ligt 
momenteel stil, gezien geen eensgezindheid bekomen werd op de plenaire vergadering. Daardoor is 
het landbouwbedrijf tot op heden nog steeds in onzekerheid, wat maakt dat geplande investeringen 
uitgesteld worden. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en de afgifte van het positief planologisch attest kan het landbouwbedrijf op 
huidige locatie behouden blijven. Gezien de historische context van het bedrijf en het feit dat 
landbouwgebruik nodig is om huidig waardevol landschap te kunnen in stand houden, wordt aan het 
bedrijf Wanzele Gustaaf de categorie 4 gegeven, zijnde bedrijf die zich verder kan ontwikkelen op 
huidige locatie, mits rekening te houden met de waardevolle landschappelijke en ecologische 
omgeving en met dien verstande dat nieuwe activiteiten niet kunnen en dat dus enkel een 
landbouwbedrijf toegelaten is. 
 

 
 

5. Apers Dirk 
 
Bestaande toestand - historiek 
Het landbouwbedrijf Apers is gelegen aan de Fortstraat. De hoeve ligt tegenaan de meest westelijke 
bebouwing van de kern van Moerbeke (omgeving Terwest). Net ten zuiden van de hoeve stroomt de 
Moervaart. Het betreft een gemengd landbouwbedrijf met een 120-tal koeien en 132ha 
landbouwgrond in gebruik. De bedrijfssite is gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan. Het 
bedrijf bestaat huidig naast de bedrijfswoning uit 3 stallen.  
 
De onmiddellijke omgeving bestaat uit landbouwpercelen. Het bestaande boscomplex Heidebos 
bevindt zich op ruimere afstand van het bedrijf. 
 
Door het bedrijf werd bij ministerieel besluit een positief planologisch attest bekomen op 30/04/2008. 
De ruimtelijke behoeften op korte termijn bestaat uit het bouwen van een nieuwe stal achter de 
bestaande stallingen. Hiervoor werd een stedenbouwkundige vergunning verleend en de stal werd 
reeds gebouwd. Er werden geen behoeften op lange termijn voorzien. 
 
Het landbouwbedrijf is sinds lang aan de Fortstraat gevestigd (bestaande stallen dateren van voor 
1850), dus reeds van voor de opmaak van het gewestplan. Er zijn geen klachten gekend aangaande 
de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
De gronden ten zuiden en ten westen van de hoeve liggen in de Moervaartdepressie (element van de 
natuurlijke structuur op Vlaams niveau). Deze wordt gekenmerkt door nattere gras- en akkerlanden. 
De gronden ten noorden van het bedrijf zijn droger en op verschillende plaatsen bebost. Ten noorden 
van de hoeve (tussen de hoeve en het Heidebos) liggen de landbouwgronden in agrarisch gebied. 
 
Echter ligt de hoeve ook tegenaan de meest westelijke bebouwing van de kern van Moerbeke 
(omgeving Terwest), wat maakt dat het aldus een versnipperde, structureel aangetaste omgeving 
betreft. 
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Het bedrijf is dus deels gelegen in een kansrijk ecologisch gebied. Ook is het bedrijf gelegen in de 
aangeduide ankerplaats, dewelke grosso modo de Moervaartdepressie omvat. Het landbouwbedrijf 
zou door zijn schaal, ruimtegebruik en milieuhygiënische component kunnen aanzien worden als 
conflictueus met de omgeving/bestemming. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebruikte 
beoordelingskader, zoals omschreven in het GRS, eerder opgemaakt is voor niet-agrarische 
zonevreemde bedrijven.   
 
Voor de beoordeling van de ruimtelijke impact en draagkracht verwijzen we dan ook naar het 
afgeleverde planologische attest, waarbij het volgende geconcludeerd werd. 
Gelet op haar niet-geïsoleerde ligging in het gebied (aansluitend bij het woongebied) en haar ligging 
aan de rand van het natuurgebied is een verdere optimalisatie van de hoeve te verantwoorden. De 
gevraagde bouw van een nieuwe stal kan aanvaard worden ter vernieuwing van de bestaande 
gebouwen. Het bedrijf dient te zorgen voor een passende landschappelijke inkleding van de 
bestaande en nieuwe bebouwing. 
 
Het bedrijf ligt binnen de straal van 400m rondom het beschermde monument Terwestbrug over de 
Moervaart. Gezien echter het bedrijf ontsluit via Fortstraat en Wachtebekesteenweg en gelet op de 
talrijke eigendommen tussen het bedrijf en het beschermde monument heeft het landbouwbedrijf geen 
enkele invloed op het beschermde monument. 
 
Mits het effectief realiseren van de landschappelijke inkadering in de omgeving (vb. 
groenaanplantingen op de bedrijfssite) zal het bedrijf verenigbaar zijn met de omgeving en zullen de 
omschreven waarden van de ankerplaats niet nadelig beïnvloed worden. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en de afgifte van het positief planologisch attest kan het landbouwbedrijf op 
huidige locatie behouden blijven en wordt aan het bedrijf Apers Dirk de categorie 4 gegeven, zijnde 
bedrijf die zich verder kan ontwikkelen op huidige locatie, mits rekening te houden met de ligging t.o.v. 
de waardevolle Moervaart en met dien verstande dat nieuwe activiteiten niet kunnen en dat dus enkel 
een landbouwbedrijf toegelaten is. 
 

 
 

6. Cerpentier E&M Transport 
 
Bestaande toestand - historiek 
Cerpentier E&M Transport is gelegen aan de Koewachtsteenweg te Moerbeke-Koewacht, zijnde het 
noordelijk deel van de gemeente, aansluitend aan het Nederlands gedeelte van Koewacht. Het bedrijf 
is gelegen aan de zuidelijke rand en aansluitend aan de kern van Koewacht.  
 
Op het bedrijfsterrein staat tegen de straatzijde de bedrijfswoning. Zowel links als rechts van de 
woning is een oprit gelegen. De oprit links is beperkt en aangelegd in kassei en wordt dan ook alleen 
gebruikt voor personenwagens. De rechtse oprit is voldoende breed en in beton, zodat de 
vrachtwagens hier het terrein op- en afrijden. Achter de woning en tegen de linkse perceelsgrens staat 
een ouder gebouw, gebruikt als garage en berging. Rechts achteraan op het perceel staat een loods. 
 
Het rechts aanpalende perceel is bebouwd met een vrijstaande villa, dewelke vrij diep op het perceel 
is ingeplant. Bovendien komt dit perceel tot achter de bedrijfsterreinen van Cerpentier. Vlak achter de 
loods van Cerpentier staat een paardenstal.  
Links staat een oudere woning met meerdere achterbouwen. Deze eigendom werd heel recent door 
zoon Cerpentier aangekocht. Links daarvan staan woningen met diepe achtertuinen (ca. 140m). 
 
Door het bedrijf werd een positief planologisch attest bekomen op 10/12/2009. De korte 
termijnbehoeften omvatten het oprichten van een nieuwe loods achteraan op het bedrijfsperceel, 
naast de bestaande loods, realiseren van een overdekking tussen de twee loodsen als overdekte 
wasplaats, plaatsen van een kantoorcontainer met sanitaire cel binnen in de nieuwe loods en 
realiseren van groenbuffers. Er werd reeds een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het 
realiseren van de korte termijnbehoeften. De lange termijnbehoeften omvatten het vervangen van de 
verouderde garage en berging door een nieuwbouw met daarin kantoren en personeelsvoorzieningen 
en een aangebouwde luifel voor de brandstofpomp. 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  38 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

Het planologisch attest werd afgegeven met de voorwaarde dat de verouderde garage en berging op 
korte termijn worden afgebroken in plaats van op lange termijn, waarbij de afbraakwerken dienen te 
gebeuren vooraleer met de bouw van de nieuwe loods wordt gestart. De ruimtelijke behoeftes op 
lange termijn moeten onderzocht worden in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), 
rekening houdend met de ruimtelijke visie op de gewenste ontwikkeling van de woonkern, de 
bebouwingsconfiguratie, de huidige en toekomstige dynamiek en de geboden garanties m.b.t. de 
afstemming van deze dynamiek op het niveau van de kern. 
Recent, na afgifte van het planologisch attest, werd door zoon Cerpentier, samen met vader 
Cerpentier bedrijfsleider, de links aanpalende eigendom bijgekocht als woning voor de zoon. 
 
Het bedrijf is opgericht in 1956 als landbouwloonwerkersbedrijf. Gezien dit eerder periodiek werk is en 
er vraag was naar transport van landbouwgewassen (bv. bietentransport naar toenmalige 
suikerfabriek) evolueerde het bedrijf doorheen de jaren tevens naar transportactiviteiten. Toch blijft er 
nog steeds geïnvesteerd worden in de landbouwloonwerkactiviteiten. In hoofdzaak worden land- en 
tuinbouwproducten getransporteerd, maar ook transport van grond- en machines wordt uitgevoerd. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte zijn de bedrijfspercelen en de bedrijfsgebouwen van dezelfde orde als de andere 
bedrijfsgebouwen aan de Koewachtsteenweg en omgeving. De bedrijfsloods is qua hoogte relatief 
beperkt (maximale nokhoogte 6,50m). Mede door zijn inplanting achteraan het perceel is de loods 
vanaf de Koewachtsteenweg visueel niet hinderend. De loods is uitgevoerd met metaalprofielplaten, in 
een donkergroene kleur, zodat deze vanuit het achterliggende landschap ook visueel aanvaardbaar is. 
De garage-berging aan de linkse perceelsgrens is duidelijk een ouder gebouw, in slechte staat.  
Er is reeds grotendeels buffergroen (hagen) aanwezig, voornamelijk aan de rechtse zijde en de 
achterzijde van het terrein. Aan de linkerachterzijde is dit niet aanwezig. Vanaf straatzijde oogt het 
terrein heel netjes en ordelijk. Temeer omdat bij de bedrijfswoning een ruime en verzorgde tuin 
aanwezig is. 
 
Langsheen de Koewachtsteenweg en in de kern van Koewacht is er een verwevenheid van functies. 
Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en landbouw komen ervoor. De ligging en de lokale verankering 
zijn voor het bedrijf heel belangrijk. Gezien de loonwerkactiviteiten en transport van 
landbouwgewassen, dewelke als para-agrarisch kunnen beschouwd worden, heeft het bedrijf veel 
klanten in de omgeving.  
Wat betreft het transport met de vrachtwagens is het zo dat de chauffeurs hun vrachtwagen mee naar 
huis nemen. Deze komen slechts 1 à 2 keer per week naar het bedrijf om te tanken, hun wagen te 
reinigen en eventueel het maandelijks onderhoud uit te voeren. 
 
Gelet op de ligging van het bedrijf tussen de tuinen en hovingen van de naastliggende residentiële 
bebouwing, dewelke dieper in de achterliggende open ruimte komen, dan het bedrijfsterrein zelf, 
worden de agrarische structuren nauwelijks verstoord. 
 
Het bedrijf wil investeren in overdekte stalplaatsen en een overdekte wasplaats zodat lawaai en 
waternevel naar aanpalende eigendommen gereduceerd wordt.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt, en dat dit zelfs niet het geval zou zijn met een beperkte uitbreiding, omdat het niet de bedoeling 
is om de activiteiten uit te breiden, maar wel om het materiaal overdekt te kunnen stallen. Wel zal 
achteraan en vooral linksachter een betere landschappelijke inkleding onder de vorm van een 
voldoende breed groenscherm noodzakelijk zijn. In dat geval zal het bedrijf wellicht verenigbaar zijn 
met de omgeving. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande, het verleende positieve planologisch attest en gelet op de ligging in de 
geselecteerde woonkern Koewacht volgens de gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf 
Cerpentier E&M Transport de categorie 2 gegeven, zijnde bedrijf met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden en met randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid in de omgeving. 
 
Deze classificatie houdt rekening met de reeds vergunde toestand. Na de realisatie van de verleende 
korte termijnbehoefte uit het planologische attest is dus nog een beperkte uitbreiding mogelijk. 
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7. De Decker Eric 
 
Rustiek De Decker is een houtschrijnwerkerij, gelegen aan de Spelonkvaart en dus aan de noordelijke 
rand van de dorpskern van Moerbeke. In 1999 werd een regularisatievergunning bekomen voor een 
atelier en houtopslag. Daaruit blijkt dat de gebouwen binnen de 50m-grens van het woongebied 
gelegen zijn. Slechts een heel klein deel van de aanwezige betonverharding ligt in het agrarisch 
gebied. Wegens pensioenleeftijd zijn de werkzaamheden beperkt en in de nabij toekomst zal de 
activiteit zelfs stopgezet worden. Er zijn dus geen verdere uitbreidingsbehoeften. 
Het bedrijf heeft voor zijn activiteiten een milieuvergunning klasse 2 verkregen, dewelke geldig is tot 
02/10/2017. Er zijn geen gekende klachten vanuit de woonomgeving. Bijgevolg kan gesteld worden 
dat dit bedrijf zone-eigen is en dus niet verder dient opgenomen te worden. Er dient dan ook geen 
classificatie uitgewerkt te worden, gezien dit enkel voor zonevreemde bedrijven nodig is. 
 
 

8. Keytec bvba 
 
Bestaande toestand - historiek 
Keytec bvba is een bedrijf dat hoofdzakelijk gespecialiseerd is in de verkoop en het herstel van 
landbouwmachines maar daarnaast ook voor machines voor bouw en industrie (verkoop en verhuur). 
Het bedrijf is verdeler van een aantal specifieke werktuigen. 
 
Het is gelegen aan de Papdijk in het noordelijk deel van de gemeente, en op geringe afstand van de 
gemeentegrens met Wachtebeke. Het bedrijf is ook op geringe afstand gelegen van de E34. De 
Papdijk sluit ruimtelijk aan bij de geselecteerde nederzetting Kruisstraat. Ter hoogte van deze 
nederzetting werd een nieuw aansluitingscomplex op de E34 gerealiseerd. 
De bedrijfssite van Keytec wordt momenteel gefaseerd herbouwd naar aanleiding van het bekomen 
planologische attest. Het bestaat uit een centraal bedrijfsgebouw welk dient als werkplaats, toonzaal, 
opslag wisselstukken en kantoor. Links vooraan op het perceel staat een vrijstaande bedrijfswoning, 
dewelke bewoond wordt door Dekeyser André en vrouw. In de achterste loods bevindt zich inpandig 
een tweede bedrijfswoning, van zoon Dekeyser Sven, dewelke huidig ook de bedrijfsleiding heeft. Ten 
behoeve van deze bedrijfswoning werd ook een garage, tuinberging en zwembad bijgebouwd. Deze 
bedrijfswoning heeft via de Hanestraat een tweede ontsluiting. 
Rechts naast de bedrijfssite loopt de erkende waterloop “De Parmavaart”, waarnaast de bedrijfssite 
van Dekeyser Freddy gelegen is (zie bespreking volgend bedrijf). Aan de overzijde van de Papdijk 
komen nog 2 landbouwbedrijven en een zonevreemde woning voor. 
 
Het bedrijf is volgens het gewestplan grotendeels gelegen in agrarisch gebied, de zone langs de 
Parmavaart is gelegen in valleigebied. 
 
Zoals reeds aangegeven werd door het bedrijf een positief planologisch attest bekomen op 
10/12/2009, waarvan de korte termijnbehoeften reeds in uitvoering zijn. De lange termijnbehoefte 
(2000m² bijkomende bedrijfsbebouwing achteraan het perceel, afgescheiden door een tuinzone) werd 
ongunstig beoordeeld. 
 
Het bedrijf kent zijn oorsprong uit een landbouwbedrijf sedert de jaren ‘50. In de jaren ’70 starten de 
drie broers Dekeyser André, Roger en Freddy op het landbouwbedrijf een vennootschap op onder de 
naam Gebroeders Dekeyser. De activiteiten bestonden onder meer uit planten en oogsten van maïs, 
bieten, graan, e.d., grondwerken, veehouderij en er was ook een werkplaats voor verkoop en 
herstellingen van landbouwmachines. In 1986 beslisten de drie broers elk hun weg te gaan en werden 
de activiteiten gesplitst. Dekeyser André nam de werkplaats voor onderhoud en herstellingen van 
landbouwmachines over. Dekeyser Roger nam de veehouderij en een deel van het loonwerk op zich 
(overzijde Papdijk). Dekeyser Freddy nam de grondwerken en een ander deel van de loonwerken over 
(overzijde waterloop).  
In 1992 kwam Sven Dekeyser, de zoon van André Dekeyser mee in de zaak. Naast de 
landbouwtractoren en toebehoren werden ‘Manitou’ verreikers in het gamma opgenomen. Dit werd 
een handig multifunctioneel toestel op vele landbouwbedrijven waardoor het bedrijf een gestage groei 
kon waarmaken. Ondertussen breidde het cliënteel uit met aannemers en industrie die in het gamma 
ook hun gading vonden. Het gamma werd vervolgens uitgebreid om beter aan de vraag van dat 
cliënteel te kunnen voldoen. Naast verkoop en onderhoud werd ook verhuur aangeboden.  
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Het personeelsbestand werd gaandeweg mee uitgebreid. Huidig stelt het bedrijf 19 mensen tewerk 
(incl. zaakvoerders). Het bedrijf draait dan ook een grote omzet. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte waren de bedrijfspercelen en de bedrijfsgebouwen van dezelfde orde als de andere 
bedrijfsgebouwen aan de Papdijk en ruimere omgeving. Met de toegestane uitbreiding wordt de 
schaal van de gebouwen groter als de omgeving. 
Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een gebouwengroep, dewelke als uitloper van de Weststraat, 
onderdeel van de nederzetting Kruisstraat, kan aanzien worden, en dus van op afstand niet als een 
solitair bedrijf overkomt, is het bedrijf visueel niet hinderend voor de omgeving.  
 
Er is reeds grotendeels buffergroen aanwezig. Aan de achterste grens van de bedrijvigheid werd 
reeds een bufferberm aangelegd. De ligging van deze bufferberm komt ca. overeen met grens 
opgelegd in het goedkeuringsbesluit van het planologische attest (de grens van de “zone voor 
toeritten en verhardingen” dient op de achterste lijn gelegd te worden van de “zone voor tuin en 
bijgebouwen”). N.a.v. de werken in uitvoering zijn een aantal bureelcontainers en voertuigen tijdelijk 
achter de bufferberm gestockeerd.  
Naast de Parmavaart, dewelke geklasseerd is als ecologische infrastructuur, dient nog een voldoende 
buffering aangeplant te worden, uiteraard rekening houdend met de wetgeving aangaande de 
onbevaarbare waterlopen. Deze buffering kan overeenkomen met de strook dewelke huidig op het 
gewestplan ingekleurd is als valleigebied. 
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en landbouw 
komen ervoor. De ligging en de goede bereikbaarheid zijn voor het bedrijf heel belangrijk. Gezien het 
herstel van landbouwvoertuigen, hetgeen als para-agrarisch kan beschouwd worden, heeft het bedrijf 
veel klanten in de omgeving.  
Door het nieuw aangelegde op- en afrittencomplex aan de E34 (voorheen N49) en de bijhorende 
wegenis kan het bedrijf huidig bereikt worden zonder een woonomgeving te moeten doorrijden. 
Voorheen was dit immers doorheen de Weststraat en een deel van de Kruisstraat. De 
mobiliteitsimpact op deze woonomgeving blijft dus zeer beperkt tot nihil. 
 
Ter hoogte van de Papdijk is het agrarisch gebied reeds versnipperd door de aanwezige bebouwing. 
Het betreft aldaar dus een ruimtelijk aangetast agrarisch gebied. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf wellicht verenigbaar is met de omgeving, mits het vervolledigen van de nodige 
groenschermen en herstel van landschappelijke strook langs de Parmavaart. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de geselecteerde woonkorrel Papdijk volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Keytec bvba de categorie 2 gegeven, zijnde 
bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, gezien het bedrijf reeds zijn korte termijnbehoeften 
volgens het planologisch attest heeft kunnen ontwikkelen. Verder dient het bedrijf landbouwverwant te 
blijven. 
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9. Dekeyser Freddy en Zonen 
 
Bestaande toestand - historiek 
Het bedrijf Dekeyser Freddy en Zonen heeft als voornaamste activiteiten landbouwloonwerken. Zo 
werd recentelijk geïnvesteerd in een pikdorsmachine, een bietenzaaimachine en een cirkelmaaier. 
Vermits de landbouwloonwerken zeer seizoensgebonden zijn, voert men daarnaast ook grondwerken 
uit en plaatst men individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA’s). Loonwerken blijven evenwel de 
hoofdactiviteit. 
  
Het bedrijf is gelegen aan de Papdijk in het noordelijk deel van de gemeente, en tegen de 
gemeentegrens met Wachtebeke. Het bedrijf is ook op geringe afstand gelegen van de E34. De 
Papdijk sluit ruimtelijk aan bij de geselecteerde nederzetting Kruisstraat. Ter hoogte van deze 
nederzetting werd een nieuw aansluitingscomplex op de E34 gerealiseerd. 
Aan de straatkant staan twee bedrijfswoningen met hun tuin. Links ervan staat een loods waar 
vooraan een bureelruimte werd aangebouwd. Tussen de twee woningen is er een oprit naar de 
achtergelegen stal – open hangar. Rechts staat een loods, dewelke een afzonderlijke oprit heeft. 
Recent werd in uitvoering van de korte termijnbehoeften van het afgeleverde planologisch attest een 
bijkomende verharding aangelegd achter en naast de zuidelijke loods. De vergunde verharding achter 
de oostelijke loods dient nog aangelegd te worden. Er werden ook reeds sleufsilo’s aangelegd. 
Links naast de bedrijfssite loopt de erkende waterloop “De Parmavaart”, waarnaast de bedrijfssite van 
Keytec gelegen is (zie bespreking vorig bedrijf). Aan de overzijde van de Papdijk komen nog 2 
landbouwbedrijven en een zonevreemde woning voor. 
 
Het bedrijf is volgens het gewestplan deels gelegen in agrarisch gebied, maar ook grotendeels in 
valleigebied. 
 
Zoals reeds aangegeven werd door het bedrijf een positief planologisch attest bekomen op 
07/01/2010, waarvan de korte termijnbehoeften reeds in uitvoering zijn. De lange termijnbehoefte (een 
optimalere inplanting en uitbreiding van de achterliggende loods en de afbakening van een zone voor 
bedrijfsvoering rondom de bedrijfsgebouwen, waarin verhardingen kunnen aangelegd worden en 
overdekte silo’s kunnen worden ingeplant) werd ongunstig beoordeeld. 
 
Het bedrijf kent zijn oorsprong uit een landbouwbedrijf sedert de jaren ‘50. In de jaren ’70 starten de 
drie broers Dekeyser André, Roger en Freddy op het landbouwbedrijf een vennootschap op onder de 
naam Gebroeders Dekeyser. De activiteiten bestonden onder meer uit planten en oogsten van maïs, 
bieten, graan, e.d., grondwerken, veehouderij en er was ook een werkplaats voor verkoop en 
herstellingen van landbouwmachines. In 1986 beslisten de drie broers elk hun weg te gaan en werden 
de activiteiten gesplitst. Dekeyser André nam de werkplaats voor onderhoud en herstellingen van 
landbouwmachines over (overzijde waterloop). Dekeyser Roger nam de veehouderij en een deel van 
het loonwerk op zich (overzijde Papdijk). Dekeyser Freddy nam de grondwerken en een ander deel 
van de loonwerken over. Samen met zijn zonen Erwin en Lesley bouwde Freddy Dekeyser zijn 
activiteiten in grond- en loonwerk uit op de site Papdijk 18. Ten behoeve van de continuïteit hebben de 
ouders de bedrijfswoning geruild voor een andere woonplaats. De twee zoons zijn mede-zaakvoerder 
en bewonen de twee bedrijfswoningen. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte zijn de bedrijfspercelen en de bedrijfsgebouwen van dezelfde orde als de andere 
bedrijfsgebouwen aan de Papdijk en ruimere omgeving.  
Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een gebouwengroep, dewelke als uitloper van de Weststraat, 
onderdeel van de nederzetting Kruisstraat, kan aanzien worden, en dus van op afstand niet als een 
solitair bedrijf overkomt, is het bedrijf visueel niet hinderend voor de omgeving.  
 
Langs de voorzijde heeft het bedrijf heeft een verzorgd landelijk voorkomen met een groene 
aankleding zodat het zich goed integreert in de omgeving. Aan de achterzijde heeft het bedrijf veel 
ruimte in eigendom en wordt wanneer noodzakelijk grond en andere bouwmaterialen op de 
omliggende weiden gestockeerd, wat niet ideaal is. 
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Naast de Parmavaart, dewelke geklasseerd is als ecologische infrastructuur, is reeds buffergroen 
aanwezig, maar deze kan nog versterkt worden, uiteraard rekening houdend met de wetgeving 
aangaande de onbevaarbare waterlopen. Deze Parmavaart is volgens de biologische 
waarderingskaart waardevol. De bedrijfspercelen van Dekeyser Freddy staan op de biologische 
waarderingskaart niet ingekleurd. De aanpalende percelen op grondgebied Wachtebeke (aanplanting 
grove den met onderliggend struikbeplanting) zijn wel biologisch waardevol. Een voldoende brede 
bufferzone aan de achterste bedrijfsgrens kan dus niet alleen zorgen voor de landschappelijke 
inpassing van het bedrijf in de omgeving maar kan ook fungeren als corridor tussen beide biologisch 
waardevolle gebieden. 
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en landbouw 
komen ervoor. De ligging en de goede bereikbaarheid zijn voor het bedrijf heel belangrijk. Gezien het 
landbouwloonwerk, hetgeen als para-agrarisch kan beschouwd worden, heeft het bedrijf veel klanten 
in de omgeving.  
 
Zoals reeds omschreven zijn de hoofdactiviteiten landbouwloonwerken. Het bedrijf dient steeds 
landbouwverwant te blijven. Verder worden er ook grondwerken uitgevoerd en IBA’s geplaatst. IBA’s 
dienen enkel geplaatst te worden bij geïsoleerde woningen in het landelijke gebied. Ook grondwerken 
worden voornamelijk in de agrarische omgeving. Het betreft dus een lokaal verankerd bedrijf. 
 
Door het nieuw aangelegde op- en afrittencomplex aan de E34 (voorheen N49) en de bijhorende 
wegenis kan het bedrijf richting Moerbeke rijden zonder de Kruisstraat te moeten doorrijden. De 
mobiliteitsimpact op deze woonomgeving blijft dus zeer beperkt tot nihil.  
 
Ter hoogte van de Papdijk is het agrarisch gebied reeds versnipperd door de aanwezige bebouwing. 
Het betreft aldaar dus een ruimtelijk aangetast agrarisch gebied. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf wellicht verenigbaar is met de omgeving, mits het vervolledigen van de nodige 
groenschermen. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de geselecteerde woonkorrel Papdijk volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Dekeyser Freddy en Zonen de categorie 2 
gegeven, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, gezien het bedrijf reeds zijn korte 
termijnbehoeften volgens het planologisch attest heeft kunnen ontwikkelen. Verder dient het bedrijf 
landbouwverwant te blijven. 

 
 
 

10. Herssens-Tollenaere 
 
Bestaande toestand - historiek 
De activiteiten bestaan uit het herstel van land- en tuinbouwmachines en de verkoop ervan. 
 
Het bedrijf is gelegen aan de Pereboomsteenweg in het noordelijk deel van de gemeente. De 
eigendom paalt achteraan aan de autosnelweg E34 Antwerpen – Knokke. Langs de 
Pereboomsteenweg komt een gebouwencluster voor, waarvan het bedrijf deel vanuit maakt. Het 
bedrijf is gelegen in het agrarische gebied volgens het gewestplan. 
 
De bedrijfssite bestaat vooraan uit een langgerekt, smal terrein. Na ca. 100m is er een bijkomend 
bedrijfsperceel aanwezig, zodat de bedrijfssite aldaar verbreed. Vooraan staat een vrijstaande 
ééngezinswoning. Ongeveer 40m achter de woning bevindt zich de eerste en oudste bedrijfsloods. 
Recent werd een nieuwe loods bijgebouwd op het bijkomende bedrijfsperceel, aldus rechts achter de 
bestaande loods. De nodige verhardingen werden eveneens aangelegd. Eveneens werd een open 
waterbufferbekken aangelegd. De vergunning werd door de Deputatie verleend waarbij de activiteiten 
als para-agrarisch omschreven werden. Het bedrijf in zijn huidige vorm is dan ook niet zonevreemd. 
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Het bedrijf kent zijn oorsprong uit een landbouwbedrijf, dat in de jaren ’70 opgericht werd voor het 
kweken van legkippen en vleesvee. Stilaan werden daarbij ook herstellingswerken aan 
landbouwmachines uitgevoerd. Begin jaren ’80 schakelde het bedrijf volledig over naar het herstel van 
landbouwmachines. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het bedrijf wenst in functie van de bedrijfsvoering in de toekomst gebruik te kunnen maken van het 
overige deel van hun terrein, dewelke nu met gras bezaaid is. Daarom is het aangewezen het bedrijf 
mee op te nemen in het RUP zonevreemde bedrijven, gezien bij een verdere uitbreiding kan 
geoordeeld worden dat het bedrijf zonevreemde kenmerken heeft. Evenwel dienen de activiteiten 
landbouwgerelateerd te blijven. 
Met een uitbreiding naar achter toe zal rekening dienen gehouden te worden met een reservatiestrook 
naast de E34. Een mogelijke uitbreiding zal dus eerder beperkt zijn. 
 
In de gebouwencluster van de Pereboomsteenweg komen meerdere grote bedrijfspercelen en 
bedrijfsgebouwen van dezelfde orde als deze van Herssens-Tollenaere voor. Deze gebouwen komen 
zelfs voor op zowel het links als het rechts aanpalende perceel. Het bedrijf heeft een verzorgd 
voorkomen. Buffergroen ontbreekt grotendeels. Een betere landschappelijke inkleding is dus 
noodzakelijk, zodat het bedrijf beter geïntegreerd wordt in de omgeving. 
Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een gebouwencluster, dewelke als woonkorrel geselecteerd werd 
in het GRS, is het bedrijf visueel niet hinderend voor de omgeving.  
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, horeca, bedrijvigheid en 
landbouw komen ervoor. De ligging en de goede bereikbaarheid zijn voor het bedrijf heel belangrijk. 
Gezien het herstel van landbouwvoertuigen, hetgeen als para-agrarisch kan beschouwd worden, heeft 
het bedrijf veel klanten in de omgeving.  
 
Zoals reeds omschreven is het terrein gelegen tussen de Pereboomsteenweg en de autosnelweg, 
waar ter hoogte van de gebouwencluster het agrarisch gebied reeds versnipperd is door deze 
bebouwing. Het betreft aldaar dus een ruimtelijk aangetast agrarisch gebied. 
 
Door het nieuw aangelegde op- en afrittencomplex aan de E34 (voorheen N49) en de bijhorende 
wegenis en door de parallelweg naast de E34 kan het bedrijf huidig bereikt worden zonder veel 
woonomgeving te moeten doorrijden. De mobiliteitsimpact op de woonomgeving blijft eerder beperkt.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf wellicht verenigbaar is met de omgeving, mits de aanplant van voldoende 
brede groenschermen. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de geselecteerde woonkorrel Pereboom volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Herssens-Tollenaere de categorie 2 gegeven, 
zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf dient landbouwverwant te blijven. 
 

 
11. Waasland Houthandel 

 
Bestaande toestand - historiek 
Waasland houthandel is een houthandel, gelegen aan de Dorpsvaart en dus aan de noordelijke rand 
van de dorpskern van Moerbeke. Het bedrijf is huidig in hoofdzaak gevestigd aan noordelijke zijde van 
de Dorpsvaart, maar heeft aan zuidelijke zijde (woongebied) een vrij grote open opslagplaats. Aan 
noordelijke zijde staat rechts naast de vrijstaande bedrijfswoning een toonzaal met volwaardig 
verdiep. Achter de woning en toonzaal en aangebouwd aan deze toonzaal staat de werkplaats. Het 
beperkte gedeelte dieper dan de 50m-zone woongebied vanaf straatzijde is gelegen in agrarisch 
gebied.  
 
De houthandel werd in 1902 op de huidige locatie opgericht, dus reeds van voor de opmaak van het 
gewestplan. De oorspronkelijke activiteiten waren wagenmakerij en houthandel. Sedert 1925 oefent 
men ook de huidige activiteit van mechanische houtbewerking uit. Er zijn geen klachten gekend 
aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen meebrengen. 
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Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Aan de Dorpsvaart komt een verscheidenheid van functies voor, waar de woonfunctie primeert. Een 
houthandel is hiermee niet strijdig, wat dan ook de verkeersontsluiting via dit woongebied verenigbaar 
maakt. 
 
Van op de straatzijde is voornamelijk de bedrijfswoning en de toonzaal zichtbaar, dewelke tot het 
normale straatbeeld behoren. Tussen deze twee gebouwen in is er een beperkt zicht op de 
werkplaats, dewelke deels zonevreemd gelegen is. Het geheel is binnen de woonomgeving dan ook 
visueel aanvaardbaar. 
 
Gezien diverse percelen langs de noordelijke zijde van de Dorpsvaart een diepte hebben van meer 
dan 50m, is het dus niet zo dat het bestaande bedrijfsgebouw het agrarische gebied insnijdt. Het vrij 
open agrarische landschap begint pas achter de gebouwen en tuinen van de eigendommen aan de 
noordelijke zijde van de Dorpsvaart.  
 
Het bedrijf heeft momenteel geen behoefte om uit te breiden. Een overname van het bedrijf door de 
zoon, dewelke ook reeds werkzaam is in het bedrijf, is wel op korte termijn gepland. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf verenigbaar is met de omgeving. 
 

Classificatie 
Slechts een kleiner deel van het bedrijfsgebouw is zonevreemd gelegen. Bovendien heeft het bedrijf 
aan de overzijde van de Dorpsvaart percelen in eigendom, dewelke in woongebied gelegen zijn, en 
waarop kan uitgebreid worden, mits naleving van de Vlarem-wetgeving. Het bedrijf kan zich aldaar 
dus niet-zonevreemd verder ontwikkelen, indien het daartoe de behoefte zou hebben. 
De categorisering is uitgewerkt voor bedrijven dewelke in hoofdzaak zonevreemd zijn of dewelke 
zonevreemde uitbreidingsbehoeften hebben, hetwelk hier eigenlijk niet van toepassing is. Algemeen 
kan gesteld worden dat het bedrijf op zijn huidige locatie kan behouden worden en indien nodig kan 
uitbreiden in het woongebied.   
 

 
12. De Pau BVBA 

De Pau BVBA is een schrijnwerkerij, gelegen aan de Groenstraat, aan de oostelijke zijde van de 
dorpskern van Moerbeke. Het bedrijfsterrein is voor het overgrote deel, inclusief de vergunde 
bedrijfsgebouwen, gelegen in KMO-zone volgens het gewestplan. Een kleiner deeltje van het terrein, 
achter het bestaande bedrijfsgebouw, is gelegen in agrarisch gebied. Daarop bevinden zich echter 
geen activiteiten. Verder zijn de terreinen links en rechts naast het bedrijfsterrein landbouwgronden. 
Aan de achterzijde paalt het terrein aan enkele tuinen van zonevreemde woningen, gelegen aan de 
Oostvaart. Het bedrijf heeft geen verdere uitbreidingsbehoeften. Voor de huidige activiteiten werd een 
milieuvergunning klasse 2 verkregen, dewelke geldig is tot september 2012. Het bedrijf zal dus huidig 
een hernieuwing dienen aan te vragen. Er zijn geen gekende klachten vanuit de achterliggende 
woonomgeving. Bijgevolg kan gesteld worden dat dit bedrijf zone-eigen is en dus niet verder dient 
opgenomen te worden. Er dient dan ook geen classificatie uitgewerkt te worden, gezien dit enkel voor 
zonevreemde bedrijven nodig is. 
 

13. Van Loo Joeri 
 
Bestaande toestand – historiek 
Het bedrijf Van Loo is gelegen aan de Heirweg, zijnde de verbindingsweg tussen Moerbeke en 
Stekene, met tussenin Klein-Sinaai. Parallel met de Heirweg en aan de zuidzijde ervan loopt de 
Moervaart. De omgeving is landelijk. Toch kenmerkt de Heirweg zich door lintbebouwing bestaande 
uit een afwisseling van woningen met enkele bedrijven en handelszaken ertussen en soms nog 
landbouwpercelen. 
 
Oorspronkelijk werd het bedrijf opgericht als boomkwekerij in 1978. In 1990 werd een mestveestal 
opgericht. Op de terreinen staan huidig een vrijstaande ééngezinswoning met rechts daarachter een 
eerste loods en meer achteraan een grotere landbouwloods. 
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Het bedrijf bestaat in hoofdzaak uit landbouwactiviteiten. Naast de landbouwactiviteiten bestaan de 
activiteiten ook uit vleesverwerking. Op 29/01/2013 werd een stedenbouwkundige vergunning 
verleend voor het bouwen van een hoeveslagerij. Volgens het advies van de afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling kan het versnijden van vlees, afkomstig van de eigen dieren aanzien worden 
als een verbreding van de landbouwactiviteit. De hoeveslagerij mag in de toekomst niet afgesplitst 
worden van het rundveebedrijf (er mag geen autonome slagerij ontstaan). 
 
Bijgevolg kan gesteld worden dat dit bedrijf zone-eigen is en dus niet verder dient opgenomen te 
worden. Er dient dan ook geen classificatie uitgewerkt te worden, gezien dit enkel voor zonevreemde 
bedrijven nodig is. 
 
 

14. Vandeweghe Dirk 
 
Bestaande toestand - historiek 
Het bedrijf betreft een markthandel in groenten en fruit. Het bedrijf is gelegen aan de Terweststraat, 
ten westen en aansluitend aan de kern van Moerbeke. Links paalt het terrein aan de Moervaart en 
aan de geklasseerde Terwestbrug.  
 
Op het terrein staat tegen de straatzijde de bedrijfswoning.  Op een 30m achter de straatzijde staat 
een loods ingeplant. In de loods worden de groenten en fruit bewaard en worden de marktwagens 
gestald.  In het verlengde van de linkse zijgevel van de woning werd een groenscherm opgetrokken, 
zodoende dat de loods nauwelijks zichtbaar is vanaf de Moervaart. Dit links gedeelte werd bovendien 
als tuin ingericht. De overige onbebouwde zones zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering verhard. Er 
is dan ook geen buffergroen aanwezig aan de rechter perceelszijde. Er is geen thuisverkoop van 
groenten en fruit.  
Het bedrijf geeft aan niet meer te voldoen aan de wetgeving inzake voedselveiligheid, gezien de lege 
bakken en volle bakken niet gescheiden kunnen geplaatst worden. Het wenst achteraan uit te breiden. 
Het achterste gedeelte van het bedrijfsperceel is gelegen in agrarisch gebied en is aldus zonevreemd. 
Het bedrijf is aan de Terweststraat gevestigd sedert 1986. Er zijn geen gekende klachten vanuit de 
woonomgeving. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Zoals reeds omschreven is door de aanwezige tuinzone en het aanwezige groenscherm het 
bedrijfsgebouw weinig zichtbaar vanaf de Moervaart. In de onmiddellijke omgeving komt een mix van 
grotere en kleinere percelen voor. Het bedrijfsperceel is dan ook niet groter dan een aantal andere 
percelen in de onmiddellijke omgeving.  
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en landbouw 
komen ervoor. Daarbij komen er ook appartementsgebouwen en hoevegebouwen voor, dewelke ook 
reeds een groter oppervlak hebben dan de traditionele eengezinswoningen. Qua grootte is het 
bedrijfsgebouw van dezelfde orde als deze gebouwen. De bedrijfsgebouwen zijn in goede staat.  
Er kan dan ook gesteld worden dat het bedrijf visueel niet storend overkomt in de omgeving. 
 
De werknemers rijden rechtstreeks naar de markt, zodoende dat deze nauwelijks op het bedrijfsterrein 
komen. Wel is er het dagelijks transport met de marktwagen en worden er ook bijna dagelijks 
groenten en fruit geleverd. De verplaatsingen zijn dus eerder beperkt te noemen. Het transport met de 
marktwagen is uiteraard vroeg in de ochtend. Er  is dan ook een afdoende buffer nodig aan de 
achterste en rechtse perceelsgrens, om geluidsoverlast te reduceren. 
Het bedrijf is grotendeels gelegen in woongebied en een kleiner deel in agrarisch gebied. Ten 
opzichte van de woonomgeving is de groothandel zone-eigen. Er dient uiteraard wel voldaan te 
worden aan de Vlarem-voorwaarden. 
 
Het perceel paalt aan de Terwestbrug, dewelke een beschermd monument is. Iets verderop is de 
Etbosdreef gelegen, eveneens een beschermd monument. De ontsluiting van het bedrijf is echter 
langsheen de Prijckestraat of Terweststraat naar de Wachtebekesteenweg. De verkeersafwikkeling 
van het bedrijf verloopt niet via de brug en de dreef, gezien het gebied ten zuiden van de Moervaart 
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een open landschappelijk gebied is. Het gebouw dichtst bij de Terwestbrug is de mooi gerestaureerde 
bedrijfswoning. Het bedrijf heeft geen impact op de beschermde monumenten. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf verenigbaar is met de omgeving, mits de aanplant van een voldoende breed 
groenscherm aan de achterste en rechtse perceelsgrens. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de deelruimte kerngebied volgens de gewenste 
ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Vandeweghe Dirk de categorie 4 gegeven, zijnde bedrijf dat 
zich verder kan ontwikkelen, maar waarbij de randvoorwaarden voor de uitbreiding wordt vastgelegd 
in functie van de omgeving en waarbij de toegelaten activiteiten worden beperkt. 
 

 
15. Drankencentrale Koudenborm 

 
Bestaande toestand - historiek 
Drankencentrale Koudenborm is gelegen aan de Heirweg, zijnde de verbindingsweg tussen Moerbeke 
en Stekene, met tussenin Klein-Sinaai. Parallel met de Heirweg en aan de zuidzijde ervan loopt de 
Moervaart. De omgeving is landelijk. Toch kenmerkt de Heirweg zich door lintbebouwing bestaande 
uit een afwisseling van woningen met enkele bedrijven en handelszaken ertussen en soms nog 
landbouwpercelen. 
 
De drankencentrale Koudenborm is zowel een groothandel- als een detailhandel in dranken. Het 
bedrijf heeft ook een voorraad stoelen en tafels die klanten mogen gebruiken indien ze voor hun 
activiteiten drank afnemen van het bedrijf.  
 
Het bedrijf maakt als de samengevoegde loten 2 en 3 deel uit van een goedgekeurde en niet vervallen 
verkaveling, oorspronkelijk vergund in 1980 en verschillende malen gewijzigd om een loods te kunnen 
oprichten en uitbreiden. De eerste loods werd gebouwd in 1995 en sinds 1996 werd het bedrijf 
effectief opgestart. 
Het bedrijf heeft reeds een deel van het achterliggende perceel, ook in eigendom van de 
drankencentrale, in gebruik genomen als stapelplaats voor leeggoed en parkeerruimte. Het overige 
achterliggende deel van het perceel is in gebruik door de hondenschool Filos, dewelke dus ook 
zonevreemd gelegen is. 
Op de drie percelen links van de bedrijfssite staan vrijstaande ééngezinswoningen. Daarnaast ligt een 
rijweg, dewelke toegang geeft tot de hondenschool. Rechts staan nog twee vrijstaande 
ééngezinswoningen. 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Het bedrijf heeft dringend noodzaak aan bijkomende stockageruimte voor zowel volle bakken als voor 
leeggoed. Deze staan momenteel buiten. Bij vriesweer bevriezen de dranken en direct zonlicht op de 
drank heeft ook nefaste gevolgen op de kwaliteit. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte is het bedrijfsgebouw van dezelfde orde als de andere al dan niet zonevreemde 
bedrijfsgebouwen aan de Heirweg. De bedrijfssite is groter dan de omliggende percelen, waarop 
woningen staan, doch is dit visueel van op de Heirweg niet echt merkbaar en dus ook niet hinderend. 
Bovendien komen er in de omgeving wel grotere landbouwpercelen voor.  
De schaal, in hoofdzaak de bouwhoogte, is beperkt voor een bedrijfsgebouw, en gelet op de ligging 
meer achteraan het perceel is dit zeker aanvaardbaar. De bedrijfsgebouwen zijn in goede staat. 
Visueel is de stockage van drank in open lucht (vooraan volle bakken – achteraan leeggoed) wel 
storend. Deze staan bovendien hoog gestapeld. Buffergroen aan de zijdelingse perceelsgrenzen en 
aan de achterste perceelsgrens zouden het bedrijf meer visueel in de omgeving inpasbaar kunnen 
maken.  
 
Langsheen de Heirweg is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en 
landbouw komen langsheen de Heirweg voor. Achter het bedrijf is de hondenschool Filos gelegen, 
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dewelke zal opgenomen worden in een RUP zonevreemde recreatie. De omgeving is dan ook een 
versnipperde, structureel aangetaste omgeving. 
 
De ligging en de goede bereikbaarheid zijn voor het bedrijf heel belangrijk. Door deze locatie aan de 
verbindingsweg is de mobiliteitsimpact beperkt. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt, en dat dit zelfs niet het geval zou zijn met een uitbreiding. Het bedrijf is, mits een goede 
landschappelijke inkadering, verenigbaar met de omgeving. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de deelruimte kerngebied van Moerbeke volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur en meer bepaald langs de activiteitenas Heirweg wordt aan het bedrijf 
Drankencentrale Koudenborm de categorie 4 gegeven, zijnde bedrijf dat zich verder kan ontwikkelen, 
maar waarbij de randvoorwaarden voor de uitbreiding wordt vastgelegd in functie van de omgeving en 
waarbij de toegelaten activiteiten worden beperkt. 
 

 
16. Moerbeeks Kippenbedrijf (Van Eetvelde) 

 
Bestaande toestand - historiek 
Het Moerbeeks Kippenbedrijf is een groothandel in zuivel en eieren. In het voorjaar en de 
zomermaanden wordt als nevenactiviteit kleinhandel in levend pluimvee, voeders en toebehoren 
uitgeoefend. Het bedrijf is gelegen aan de Molenstraat. Het wordt bereikt via een verharde 
toegangsweg, dewelke ook gebruikt wordt door het naastliggende zonevreemde bedrijf Goossens, 
dewelke een markthandel in geslacht pluimvee heeft. Het bedrijf is gelegen aan de rand van een 
bosrijke omgeving, op geringe afstand van de autosnelweg E34 (ca. 250m). Ten zuidoosten grenst het 
bedrijf aan het beschermde monument Fort Francipanie met zijn omringende wal. 
 
Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in bosgebied. Het betreft het Heidebos, hetwelk zich 
uitstrekt over het westelijk deel van Moerbeke en het oostelijk deel van Wachtebeke. Grote delen van 
het Heidebos zijn opgenomen in het VEN, het bedrijfsperceel is niet opgenomen, maar paalt eraan. 
 
Op de percelen in gebruik staan een bedrijfswoning met aangebouwde loodsen. Het loodsgedeelte 
tegen de bedrijfswoning werd afgewerkt met een plat dak. Het daarop volgende gedeelte van de loods 
werd afgewerkt met een zadeldak. Achter deze loodsen staan een aantal kippenhokken. 
 
Het bedrijf is sinds 1962 aan de Molenstraat gevestigd, dus reeds van voor de opmaak van het 
gewestplan. Het bedrijf werd opgestart door de vader van de huidige bedrijfsvoerder. Reeds 
voorheen, sedert 1946, was er echter bedrijvigheid in geslacht en levend pluimvee. Dat bedrijf is 
familiaal gesplitst geweest in de huidige 2 naast elkaar liggende zonevreemde bedrijven. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte is het bedrijfsgebouw van dezelfde orde als deze van het aanpalende zonevreemde 
bedrijf. Het bedrijfsperceel in gebruik is de bestaande gebouwen en de omliggende grond, tot aan de 
wal van het beschermde monument. Qua perceelsgrootte komt dit overeen met de grootte van de 
omgevende percelen. 
De schaal, in hoofdzaak de bouwhoogte, is beperkt voor een bedrijfsgebouw. Gelet op de ligging van 
de woning voor de loodsen, zijn deze van op het openbaar domein zelfs weinig zichtbaar. De 
gebouwen zijn in goede staat en goed onderhouden. Aan zuidelijke zijde is het bedrijf omgeven door 
bossen. 
 
Het bedrijf heeft momenteel geen uitbreidingsbehoefte. Bedrijfsopvolging is niet zeker. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat huidig de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden wordt. Het betreft immers een zwak dynamisch bedrijf, waardoor het nog aanvaardbaar 
is in zijn omgeving dat een kansrijk ecologisch gebied betreft. Uitbreiding of andere activiteiten zijn 
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gelet op de ligging in bosgebied volgens gewestplan, naast VEN-gebied en aanpalend aan een 
beschermd monument niet aangewezen. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de deelruimte Gemengde openruimte kamer 
volgens de gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Moerbeeks Kippenbedrijf Van Eetvelde 
de categorie 1 gegeven, zijnde bedrijf dat niet uitbreidbaar is, maar waarvan de bestaande activiteiten 
in zijn huidige vorm kunnen behouden blijven. 
Het bedrijf kan voor het gemeentebestuur dus ook op lange termijn op deze locatie behouden blijven. 

 
17. Goossens 

 
Bestaande toestand - historiek 
Het bedrijf Goossens is een markthandel in geslacht pluimvee. Het bedrijf is gelegen aan de 
Molenstraat. Het wordt bereikt via een verharde toegangsweg, dewelke ook gebruikt wordt door het 
naastliggende zonevreemde bedrijf Moerbeeks Kippenbedrijf (Van Eetvelde), dewelke een 
groothandel in zuivel en eieren heeft, en als nevenactiviteit een kleinhandel in levend pluimvee. Het 
bedrijf is gelegen aan de rand van een bosrijke omgeving, op geringe afstand van de autosnelweg 
E34 (ca. 250m). Ten zuidoosten grenst het bedrijf quasi aan het beschermde monument Fort 
Francipanie met zijn omringende wal. 
 
Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in bosgebied. Het betreft het Heidebos, hetwelk zich 
uitstrekt over het westelijk deel van Moerbeke en het oostelijk deel van Wachtebeke. Grote delen van 
het Heidebos zijn opgenomen in het VEN, het bedrijfsperceel is niet opgenomen, maar paalt eraan. 
 
Op de percelen in gebruik staan een bedrijfswoning met aangebouwde loodsen. Verder staat op het 
terrein ook een oudere afzonderlijke loods. 
 
Het bedrijf in zijn huidige vorm is sinds 1962 aan de Molenstraat gevestigd, dus reeds van voor de 
opmaak van het gewestplan. Reeds voorheen, sedert 1946, was er echter bedrijvigheid in geslacht en 
levend pluimvee. Dat bedrijf is familiaal gesplitst geweest in de huidige 2 naast elkaar liggende 
zonevreemde bedrijven. Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze 
met zich kunnen meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Qua grootte is het bedrijfsgebouw van dezelfde orde als deze van het aanpalende zonevreemde 
bedrijf. Ook de perceelsgrootte komt overeen met de grootte van de omgevende percelen. 
De schaal, in hoofdzaak de bouwhoogte, is beperkt voor een bedrijfsgebouw. Gelet op de ligging van 
de woning voor de loodsen, zijn deze van op het openbaar domein zelfs weinig zichtbaar. De 
bedrijfsgebouwen, behoudens de afzonderlijke loods, zijn in goede staat en goed onderhouden. De 
afzonderlijke loods is in minder goede staat. De bedrijfswoning oogt eerder verouderd. 
Aan zuidelijke zijde is het bedrijf omgeven door bossen. 
 
Het bedrijf heeft momenteel geen uitbreidingsbehoefte. Er is geen bedrijfsopvolging. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat huidig de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden wordt. Het betreft immers een zwak dynamisch bedrijf, waardoor het nog aanvaardbaar 
is in zijn omgeving dat een kansrijk ecologisch gebied betreft. Uitbreiding of andere activiteiten zijn 
gelet op de ligging in bosgebied volgens gewestplan, naast VEN-gebied en aanpalend aan een 
beschermd monument niet aangewezen. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de deelruimte Gemengde openruimte kamer 
volgens de gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Goossens de categorie 1 gegeven, 
zijnde bedrijf dat niet uitbreidbaar is, maar waarvan de bestaande activiteiten in zijn huidige vorm 
kunnen behouden blijven. 
Het bedrijf kan voor het gemeentebestuur dus ook op lange termijn op deze locatie behouden blijven. 
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18. De Raes Erwin (Deraco) 
 
Bestaande toestand - historiek 
Deraco is een schrijnwerkersbedrijf, gelegen aan de Eksaardesedam. Deze straat is een lokale 
verbindingsweg van de kern van Eksaarde (deelgemeente van Lokeren) met de kern van Moerbeke. 
Op het links aanpalende perceel bevindt zich een waterzuiveringsstation. Rechts bevinden zich een 
16-tal woningen. Het gehele cluster van bebouwing wordt Waaigem genoemd. 
 
De huidige bedrijfsgebouwen vormen de overblijfselen van het vroegere vlaszwingelfabriek en nadien 
weverij, dewelke oorspronkelijk tot de kern van Moerbeke uitstrekte, en dus de meest oorspronkelijke 
bebouwing van de omgeving vormen. Deraco is in de bestaande en toen verlaten bedrijfsgebouwen 
gevestigd in 2003-2004. De kleine woningen verderop waren de arbeiderswoningen bij de 
oorspronkelijke fabriek. De activiteiten werden eerst in bijberoep uitgeoefend, doch zijn de activiteiten 
nu het hoofdberoep van dhr. De Raes. 
 
Het bedrijf maakt louter gebruik van het hoofdgebouw. Langs de lange zijde van het gebouw is er een 
toonzaal voor deuren en ramen. Achter de toonzaal is er een laag magazijn. In de loods ernaast is er 
de schrijnwerkerij. Het omliggende terrein is men stap voor stap aan het opkuisen. Er staat nog een 
verlaten elektriciteitscabine, een ingevallen stal en een watertoren op het terrein. Gezien de historiek 
van de gebouwen zijn deze opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in ontginningsgebied met agrarische nevenfunctie. 
Gelet op het verdwijnen van het suikerfabriek aan de overzijde van Eksaardedam is het 
ontginningsgebied een achterhaalde bestemming. Het bedrijf maakt deel uit van de ankerplaats 
“Moervaartdepressie”. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het perceel en de gebouwen zijn groter dan de kleine woningen verderop. Deze kleine woningen 
vormen samen met de andere bestaande gebouwen in de omgeving de woonkorrel Waaigem, volgens 
het GRS. Aansluitend bij deze woonkorrel is het bestaande waterzuiveringsstation gelegen. Een  
provinciaal RUP heeft de bestemming i.f.v. het zuiveringstation bevestigd en er 
uitbreidingsmogelijkheden aan gegeven. Het gebouw van het zuiveringstation, zichtbaar aan de 
toegangspoort, is groter en opvallender dan de andere gebouwen in de omgeving. 
Het kansrijk ecologisch  - agrarisch gebied langs de oostzijde van Eksaardsedam start dan ook achter 
deze aanwezige bebouwingen. 
 
Het bedrijf heeft zich in 2004 gevestigd in de gebouwen, die leegstaand waren en in het verval 
dreigden te komen. Het nieuwe gebruik was aldus optimaal om de bestaande gebouwen te kunnen 
behouden, gezien deze opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
Om in de toekomst de bestaande gebouwen te kunnen behouden zullen zeker verbouwingswerken 
noodzakelijk zijn, rekening houdend met het landschap van de “Moervaartdepressie”, hetwelk 
vastgelegd werd als ankerplaats. Huidig is er geen bedrijfswoning aanwezig, wat in de toekomst 
gewenst is. 
 
Het bedrijf ligt binnen de straal van 400m rondom het beschermde monument Dambrug over de 
Moervaart. Visueel is de brug vanaf de bedrijfssite niet zichtbaar. Zodoende kan gesteld worden dat 
het bedrijf geen negatieve impact heeft op het beschermde monument. 
 
De bedrijfssite is mogelijk overstromingsgevoelig. De watertoets dient toegepast te worden bij elke 
aanvraag tot vergunning of elk ander planningsinitiatief. Er dient minimaal voldaan te worden aan de 
voorwaarden opgelegd in de gewestelijke verordening inzake hemelwater. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf verenigbaar is met de omgeving. 
 
 
 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  50 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de woonkorrel Waaigem, volgens de gewenste 
ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Deraco de categorie 4 gegeven, zijnde bedrijf dat zich 
verder kan ontwikkelen, maar waarbij de randvoorwaarden voor de uitbreiding wordt vastgelegd in 
functie van het bouwkundig erfgoed en waarbij de toegelaten activiteiten worden beperkt. 
 

 
19. ‘t Uilenbos 

 
Bestaande toestand - historiek 
‘t Uilenbos is een biologisch tuinbouwbedrijf, gelegen aan de Eksaardsedam. De bedrijfssite wordt in 2 
delen gesplitst door de oude spoorwegbedding, dewelke huidig een openbaar fietspad is. Op het 
terrein tussen Eksaardsedam en het fietspad bevindt zich de bedrijfswoning met zeer beperkte 
verkoopsruimte. Dit is zonevreemd gelegen, gezien de ligging in bosgebied. De woning staat hier 
reeds van 1860-1870, dus van voor het gewestplan. 
 
Momenteel is het bedrijf echter een nieuwe loods in ecologische materialen aan het bouwen, aan de 
overzijde van het fietspad. Het overige deel van dat perceel is in gebruik als cultuurgrond. Dit perceel 
ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf is aldaar dus niet zonevreemd gelegen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Vanop straatzijde is de bedrijfswoning met winkel slechts zeer beperkt zichtbaar, door de aanwezige 
bomen en schermgroen langsheen de Eksaardsedam. Het geheel is binnen de bosomgeving dan ook 
visueel aanvaardbaar, temeer het bos daar geen aaneengesloten geheel betreft. Het werd dan ook 
niet opgenomen in VEN-gebied. 
 
Het zonevreemd gedeelte van het bedrijf werd niet aangeduid als biologisch waardevol. Het perceel in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waar de nieuwbouw werd ingeplant staat omschreven als 
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. 
 
Het intern verkeer tussen de twee onderscheiden delen dient steeds de spoorwegzate te kruisen. 
Door de dichte bosbegroeiing is het zicht op de aanrijdende fietsers niet goed. 
 
De bedrijfssite is mogelijk overstromingsgevoelig. De watertoets dient toegepast te worden bij elke 
aanvraag tot vergunning of elk ander planningsinitiatief. Er dient minimaal voldaan te worden aan de 
voorwaarden opgelegd in de gewestelijke verordening inzake hemelwater. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf verenigbaar is met de omgeving. 
 
 

Classificatie 
Slechts een kleiner deel van het bedrijf is zonevreemd gelegen, zijnde de bedrijfswoning met 
inwendige verkoopsruimte. De nieuwe loods en de bedrijfsgrond zijn niet zonevreemd gelegen. Het 
bedrijf kan zich aldaar dus niet-zonevreemd verder ontwikkelen, indien het daartoe de behoefte zou 
hebben. 
De categorisering is uitgewerkt voor bedrijven dewelke in hoofdzaak zonevreemd zijn of dewelke 
zonevreemde uitbreidingsbehoeften hebben, hetwelk hier eigenlijk niet van toepassing is. Algemeen 
kan gesteld worden dat het bedrijf op zijn huidige locatie kan behouden worden en indien nodig kan 
uitbreiden in het landschappelijk waardevol agrarische gebied.   
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20. Hardenne 
 
Bestaande toestand - historiek 
Hardenne is een bedrijf gespecialiseerd in verwarming, ventilatie en sanitair. Het is gelegen aan de 
Kruisstraat te Moerbeke. De Kruisstraat vormt samen met de omliggende straten het gehucht 
Kruisstraat, dat ten noorden ligt van de autosnelweg E34. De omgeving kenmerkt zich door 
heterogene bebouwing met een verwevenheid van functies, waarvan wonen de hoofdfunctie is. 
 
Aan de straatzijde van het bedrijfsperceel bevindt zich parkeergelegenheid. Daarna verbreedt het 
perceel. Daar staat de vrij recente loods ingeplant tot tegen de rechtse perceelsgrens en tot tegen de 
perceelsgrens van voorliggende eigendom, waarop zich een woning met bijgebouw bevindt. De loods 
werd afgewerkt met een plat dak op een hoogte van ca. 8m. Achter de loods bevindt zich een 
betonverharding.  
De oprit met parkeerplaatsen en de loods zijn in woongebied met landelijk karakter gelegen en dus 
niet zonevreemd. De betonverharding achter de loods is wel reeds zonevreemd gelegen, in agrarisch 
gebied. 
 
Op het links aanpalende perceel bevindt zich een recent herbouwde woning met diepe tuin. Het rechts 
aanpalende perceel maakt deel uit van het achterliggende landbouwbedrijf. Vanaf de achtergevel van 
de loods naar achter toe is er tegen de linkse perceelsgrens buffergroen aanwezig, zoals ook tegen 
de achterste perceelsgrens. Aan de overige perceelsgrenzen ontbreekt buffergroen. 
 
Het bedrijf is in 2006 opgericht en heeft het huidig terrein met loods in 2007 gekocht. Het jonge bedrijf 
heeft een stevige groei gekend en stelt heden al 16 mensen tewerk! 
 
Het bedrijf beschikt over een geldende milieuvergunning. Er zijn geen klachten gekend aangaande de 
activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Behoudens de woningen in de Kruisstraat zijn er nog een aantal grotere gebouwen aanwezig in de 
omgeving (gebouwen landbouwbedrijf, schoolgebouw, kerk, sportlokaal met aangebouwde loods, ...). 
Qua grootte is het bedrijfsgebouw van dezelfde orde als deze andere gebouwen aan de Kruisstraat. 
Ook de perceelsgrootte is van dezelfde orde als deze met daarop de grotere gebouwen in de 
omgeving. De kroonlijsthoogte van het gebouw is iets hoger dan de gangbare 6m, zijnde ±8m, maar 
gezien het gebouw afgewerkt is met een plat dak en gezien het gebouw op een 20m achter de 
straatkant staat, is dit visueel vanaf de Kruisstraat gezien, niet echt hinderend. Het bedrijfsgebouw is 
in goede staat. Bovendien is de aanwezige reclame beperkt. 
Zoals reeds hierboven is er langsheen de Kruisstraat een verwevenheid van functies. Zowel wonen, 
handel, bedrijvigheid en landbouw komen langsheen de Kruisstraat voor. De ligging en de goede 
bereikbaarheid zijn belangrijk. 
 
Gezien het bedrijf thuishoort in een woongebied is het dan ook verenigbaar met deze woonomgeving. 
De verkeersontsluiting van het bedrijf via deze woonomgeving is dan ook een logisch gevolg. In ieder 
geval dient het bedrijf zich ook te houden aan de Vlarem-wetgeving.  
 
Het bedrijf heeft in de toekomst uitbreidingsbehoefte. De burelen zijn te klein geworden. In het 
magazijn werd reeds een tussenverdieping uitgewerkt om het materiaal te kunnen stockeren maar 
staat nog steeds overvol. Het gedeelte in agrarisch gebied wordt daarom reeds gebruikt als 
stockageplaats. 
Zoals reeds voorheen omschreven is het bedrijf gelegen tussen een woning met diepe tuin en een 
bedrijfssite van een landbouwbedrijf. Er is aldaar geen sprake van een open landschap. Het agrarisch 
gebied is er reeds versnipperd door de aanwezige bebouwing. Het betreft aldaar dus een ruimtelijk 
aangetast agrarisch gebied. 
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Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt, en dat dit zelfs niet het geval zou zijn met een beperkte uitbreiding op het huidige terrein. Het 
bedrijf is verenigbaar met de omgeving. Gelet op de ligging in de bebouwde omgeving van de 
Kruisstraat moet het bovendien mogelijk zijn ook andere activiteiten toe te laten, indien het huidige 
bedrijf de locatie zou verlaten. 
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande, gelet op de ligging midden het gehucht Kruisstraat, volgens de gewenste 
ruimtelijke structuur en de beperkte beschikbare ruimte wordt aan het bedrijf Hardenne de categorie 3 
gegeven, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en geen beperkingen aangaande de 
aard van de activiteiten. 

 
 

21. Van Ootegem Mario 
 
De activiteiten zijn installatie van verwarming en sanitair. Het betreft een éénmanszaak. De 
bedrijfszetel is gelegen aan de Oostvaart, behorend tot het gehucht Kruisstraat. Volgens het 
gewestplan is het bedrijf gelegen in een woongebied met landelijk karakter. Er is een 
verkavelingsvergunning van toepassing. De bedrijfszetel bestaat enkel uit een vrijstaande 
ééngezinswoning. Leveringen gebeuren rechtstreeks op de werf. Bijgevolg kan gesteld worden dat dit 
bedrijf zone-eigen is en dus niet verder dient opgenomen te worden. Er dient dan ook geen 
classificatie uitgewerkt te worden, gezien dit enkel voor zonevreemde bedrijven nodig is. 
 
 
 

22. Benica 
 
Bestaande toestand - historiek 
Benica heeft als hoofdactiviteit grondwerken, aanleg van opritten en diverse karweien. Ook worden er 
kleine land- en tuinbouwactiviteiten uitgeoefend, met als specialisatie buxusteelt. 
 
Het bedrijf heeft zich recentelijk (begin 2012) gevestigd aan de Spelonckvaart. Daarvoor werd geen 
vergunning verleend. Een deel van deze straat vormt samen met de Dorpsvaart de noordelijke 
afbakening van de kern van Moerbeke. De Spelonckvaart loopt echter oostelijk verder als woonlint. 
Het is in dit gedeelte dat het bedrijf gelegen is. 
 
Het bedrijf geeft aan een bijkomende behoefte aan loods, parking, stapelruimte en kantoren te 
hebben, evenals een landbouwterrein van 5000m². 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het is onduidelijk waarvoor het bijkomend landbouwterrein van 5000m² zou dienen. Is dit om land- en 
tuinbouwactiviteiten verder te ontwikkelen, hetwelk niet zonevreemd is of is dit in functie van de 
grondwerken, hetwelk wel zonevreemd is. 
Gezien het bedrijf zich aan de Spelonckvaart gevestigd heeft zonder vergunning is er geen sprake van 
een hoofdzakelijk vergund bedrijf. Het bedrijf kan dan ook niet opgenomen worden in het RUP 
zonevreemde bedrijven. 
 

Classificatie 
Gezien er geen sprake is van een hoofdzakelijk vergund geacht bedrijf wordt, dient hier aan Benica de 
categorie 0 gegeven te worden, zijnde bedrijf dat zich moet herlokaliseren. 
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23. Meul Remi 
 
Bestaande toestand – historiek 
Meul Remi heeft als voornaamste activiteiten zandstralen en schilderen van machines. Deze 
activiteiten werden reeds geherlokaliseerd naar een bedrijventerrein in Lokeren. In de 
bedrijfsgebouwen aan de Pereboomsteenweg in Moerbeke is er op heden enkel materiaalopslag en 
stalling van voertuigen. Deze activiteiten werden gemeld. 
 
De Pereboomsteenweg is gelegen in het noordelijk deel van de gemeente. De eigendom paalt 
achteraan aan de autosnelweg E34 Antwerpen – Knokke. Langs de Pereboomsteenweg komt een 
gebouwencluster voor, waarvan het bedrijf deel vanuit maakt. Het bedrijf is gelegen in het agrarische 
gebied volgens het gewestplan. 
 
De bedrijfssite bestaat vooraan uit een oprit, waarna het perceel substantieel verbreed. Op dit 
breedste gedeelte staat het hoofdbedrijfsgebouw ingeplant. Achter het bedrijfsgebouw bevindt zich 
een grote grindverharding, waarna het terrein weer versmalt. Achteraan staan verschillende 
onvergunde loodsen. Het hoofdbedrijfsgebouw werd vergund als rechthoekig gebouw, en werd dus 
gewijzigd ingeplant. De vergunningstoestand is dus discutabel. Aangezien echter in 1977 een  
vergunning verleend werd voor een herstelwerkplaats van 1678,62m² kan gesteld worden dat er 
voldoende oppervlakte vergund werd om de normale bedrijfsvoering uit te voeren. 
 
Het bedrijf kent zijn oorsprong in de jaren ’70, opgericht voor het zandstralen en schilderen van 
landbouwmachines. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
In de gebouwencluster van de Pereboomsteenweg komen meerdere grote bedrijfspercelen en 
bedrijfsgebouwen voor. Op het rechts aanpalende is het bedrijf Herssens-Tollenaere gelegen (zie 
bespreking hiervoor). Het gebouw wordt huidig enkel als opslagplaats gebruikt. De gebouwen zijn in 
goede staat. Buffergroen ontbreekt. 
Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een gebouwencluster, dewelke als woonkorrel geselecteerd werd 
in het GRS, is het gebouw visueel niet hinderend voor de omgeving.  
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, horeca, bedrijvigheid en 
landbouw komen er voor.  
Zoals reeds omschreven is het terrein gelegen tussen de Pereboomsteenweg en de autosnelweg, 
waar ter hoogte van de gebouwencluster het agrarisch gebied reeds versnipperd is door deze 
bebouwing. Het betreft aldaar dus een ruimtelijk aangetast agrarisch gebied. 
 
Gelet de leeftijd van de huidige eigenaar en het feit dat zijn activiteiten reeds geruime tijd uitgeoefend 
worden in Lokeren, zal het bedrijfsgebouw op termijn een andere activiteit krijgen. Indien het 
naastliggende bedrijf Herssens-Tollenaere opgenomen wordt in het RUP zonevreemde bedrijven lijkt 
het aangewezen om ook deze eigendom op te nemen, zodat via stedenbouwkundige voorschriften 
kan bepaald worden welke activiteiten aldaar toegelaten kunnen worden, zonder de draagkracht van 
de omgeving te overschrijden. Gelet op de grootte van het bedrijfsgebouw en het bedrijfsterrein zou er 
zich immers al vlug een sterk dynamisch bedrijf kunnen gaan vestigen. Het betreft hier dus een 
bijzondere ruimtelijke problematiek, waar op (korte of lange) termijn sowieso een ruimtelijke oplossing 
zal voor nodig zijn. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat huidig de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden wordt.  
 

Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging in de geselecteerde woonkorrel Pereboom volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf Meul Remi de categorie 1 gegeven, zijnde bedrijf 
dat niet kan uitbreiden, maar waar wel, in afwijking van de omschrijving van de categorie, mogelijks 
nieuwe zonevreemde bedrijvigheid toegelaten wordt, dewelke de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden. 
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24. ATC 
 
Bestaande toestand – historiek 
ATC is een groothandel in antiek en curiosa. Als nevenactiviteit worden ook CO2 neutrale houtpellets 
verkocht, evenals strooisel voor grote dieren. De groothandel is gevestigd aan de Spelonckvaart. 
Een deel van deze straat vormt samen met de Dorpsvaart de noordelijke afbakening van de kern van 
Moerbeke. De Spelonckvaart loopt echter oostelijk verder als woonlint, alwaar het bedrijf gelegen is. 
Volgens het gewestplan is het bedrijf in agrarisch gebied gelegen. 
 
Het bedrijf heeft zich in 2009 gevestigd in de bestaande en toen verlaten bedrijfsgebouwen van het 
voormalige “zuivelfabriek Sint-Isidoor”, dat tot 1975 aldaar aanwezig was. De gebouwen zijn 
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. In 2011 werd een stedenbouwkundige 
vergunning verleend voor het herinrichten van het gebouw. Deze werken worden momenteel 
uitgevoerd. 
 
Het bedrijf koopt allerlei antiek op, welk momenteel wordt opgeslagen in de gebouwen. Op 
regelmatige tijdstippen wordt dit geëxporteerd naar het buitenland. Het bedrijfsgebouw staat 
momenteel dan ook vol antieke meubels. Het bedrijf heeft ook in Zelzate en Wachtebeke een 
opslagplaats. De eigenaar heeft deze vestiging aangekocht omwille van de erfgoedwaarde en wil dit 
stapsgewijs volledig restaureren met onder andere een bedrijfswoning. De zone achter het gebouw 
wordt als tuin gebruikt.  
  
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht – onderzoek omgevingskenmerken 
Het gebouw is groter dan de aanwezige gebouwen in de omgeving, dit is echter te verklaren door de 
geschiedenis van het gebouw. Het gebouw behoort dan ook tot de meest oorspronkelijke bebouwing 
van de omgeving. In de onmiddellijke omgeving komen zowel kleine als grote percelen voor. Het 
perceel is dan ook niet groter dan een aantal omringende percelen waar eveneens bebouwing op 
gevestigd is. 
 
Door de verbouwingswerken geeft het gebouw en het terrein momenteel geen verzorgde indruk. Van 
zodra de verbouwingswerken afgerond zijn, zal het geheel een meer verzorgd voorkomen verkrijgen. 
 
Het bedrijf heeft zich in 2009 gevestigd in de gebouwen, die leegstaand waren en in het verval 
dreigden te komen. Het nieuwe gebruik was aldus optimaal om het waardevol erfgoed te kunnen 
bewaren. De gebouwen zijn immers opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Om 
naar de toekomst de bestaande gebouwen te kunnen behouden, zullen zeker verdere 
verbouwingswerken noodzakelijk zijn. Evenwel dient er de garantie te zijn dat de gebouwen ook op 
lange termijn een nuttige functie kunnen vervullen zodat de dure investeringen die nog moeten 
gebeuren niet voor niets zijn. Het gebouw is immers feitelijk weinig geschikt voor bedrijvigheid. De 
niveauverschillen, de compartimentering en de specifieke constructieve structuur zijn hinderlijk voor 
efficiënte bedrijfsvoering. Vorige eigenaar heeft getracht om dit aan te passen met momenteel 
stabiliteitsproblemen tot gevolg. Daarom vraagt de aanvrager dat indien huidige bedrijfsvoering wordt 
stopgezet er een nabestemming mogelijk is voor het omvormen van het gebouw naar een 
meergezinswoning. Aldus heeft het waardevol erfgoed op lange termijn een toekomstperspectief. 
 
De Spelonckstraat is reeds vanaf ca. 200m voor het kruispunt met de Groenstraat tot aan de 
Pereboomsteenweg zowel langs noordelijke als zuidelijke zijde in agrarisch gebied gelegen. Toch is er 
veel lintbebouwing aanwezig. Dit gedeelte werd dan ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
omschreven als woonlint. De bestaande activiteit en de eventuele nabestemming tot 
meergezinswoning kaderen beiden in deze visie. Het kansrijk agrarisch gebied start pas achter de 
bestaande bebouwing langsheen de Spelonckvaart. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt en dat het bedrijf wellicht verenigbaar is met de omgeving. 
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Classificatie 
Gelet op het voorgaande en gelet op de ligging aan de noordelijke zijde van de Spelonckvaart en 
aldus in de gemengde openruimte kamer, maar deel uitmakend van het woonlint, volgens de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt aan het bedrijf ATC de categorie 3 gegeven, zijnde bedrijf met 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden, en waarbij geen beperkingen opgelegd worden voor de aard van 
de activiteiten. 
 

 
 

25. Triphon 
26. Palingshof Mieken Smet 
27.  ’t Veldcafé 
28. ’t Achterhuis (voorheen Theater Zuidlede) 

 
Bestaande toestand – historiek 
Triphon betreft een restaurant – brasserie met feestzaal. Als nevenactiviteit worden ook 
traiteursdiensten aangeboden. Het gebouw werd volgens de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
opgericht in het 3

e
 kwart van de 19

e
 eeuw. Sinds 2001 hebben de huidige uitbaters de bestaande zaak 

overgenomen. De capaciteit van het restaurant bedraagt maximaal 60 personen. In de bijhorende 
feestzaal kunnen maximaal 80 personen geplaatst worden. Er is geen behoefte tot uitbreiding, maar 
Triphon geeft aan dat de huidige locatie uitermate belangrijk is. 
 
Palingshof Mieken Smet is een restaurant – herberg, hetwelk reeds in 1916 opgestart werd en waar 
sinds de jaren ’50 reeds paling geserveerd wordt. Ook hier zijn geen uitbreidingsbehoeften, maar 
wordt wel aangegeven dat het zeer belangrijk is de activiteit op de huidige plaats te behouden, 
wegens authenticiteit en naambekendheid. 
 
’t Veldcafé betreft een café dewelke volgens de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de 2

e
 helft 

van de 19
e
 eeuw opgericht werd. Het café heeft links naast zijn gebouw een grote terrasruimte. Er is 

geen behoefte tot uitbreiding. 
Aansluitend aan het café, en er vroeger deel van uitmakend, werd eerst een theater opgericht, zijnde 
Theater Zuidlede. Recent werd dit echter een nieuw café, zijnde ’t Achterhuis. In de figuren en 
tabellen staat dit dus gekend als zijnde theater Zuidlede. 
 
Deze zaken samen vormen een horeacluster, genaamd Palingshuizen. Op grondgebied Moerbeke lijkt 
deze horecacluster geïsoleerd gelegen te zijn, de cluster sluit echter aan bij de kern van Eksaarde. De 
horecacluster ligt in bosgebied volgens het gewestplan. Net achter de horecacluster loopt de 
waterloop de Zuidlede. De percelen daarachter zijn gelegen in natuurgebied en maken deel uit van 
het VEN. 
 
Er zijn geen klachten gekend omtrent de horecacluster. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
In het GRS werd het volgende opgenomen: 
In het uiterste zuiden vindt men aansluitend op de grens van Eksaarde het parkgebied Meersdael 
terug en de horecacluster Palingshuizen. Voor beiden wordt het zonevreemde karakter bij voorkeur 
omgezet naar een zone-eigen bestemming, aangezien beiden geen afzonderlijk geheel vormen, maar 
aansluiten bij de woonkern van Eksaarde. De bebouwing is bijgevolg grensoverschrijdend. Vandaar 

dat deze zone rond de Palingshuizen bij voorkeur wordt bestendigd als horecacluster. De gemeente 

zal een RUP opmaken voor de herbestemming van de horecacluster Palingshuizen. 

Classificatie 
Gezien in het GRS reeds opgenomen werd dat voor de horecacluster een apart RUP zal opgemaakt 
worden, wordt in dit dossier geen verdere beoordeling en classificatie uitgewerkt. De classificatie 
uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven is daarenboven te specifiek gericht naar ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO. 
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29. Meersdael 

Bestaande toestand – historiek 
Domein Meersdael bestaat aan de straatzijde uit een kasteel – villa. In de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed staat deze als volgt omschreven: “grote villa in eclectische stijl opmerkelijk door 
zijn monumentaal karakter, pittoreske aanblik en merkwaardige mengeling van bouwkarakteristieken 
ontleend aan de hout- en vakwerkbouw, de Art Nouveau en de traditionele landhuisarchitectuur”. 
Achterliggend is er een bijbehorend park met vijvers. Hierin staat een gebouw dat volgens de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed als volgt omschreven is: “bijbehorend rechthoekig geschilderd 
houten bijgebouw (vroeger washuis en waarschijnlijk ook koetshuis en stallen) onder pannen 
zadeldak. Hieraan werd een kleiner bijgebouw voorzien. 
In het kader van de rentabiliteit van het kasteeldomein (i.f.v. onderhoudskosten) worden er recreatieve 
activiteiten georganiseerd zoals feesten (in het bijgebouw), beurzen (tuinbeurs) en tentoonstellingen. 
Gezien het niet steeds feesten betreft met dansgelegenheid, valt het Meersdael onder de vrijstelling 
van feestzalen, zoals omschreven in het Vlarem. Dankzij deze activiteiten is het opmerkelijke domein 
en gebouwen in goede en verzorgde staat. 
 
Er zijn geen klachten gekend omtrent het Meersdael. Er is bedrijfsopvolging. Op korte termijn is er de 
behoefte om de bijgebouwen beperkt uit te breiden (150à200m²). Eveneens is er nood aan extra 
parkeergelegenheid. Dit is niet om de capaciteit ervan uit te breiden maar de nood staat in functie van 
meer comfort, maar ook om te voldoen aan de bestaande regelgeving. De locatie is voor de activiteit 
zeer belangrijk. 
 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
In het GRS werd het volgende opgenomen: 
In het uiterste zuiden vindt men aansluitend op de grens van Eksaarde het parkgebied Meersdael 
terug en de horecacluster Palingshuizen. Voor beiden wordt het zonevreemde karakter bij voorkeur 
omgezet naar een zone-eigen bestemming, aangezien beiden geen afzonderlijk geheel vormen, maar 
aansluiten bij de woonkern van Eksaarde. 
In de gewenste structuur wordt enerzijds een horecacluster (de palinghuizen) voorzien en anderzijds 
een parkgebied met beperkt recreatief karakter (’t Meersdael). Binnen het parkgebied bevindt zich 
tevens de bedrijfszetel van het biologisch tuinbouwbedrijf ’t Uilenbos. Zowel de horecacluster, ‘t 
Meersdael en ’t Uilenbos zijn zonevreemd, maar kunnen aanvaard worden gezien zij aansluiten bij de 
kern van Eksaarde. 
Domein het Meersdael wordt dus opgenomen als een parkgebied met recreatief karakter. Binnen 
deze locatie is het niet de bedoeling om recreatieve activiteiten toe te laten. Wel wenst de gemeente 
op die manier enkele activiteiten mogelijk te maken en het gebied open te maken voor het publiek. De 
feestzaal die aanwezig is, kan behouden blijven evenals de “kinderboerderij”. Alle huidige op de 
terreinen aanwezige gebouwen zijn vergund of worden geacht vergund te zijn. 
De gemeente zal een RUP opmaken om de bestemming van domein het Meersdael te wijzigen naar 
parkgebied met recreatief karakter (zowel opgenomen in richtinggevend als bindend gedeelte). 
 

Classificatie 
Gezien in het GRS reeds opgenomen werd dat voor het Meersdael een apart RUP zal opgemaakt 
worden, wordt in dit dossier geen verdere beoordeling en classificatie uitgewerkt. De classificatie 
uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven is daarenboven te specifiek gericht naar ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO. 
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30. Molenhof 

Bestaande toestand – historiek 
Het Molenhof is een restaurant dat achter de lintbebouwing langsheen de Heirweg en tegen de 
Moervaart gelegen is. De Heirweg is een verbindingsweg tussen Moerbeke en Stekene, met tussenin 
Klein-Sinaai. Parallel met de Heirweg loopt de Moervaart. De omgeving is landelijk. Toch kenmerkt de 
Heirweg tussen het centrum van Moerbeke en de woonkern Klein-Sinaai zich door lintbebouwing, 
afwisselend met landbouwpercelen. Deze lintbebouwing bestaat uit woningen en er komen ook een 
aantal bedrijven / handelszaken voor.  
 
Het restaurant heeft zich in 1983 gevestigd in een bestaande woning. In 1981 werd daartoe een 
stedenbouwkundige vergunning verleend (verbouwen woning tot restaurant). Zowel de functie als de 
gebouwen zijn aldus vergund. Het betreft een kleinschalig culinair restaurant. De uitbaters geven aan 
geen uitbreidingsbehoeften te hebben. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
Feitelijk is maar een beperkt deel van de eigendom in gebruik i.f.v. het restaurant. De tuin bij het 
restaurant is mooi onderhouden. Vanaf de Moervaart geeft het restaurant met tuin een verzorgd 
uitzicht.  
 
In de omgeving is er een verwevenheid van functies. Zowel wonen, handel, bedrijvigheid en landbouw 
komen ervoor. Het gebouw past naar volume binnen de bebouwing in de onmiddellijke omgeving.  In 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staat de Heirweg omschreven als lokale activiteitenas. 
 
Er kan dan ook gesteld worden dat het restaurant niet storend overkomt in de omgeving en dat het 
verenigbaar is met de omgeving. 
 

Classificatie 
Hoewel het restaurant huidig geen uitbreidingsbehoeften heeft, kan dit later mogelijks wel het geval 
zijn. In het GRS wordt geen melding gemaakt om een RUP op te maken. Daarom wordt aan 
restaurant Molenhof toch een categorie toegekend, zijnde categorie 2 – verbouwingen en beperkte 

uitbreidingen zijn mogelijk. 

 
31. Mennershof 

Bestaande toestand – historiek 
Mennershof is een bed&breakfast met 2 kamers en een studio. Het is gelegen aan de Kruisstraat ten 
noorden van de E34 en dus ook ten noorden van de kern van Moerbeke en nabij de Nederlandse 
grens. Als nevenactiviteiten worden ook huifkartochten gehouden, fietsen verhuurd en in beperkte 
mate een feest’zaaltje’ verhuurd. De Kruisstraat omvat een bebouwd gedeelte, hetwelk samen met de 
daaraan palende straten het gehucht Kruisstraat vormt, en omvat vanaf het kruispunt met de Papdijk 
tot de Nederlandse grens een vrij open gedeelte met enkele verspreide bebouwingen. Het is in de 
open deel dat de Bed&Breakfast voorkomt. Het gebied wordt ook wel het poldercomplex Grote Kreek 
genoemd. De gehele zone rond de Grote Kreek en Pereboomsgat werd zowel in het GRS als het PRS 
aangeduid als toeristisch recreatief aandachtsgebied. 
 
Mennershof is bereikbaar via een openbaar zijstraatje van de Kruisstraat. Vanaf de hoofdstraat gezien 
ligt de B&B in de 2e bouworde, achter een landbouwbedrijf. Op het terrein staan een 4-tal gebouwen. 
Rechtop het openbare zijstraatje bevindt zich de woning met de kamers. Daarachter bevindt zich een 
bijgebouw (voormalige stal), waarvan een kleiner deel is ingericht als studio. Links naast de woning 
bevindt zich een oude schuur, dewelke aan de voorzijde open is. Op het perceel rechts naast het 
openbaar zijstraatje werd parkeergelegenheid gecreëerd. Hier staat ook een overdekking om de 
grotere huifkarren te stallen. Het terrein heeft een grote ingerichte tuin maar ook een weide voor een 
aantal paarden. 
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De B&B heeft de nodige exploitatievergunning volgens het decreet van 10 juli 2008 betreffende 
toeristische logies. Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met 
zich kunnen meebrengen. 
 
Er is op korte termijn de behoefte om uit te breiden. Meer bepaald wil men de oude schuur achter de 
woning restaureren en wil men een loods bijbouwen om de 3 grote huifkarren te kunnen stallen. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
In het GRS werd het volgende opgenomen: 
Ter hoogte van de Kruisstraat en de Weststraat zijn er kleinschalige Bed&Breakfasts gelegen. Hier 
bestaat dus de kans te overnachten, worden er huifkartochten ingericht en wordt aan hoevetoerisme 
gedaan. De uitbating in de Kruisstraat is gelegen in valleigebied. De B&B in de Weststraat bevindt 
zich in de nederzetting van de Kruisstraat-noord. De gemeente wenst deze activiteit hier te 
bestendigen. De B&B’s zullen deel uitmaken van de toeristische structuur van de gemeente. De 
gemeente zal een RUP opmaken om rechtszekerheid te bieden aan de locatie voor hoevetoerisme. 
 

Classificatie 
Gezien in het GRS reeds opgenomen werd dat voor het Mennershof een apart RUP zal opgemaakt 
worden, wordt in dit dossier geen verdere beoordeling en classificatie uitgewerkt. De classificatie 
uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven is daarenboven te specifiek gericht naar ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO. 

 

32. De Rode Sluis 

Bestaande toestand – historiek 
De Rode Sluis betreft een restaurant. Op de links naastliggende eigendom is eveneens een restaurant 
gelegen, zijnde ’t Polderhuis met de daaraan gekoppelde camping De Rode Sluis. Het restaurant is 
gelegen aan de Kruisstraat ten noorden van de E34 en dus ook ten noorden van Moerbeke. Het is 
gelegen in een kleine cluster van woningen tegen de Nederlandse grens. Het omliggende gebied 
wordt ook wel het poldercomplex Grote Kreek genoemd. De gehele zone rond de Grote Kreek en 
Pereboomsgat werd zowel in het GRS als het PRS aangeduid als toeristisch recreatief 
aandachtsgebied. 

 
Het restaurant staat vrij achteraan op het terrein. De zone ervoor werd grotendeels verhard als 
parking. Het overige gedeelte werd ingericht als tuin. 

 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
In het GRS werd het volgende opgenomen: 
De horeca ter hoogte van de camping De Rode Sluis sluit aan bij de geselecteerde woonkorrel, bij de 
camping en het aanwezige toeristisch – recreatief aandachtsgebied van het kreken- en poldergebied 
rondom het Eiland en het Pereboomsgat. Gezien de bestaande clustering kan dit eveneens blijven 
bestaan. 
De gemeente zal de horecazaken ter hoogte van Camping De Rode Sluis opnemen in een RUP 
(eventueel in combinatie met de Camping). Een opname van beide zonevreemde elementen in één 
RUP maakt duidelijk dat de activiteiten met elkaar verweven zijn en geïntegreerd zijn in het natuurlijke 
landschap. 
Het kreken- en poldergebied ter hoogte van het Eiland en het Pereboomsgat wordt door de provincie 
aangeduid als een toeristisch – recreatief aandachtsgebied. Hier kunnen eveneens enkel zachte 
vormen van recreatie toegelaten worden die de hoge natuurwaarden niet schaden. Vissen, wandelen, 
fietsen, paardrijden, … zijn hier toegelaten en kunnen zelfs grensoverschrijdend georganiseerd 
worden. 
 

Classificatie 
Gezien in het GRS reeds opgenomen werd dat voor De Rode Sluis een apart RUP zal opgemaakt 
worden, wordt in dit dossier geen verdere beoordeling en classificatie uitgewerkt. De classificatie 
uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven is daarenboven te specifiek gericht naar ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO. 
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33. ’t Polderhuis + De Rode Sluis 

Bestaande toestand – historiek 
’t Polderhuis betreft een restaurant. De Rode Sluis betreft de naastliggende camping. De uitbaatster 
van het restaurant heeft ook de camping in uitbating. De eigendom is van het polderbestuur van 
Moerbeke. Restaurant en camping zijn gelegen aan de Kruisstraat ten noorden van de E34 en dus 
ook ten noorden van Moerbeke. Het is gelegen in een kleine cluster van woningen tegen de 
Nederlandse grens. Het omliggende gebied wordt ook wel het poldercomplex Grote Kreek genoemd. 
De gehele zone rond de Grote Kreek en Pereboomsgat werd zowel in het GRS als het PRS 
aangeduid als toeristisch recreatief aandachtsgebied. 

 
Rechts vooraan is het restaurant gelegen. Het overige deel werd ingericht ten behoeve van de 
camping. De camping is met de nodige vergunning vernieuwd in de periode 2000-2001. De camping 
is aldaar echter meer dan 50 jaar gevestigd. Op de camping zijn er 22 vaste of lange staanplaatsen en 
5 korte camperplaatsen aanwezig.  
Het restaurant is volledig en de camping is grotendeels in een zone voor verblijfsrecreatie gelegen. 
Een kleiner deel naast de waterrand van de Grote Kreek is volgens het gewestplan in natuurgebied 
gelegen. 
 
Er zijn geen klachten gekend aangaande de activiteiten of de hinder die deze met zich kunnen 
meebrengen. In de toekomst wenst men het terras van het restaurant uit te breiden. Op de camping 
wenst men trekkershutten te plaatsen en een installatie voor het opwekken van groene stroom. 
 
Ruimtelijke impact en draagkracht 
In het GRS werd het volgende opgenomen: 
De horeca ter hoogte van de camping De Rode Sluis sluit aan bij de geselecteerde woonkorrel, bij de 
camping en het aanwezige toeristisch – recreatief aandachtsgebied van het kreken- en poldergebied 
rondom het Eiland en het Pereboomsgat. Gezien de bestaande clustering kan dit eveneens blijven 
bestaan. 
De gemeente zal de horecazaken ter hoogte van Camping De Rode Sluis opnemen in een RUP 
(eventueel in combinatie met de Camping). Een opname van beide zonevreemde elementen in één 
RUP maakt duidelijk dat de activiteiten met elkaar verweven zijn en geïntegreerd zijn in het natuurlijke 
landschap. 
Het kreken- en poldergebied ter hoogte van het Eiland en het Pereboomsgat wordt door de provincie 
aangeduid als een toeristisch – recreatief aandachtsgebied. Hier kunnen eveneens enkel zachte 
vormen van recreatie toegelaten worden die de hoge natuurwaarden niet schaden. Vissen, wandelen, 
fietsen, paardrijden, … zijn hier toegelaten en kunnen zelfs grensoverschrijdend georganiseerd 
worden. 
Gelegen in dit kreken- en poldergebied kan de camping Rode Sluis bestendigd blijven als zone voor 
verblijfsrecreatie. Deze camping is grotendeels gelegen in een zone voor verblijfsrecreatie, maar ook 
deels in natuurgebied. Deze camping werd door de provincie niet mee opgenomen in de regularisaties 
van de zonevreemde campings die enkele jaren geleden is uitgevoerd voor het grondgebied van gans 
de provincie. De provincie acht het een gemeentelijke materie. De camping is immers niet zeer groot 
en is voor het overgrote deel gelegen in een zone voor verblijfsrecreatie. De bestaande infrastructuren 
en opstallen zijn vergund. Bovendien beschikt men over de noodzakelijke vergunningen t.b.v. de 
uitbating van de terreinen. De gemeente wenst deze camping dan ook te bestendigen binnen de 
huidige grenzen en met behoud van de aanwezige natuurwaarden. 
 

Classificatie 
Gezien in het GRS reeds opgenomen werd dat voor ’t Polderhuis + camping een apart RUP zal 
opgemaakt worden, wordt in dit dossier geen verdere beoordeling en classificatie uitgewerkt. De 
classificatie uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven is daarenboven te specifiek gericht naar 
ambachtelijke bedrijvigheid en KMO. 

 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  60 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

OVERZICHT 

Nr. Naam Categorie 

1 Cerpentier Loonwerken bvba Geen (niet-zonevreemd) 

2 De Caluwe Guido 4  

3 De Jaeger Robert 2 

4 Wanzele Gustaaf 4 

5 Apers Dirk 4 

6 Cerpentier E&M Transport 2 

7 De Decker Eric Geen (niet-zonevreemd) 

8 Keytec bvba 2 

9 Dekeyser Freddy en  Zonen 2 

10 Herssens – Tollenaere 2 

11 Waasland houthandel Geen (uitbreidingsmogelijkheden niet-zonevreemd) 

12 De Pau bvba Geen (niet-zonevreemd) 

13 Van Loo Joeri Geen (niet-zonevreemd) 

14 Vandeweghe Dirk 4 

15 Drankencentrale Koudenborm 4 

16 Moerbeeks Kippenbedrijf 1 

17 Goossens 1 

18 De Raes Erwin (Deraco) 2 

19 ’t Uilenbos Geen (uitbreidingsmogelijkheden niet-zonevreemd) 

20 Hardenne 3 

21 Van Ootegem Mario Geen (niet-zonevreemd) 

22 Benica 0 

23 Meul Remi 1 

24 ATC 3 

25 Triphon Geen klassering toegekend 

26 Palingshof Mieken Smet Geen klassering toegekend 

27 ’t Veldcafé Geen klassering toegekend 

28 Theater Zuidlede Geen klassering toegekend 

29 Meersdael Geen klassering toegekend 

30 Molenhof 2 

31 Mennershof Geen klassering toegekend 

32 De Rode Sluis Geen klassering toegekend 

33 ’t polderhuis + De Rode Sluis Geen klassering toegekend 
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6. VOORSTEL OP TE NEMEN BEDRIJVEN IN RUP 

Het voorstel van op te nemen bedrijven is tot stand gekomen aan de hand van volgende voorwaarden: 
 

 oplossingen op gemeentelijk niveau 
Het RUP moet een oplossing bieden voor problemen op gemeentelijk niveau, dit wil zeggen dat 
het instrument zich omwille van de subsidiariteit richt naar de lokale bedrijven. Het is niet de 
bedoeling om met dit instrument een nieuwe KMO-zone of nieuw industrieterrein, groter dan 5 ha 
te gaan creëren. Via het RUP kunnen ontwikkelingsmogelijkheden worden uitgewerkt voor lokale 
bedrijven op schaal van het bedrijf. 
 

 ontwikkelingsmogelijkheden via gebiedsgerichte visie 
De ontwikkeling van de zonevreemde bedrijven wordt afgestemd op een gebiedsgerichte visie. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt daarbij het afwegingskader voor het beoordelen 
van de uitbreidingsmogelijkheden. Vanuit het ruimtelijk kader kunnen immers randvoorwaarden 
gesteld worden aan de eventuele ontwikkeling van de bedrijven. 
 

 enkel behoorlijk vergunde bedrijven komen in aanmerking 
Het is niet de bedoeling van de overheid om alle bedrijven die in het verleden tot stand kwamen 
zonder wettelijke vergunning of waarbij de stedenbouwkundige vergunning niet werd nageleefd, te 
regulariseren. Grote onrechtmatigheden kunnen door middel van dit instrument niet worden 
rechtgezet. Het RUP kan daarbij enkel uitspraken doen over behoorlijk vergunde niet verkrotte 
gebouwen. 
 

 de ruimtebehoefte van de bedrijven moet aantoonbaar zijn 
Het is niet wenselijk om voor alle zonevreemde bedrijven in de gemeente een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te stellen. Rechtszekerheid wordt vandaag reeds voor een groot deel van de 
bedrijven gegarandeerd door de Codex Ruimtelijke ordening – artikel 4.4.16. Dit artikel biedt de 
mogelijkheid om van de geldende bestemmingsvoorschriften af te wijken voor het verkrijgen van 
een stedenbouwkundige vergunning voor bestaande bedrijfsgebouwen. Dit geldt voor het 
verbouwen binnen het bestaande bouwvolume, het herbouwen op dezelfde plaats, het uitvoeren 
van aanpassingswerken, het onder bepaalde voorwaarden herbouwen op een gewijzigde plaats 
en het uitbreiden van bestaande gebouwen indien de uitbreiding o.a. noodzakelijk is omwille van 
de milieuvergunningsplichtige voorzieningen. 
Bij de opmaak van het RUP worden enkel die bedrijven meegenomen die reële behoeften en 
haalbare plannen hebben en die vandaag niet kunnen realiseren. Daarnaast kunnen bedrijven 
meegenomen worden met een bijzondere ruimtelijke problematiek die niet binnen het geldende 
wettelijke kader een oplossing kunnen krijgen. Op deze wijze wordt een onnodig ruimtegebruik 
vermeden. 
 

 Bedrijven die een positief planologisch attest hebben verkregen. 
Voor de bedrijven waarvoor de gemeente een positief planologisch attest heeft afgeleverd, is de 
gemeente verplicht om een RUP op te maken. Deze moeten sowieso worden opgenomen. 
 

 Bedrijven passend in andere specifieke acties uit het GRS niet. 
Voor de bevraging van de potentiële zonevreemde bedrijven werd naast de klassieke 
ambachtelijke bedrijven ook een uitgebreide lijst van andere bedrijfsactiviteiten mee opgenomen. 
Aldus werden de noden van deze bedrijven mee in kaart gebracht. Evenwel noodzaken sommige 
van die andere bedrijvigheid een gerichter planningsproces. Bedrijvigheid in de recreatieve sector 
bijvoorbeeld dient specifiek gekaderd te worden in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur. 
In het kader van huidige opdracht is dit niet omvat. In het GRS werd dit specifiek als aparte acties 
opgenomen. 
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Volgende zonevreemde bedrijven komen in aanmerking komen voor opname in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan: 
 

Nr. Naam Opname 
in RUP 

Reden 

1 Cerpentier 
Loonwerken bvba 

neen Niet zonevreemd 

2 De Caluwe Guido neen Gewestelijke bevoegdheid 

3 De Jaeger Robert ja Heeft nood aan rechtszekerheid 

4 Wanzele Gustaaf neen De opmaak van een gewestelijk RUP is gestart. Er 
werd reeds een plenaire vergadering gehouden. 
Sindsdien ligt het dossier echter stil. Het 
gemeentebestuur vraagt dan ook aan de hogere 
overheid om het GRUP te finaliseren, conform het 
afgeleverde planologisch attest. 

5 Apers Dirk neen De opmaak van een gewestelijk RUP is gestart. Er 
werd reeds een plenaire vergadering gehouden. 
Sindsdien ligt het dossier echter stil. Het 
gemeentebestuur vraagt dan ook aan de hogere 
overheid om het GRUP te finaliseren, conform het 
afgeleverde planologisch attest. 

6 Cerpentier E&M 
Transport 

ja Reeds afgeleverd positief planologisch attest 

7 De Decker Eric neen Niet zonevreemd 

8 Keytec bvba ja Reeds afgeleverd positief planologisch attest 

9 Dekeyser Freddy en  
Zonen 

ja Reeds afgeleverd positief planologisch attest 

10 Herssens – Tollenaere ja Heeft op middellange termijn uitbreidingsnoden 

11 Waasland houthandel neen Bedrijf heeft uitbreidingsmogelijkheden in woonzone 

12 De Pau bvba neen Niet zonevreemd 

13 Van Loo Joeri neen Niet zonevreemd 

14 Vandeweghe Dirk ja Heeft op korte termijn nood aan een oplossing om de 
continuïteit van de activiteit te verzekeren. 
Kan op eigen terrein uitbreiden. 

15 Drankencentrale 
Koudenborm 

ja Heeft op korte termijn nood aan een oplossing om de 
continuïteit van de activiteit te verzekeren. 
Kan op eigen terrein uitbreiden. 

16 Moerbeeks 
Kippenbedrijf 

neen Heeft op korte of middellange termijn geen nood aan 
een oplossing om de continuïteit van de activiteit te 
verzekeren. 
 

17 Goossens neen Heeft op korte of middellange termijn geen nood aan 
een oplossing om de continuïteit van de activiteit te 
verzekeren 

18 De Raes Erwin 
(Deraco) 

ja Heeft op termijn nood aan een bedrijfswoning. Om de 
continuïteit van de activiteit te verzekeren zijn 
verbouwingswerken noodzakelijk. 

19 ’t Uilenbos neen Biologisch landbouwbedrijf heeft uitbreidings-
mogelijkheden in landbouwzone 

20 Hardenne ja Heeft op korte termijn nood aan een oplossing om de 
continuïteit van de activiteit te verzekeren. 
Kan op eigen terrein uitbreiden. 

21 Van Ootegem Mario neen Niet zonevreemd 

22 Benica neen Geen vergund bedrijf 

23 Meul Remi ja Gelet op de ligging naast Herssens-Tollenaere, 
waarvoor een opname in het RUP gewenst is, en 
gezien de grootte van de bedrijfsgebouwen, die op 
middellange termijn van activiteit zullen veranderen, 
betreft het hier een bijzondere ruimtelijke problematiek. 
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Het is hier immers aangewezen na te gaan welke 
activiteiten in de toekomst op deze locatie 
aanvaardbaar zijn. 
Dit wordt dus best gezamenlijk bekeken met het bedrijf 
Herssens-Tollenaere. 

24 ATC ja Overleg nodig wat meest duurzame oplossing is om 
het gebouw te kunnen behouden. 

25 Triphon neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

26 Palingshof Mieken 
Smet 

neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

27 ’t Veldcafé neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

28 Theater Zuidlede neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

29 Meersdael neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

30 Molenhof neen Heeft op korte of middellange termijn geen nood aan 
een oplossing om de continuïteit van de activiteit te 
verzekeren 

31 Mennershof neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

32 De Rode Sluis neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

33 ’t polderhuis + De 
Rode Sluis 

neen Zal conform GRS in een afzonderlijk RUP opgenomen 
worden. 

 
 
Besluit: 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 7 oktober 2013 om volgende bedrijven op te 
nemen in het RUP zonevreemde bedrijven: 
1. Garage De Jaeger, Heirweg 5, Moerbeke 
2. Cerpentier E&M Transport, Koewachtsteenweg 13, Moerbeke 
3. Keytec bvba, Papdijk 16a, Moerbeke 
4. Dekeyser Freddy en Zonen, Papdijk 18, Moerbeke 
5. Herssens – Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, Moerbeke 
6. Vandeweghe Dirk, Terweststraat 103, Moerbeke 
7. Drankencentrale Koudenborm, Heirweg 44, Moerbeke 
8. Deraco, Eksaardsedam 6, Moerbeke, 
9. Hardenne, Kruisstraat 48, Moerbeke, 
10. Meul Remi, Pereboomsteenweg 51, Moerbeke, 
11. ATC, Spelonckvaart 108, Moerbeke 
 
Noot: 
Uit vooroverleg met de hogere overheid op 24 mei 2013 en opgevraagde adviezen blijken het 
Moerbeeks Kippenbedrijf en Goossens moeilijk verenigbaar zijn met de bovenlokale visie op de 
natuurlijke structuur. Gezien de dringende noodzaak van dit RUP voor sommige bedrijven en teneinde 
vertragingen te vermijden, besliste het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2013 om 
deze twee bedrijven niet op te nemen in het RUP. Desondanks blijft het college achter het behoud van 
beide bedrijven op deze locatie staan. 
 
Naar aanleiding van de plenaire vergadering (dd. 13 oktober 2014) besliste het college van 
burgemeester en schepenen op 17 november 2014 om de bedrijfssite van Meul Remi  niet verder op 
te nemen in het ontwerp “RUP Zonevreemde bedrijven”. 
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7. VERTALING NAAR RUP 

 
Er worden 10 zonevreemde bedrijven opgenomen in dit RUP. Bedrijven die aan elkaar palen worden 
opgenomen op hetzelfde deelplan. Alzo worden er 9 deelplannen opgemaakt. 
 
Hierna wordt per deelplan besproken: 

- bestaande en juridische toestand 
- relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 
- visie over de ontwikkeling van het plangebied          
- ruimtelijke afweging met toetsing aan RSV en PRS 

 
De visie per deelplan wordt vertaald naar een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. 
Algemeen wordt per deelplan een grafisch plan opgemaakt waarop in hoofdzaak de zone voor 
bedrijvigheid en de bufferzone wordt  weergegeven.  
De zone voor bedrijvigheid geeft een algemene zonering weer waarbinnen de gebouwen, 
verhardingen, opslagruimte, … kan gerealiseerd worden binnen de specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften. De maximum bebouwing wordt met een percentage gegeven zodat naar de toekomst 
de vrijheid bestaat om de site zo efficiënt mogelijk in te richten. De bufferzone wordt wel effectief op 
het grafisch plan vastgelegd (en niet als overdruk) gezien dit zowel voor het bedrijf als voor de 
aanpalende eigenaars meer duidelijkheid geeft over de effectieve begrenzing.  
Indien een woonfunctie op het perceel aanwezig is, wordt deze bevestigd als overdruk ‘zone voor 
bedrijfswoning’ op de zone voor bedrijvigheid. Een bedrijfswoning kan dan ook nooit losgekoppeld 
worden van de op de site aanwezige bedrijvigheid. 
 
In de algemene stedenbouwkundige voorschriften wordt opgenomen dat voor de verharde delen van 
het terrein de oppervlakte, de functie en het materiaalgebruik steeds duidelijk dienen omschreven te 
worden. Verhardingen dienen steeds beperkt te worden tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de 
bedrijfsvoering. Dit moet gemotiveerd worden bij de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. 
Zodoende kan bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geoordeeld worden of de 
oppervlakte van de verharding nog in evenredigheid is met de activiteiten die op het moment van de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning uitgeoefend worden. 
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7.1. Deelplan 1: Garage De Jaeger 

Voor Garage De Jaeger wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 34 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 3 in bijlage. 

7.1.1. Bestaande en juridische toestand 

Garage De Jaeger betreft een garagewerkplaats, gecombineerd met een tankstation.  
 
Het is al sinds 1969 gevestigd aan de Heirweg 5 te Moerbeke. De Heirweg betreft hier een 6m brede 
betonweg met aan zuidelijke zijde een verhoogd dubbelrichting fietspad, 2m20 breed in beton. De 
noordelijke berm is behoudens opritten onverhard en dikwijls voorzien met langsgracht. De Heirweg 
wordt gekenmerkt door een variatie van lintbebouwing en landbouwpercelen. Recht tegenover het 
bedrijf en ernaast is een woning gesitueerd. Overige omgevende percelen betreffen akkerlanden. 
 
Het bedrijfsterrein omvat het perceel kadastraal gekend 1e afdeling, sie D, nrs. 629N. Het is quasi 
volledig bebouwd met de bedrijfsgebouwen. Het garagegebouw bevindt zich op ca. 14,5 meter achter 
de rooilijn en komt tot op geringe afstand van de achterste perceelsgrens met de Moervaart. Ten 
oosten staat het tot tegen de perceelgrens, ten westen tot op enkele meters. De onbebouwde zones 
ten westen en achter het gebouw zijn verhard. Het eerste deel van het garagegebouw, zijnde de 
toonzaal, is afgewerkt met een plat dak, het achterste gedeelte, zijnde de werkplaats, werd afgewerkt 
met een licht hellend zadeldak. De hoogte van de bedrijfsgebouwen is beperkt. Aan de straatzijde 
staat een tankstation die overdekt is met een luifel. De nodige verhardingen in functie van de 
bereikbaarheid van de garage en het tankstation werden aangelegd, evenals parkeerplaatsen in 
grastegels, dit conform de laatst verkregen stedenbouwkundige vergunning.  
In het bedrijfsgebouw werd in 1995 aan zuidoostelijke zijde een interne bedrijfswoning voorzien. 
Gezien deze inpandig ingericht werd, waren de eigenaars zich niet bewust dat hiervoor toenmalig een 
bouwvergunning vereist was. Op het bouwplan, horende bij de vergunning van 28/02/2002 werd de 
woning dan ook ingetekend. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 13/10/1969: bouwen toonzaal en werkplaats 
2. 28/02/2002: heraanleg bestaand benzinestation met vloeistofdichte piste – plaatsing nieuwe  

opslagtanks en luifel 
Het bedrijf beschikt over een geldende milieuvergunning. 
 
Het betreft dus een hoofdzakelijk vergund bedrijf, hier gevestigd van voor de inwerkingtreding van het 
gewestplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 9: ▲ Zicht op voorzijde garage en tankstation 
fig. 10: ▲ ►Zicht vanaf de Moervaart 
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7.1.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Volgens het GRS kunnen bedrijven die zich binnen of aanpalend aan het kerngebied bevinden, een 
kwalitatieve bijdrage leveren voor zover deze uitgeoefende kwaliteit niet hinderlijk is voor de 
omgeving. Het handhaven en het beperkt uitbreiden van deze bedrijven, waarbij de activiteiten binnen 
het bedrijf geen grotere hinder vormen, dient binnen een kwalitatieve vormgeving mogelijk te worden. 
 
Een echte schaalvergroting is in deze gebieden echter niet wenselijk daar het de leefkwaliteit binnen 
deze woonkernen kan verstoren. De toegelaten activiteiten kunnen derhalve beperkt worden, 
waardoor een betere integratie en ruimtelijke kwalitatievere vormgeving, niet alleen op het niveau van 
het bedrijf zelf, maar op het niveau van de woonkern, kan verwezenlijkt worden. Bedrijven die een 
verstoring  veroorzaken voor de omgeving krijgen een uitdovend karakter waarbij  de bestaande 
activiteiten worden gedoogd maar geen uitbreiding meer mogelijk is. Hierbij dient het bedrijf te worden 
geherlokaliseerd naar een lokaal bedrijventerrein. 
 
Dit maakt dat de toegelaten categorieën uiteenlopen van categorie 0 (herlokalisatie, zelfs indien geen 
gewenste uitbreiding) tot categorie 4 (bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, waarbij de 
toegelaten activiteiten worden beperkt). 
 
Het betreft een garagewerkplaats met tankstation. Het bedrijf is gelegen in de aansluiting van het 
zuidelijke woonlint bij het hoofddorp van Moerbeke. Het is gelegen langs een lokale weg type I, meer 
bepaald de lokale verbindingsweg tussen Moerbeke en Stekene. Het veroorzaakt geen hinder aan de 
omgeving. Door zijn huidige beperkte perceelsoppervlakte kan geen schaalvergroting plaatsvinden.  
 
De voorheen gegeven categorie 2, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, en met een 
beperking van de toegelaten activiteiten en met randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid in de 
omgeving, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte categorisering. 
 
 

fig. 11: ▼ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op 
te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±1908m² 
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7.1.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Garage De Jaeger heeft momenteel quasi geen uitbreidingsmogelijkheden, gezien het bedrijf 
geprangd zit tussen Heirweg en Moervaart en gezien de naastliggende percelen geen eigendom zijn. 
Echter is er wel bedrijfsopvolging mogelijk door de kleinzoon van huidige uitbater. Daarom is 
rechtszekerheid gewenst. Indien de opvolging om één of andere reden toch niet lukt, worden andere 
activiteiten toegelaten. Deze worden echter beperkt. 
 
Extra bebouwing op het perceel is niet wenselijk. 
Het maximaal bebouwingspercentage is dan ook 
ongeveer in overeenstemming met de oppervlakte 
van de huidige bebouwing. Daar waar vrijstaande 
luifels in de zone tussen rooilijn en bedrijfsgebouwen 
normaal niet toegelaten worden, is in dit deelplan 
een uitzondering voorzien. Een wezenlijk onderdeel 
van het bedrijf betreft immers het tankstation dat met 
een luifel dient te voorzien zijn. De inpandige 
bedrijfswoning kan wel bestendigd worden. Deze 
wordt evenwel als indicatief aangeduid op het 
grafisch plan. Bij volledige nieuwbouw kan deze ook 
elders in het bedrijfsgebouw geïntegreerd worden. 
 
De resterende zone naast en achter het 
bedrijfsgebouw wordt als bufferzone vastgelegd. 
Volgens het scheepvaartreglement mogen echter 
geen bomen aangeplant worden op minder dan 
3m25 van de boord van de waterweg. De buffer aan 
zijde van de Moervaart dient eerder met heesters, 
klimop, ... beplant te worden. 
Zodoende kan de site ten opzichte van de Moervaart 
beter landschappelijk ingepast worden, daar waar dit 
nu ontoereikend is. Ter hoogte van de 
bedrijfswoning kan de buffer beperkter aangelegd 
worden in functie van de bereikbaarheid van de 
bedrijfswoning. 
 

fig. 12: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van het kerngebied - GRS Moerbeke met 
bijgevoegde aanduiding ligging bedrijf (blauw vierkant) 
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7.1.4. Ruimtelijke verantwoording 

Door de ligging net naast de kern van Moerbeke, maar langs de lokale verbindingsweg naar Stekene 
en reeds gevarieerd woonlint, kan deze locatie intensieve activiteiten dragen. Voor een tankstation is 
de ligging ideaal. De Heirweg, als lokale weg type I, kan de louter autogerichte verkeersgeneratie van 
het bedrijf aan. Het bedrijf heeft geen negatieve invloed op de woonomgeving. 
 
Het perceel dat wordt opgenomen in het RUP is reeds lange tijd in eigendom en gebruik door het 
bedrijf. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er nauwelijks. Aldus is de dynamiek van het bedrijf begrensd. 
De korrelgrootte is gelijkwaardig aan verschillende andere grotere gebouwen langs de Heirweg.  
 
Het bedrijf heeft zich ten opzichte van de Heirweg goed ingepast in de omgeving. De 
bedrijfsgebouwen zijn qua hoogte beperkt zodat deze niet overheersend zijn. Vanaf de Moervaart en 
de Moervaartdepressie gezien, geeft het bedrijf huidig een eerder slordige indruk. Hoewel er slechts 
een beperkte ruimte tussen bedrijfsgebouw en Moervaart aanwezig is, kan door toch een groenbuffer 
te voorzien het bedrijf beter landschappelijk ingepast worden. Gezien het recreatieve aspect van de 
Moervaart en landschappelijke gave gebied op de andere oever is een aantrekkelijkere achterzijde 
zeker noodzakelijk.  
Een buffering aan de andere zijde niet mogelijk. Huidige aanpalende tuin vormt hierbij evenwel een 
groeninkleding t.o.v. Moervaart en achterliggend gebied 
 
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 Het bedrijf blijft maximaal verweven ter hoogte van de aansluiting van het zuidelijke 
woonlint aan de kern van Moerbeke. Het bedrijf in zijn huidige toestand veroorzaakt geen 
gekende hinder. Ook ten opzichte van de aanpalende Moervaart, een groene recreatieve as, 
dient er een goed nabuurschap te zijn en is een degelijke landschappelijke inkleding 
noodzakelijk.  

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 De bedrijfsgebouwen zijn nu reeds tussen Heirweg en Moervaart geprangd op het perceel. 
Er kunnen geen uitbreidingsmogelijkheden aangeboden worden.   

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf heeft zich hier met vergunning gevestigd voor inwerking treden van 
het gewestplan. Het bedrijf is hier reeds lang lokaal verankerd. Herlokalisatie weegt niet op, 
zowel vanuit financieel als ruimtelijk standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige 
locatie.  

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, dewelke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden 
in dit RUP maatregelen vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren 
(groenbuffers waar mogelijk, verankeren inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen). Er wordt aandacht besteed aan een betere landschappelijke inpassing 
tegenover de Moervaart en het waardevolle landschap op de andere oever. 
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7.2. Deelplan 2: Cerpentier E&M Transport 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 37-38 van deze 
toelichtingsnota. De aanvraag van een planologisch attest door het bedrijf werd beschreven op pagina 
20.Tevens betreft het fiche 6 in bijlage. 
 

7.2.1. Bestaande en juridische toestand 

Cerpentier E&M Transport betreft een transportfirma gespecialiseerd in landbouwgerelateerde 
transportactiviteiten, zoals transport van grond, machines en land- en tuinbouwproducten. Daarnaast 
voert het bedrijf nog een aantal landbouwloonwerkactiviteiten uit, zijnde het reinigen van bieten en het 
spreiden van mest. Naast vrachtwagens heeft het bedrijf dan ook verschillende landbouwmachines in 
eigendom. 
 
Het bedrijf is gelegen aan de Koewachtsteenweg 13 te Moerbeke – Koewacht. Het bedrijf is gelegen 
aan de zuidelijke rand van de dorpskern van Koewacht, maar maakt er nog deel van uit. De 
Koewachtsteenweg is hier feitelijk een woonstraat welk een verbinding maakt tussen de hoofdstraat: 
‘Koewacht’ en de Beukendreef zijnde de ontsluitingsweg naar Kruisstraat/Moerbeke. De straat bestaat 
uit een 6m brede betonverharding met aan beide zijden een verhoogd voldoende breed voetpad. De 
straat wordt gekenmerkt door veelal vrijstaande woonhuizen. Verderop in de straat is een ander 
bedrijf: Cerpentier Loonwerken gevestigd. De villa op aanpalend rechts perceel is vrij diep op het 
perceel ingeplant. Bovendien komt dit perceel tot achter de bedrijfsterreinen van Cerpentier. Vlak 
achter de loods van Cerpentier staat een paardenstal. Links staat een oudere woning met meerdere 
achterbouwen. Deze eigendom werd heel recent door zoon Cerpentier aangekocht. Links daarvan 
staan woningen met diepe achtertuinen (ca. 140m). 
 
Het bedrijfsterrein omvat de percelen kadastraal gekend 1

e
 afdeling, sie B, nrs. 445D3, 445E3, 445L2 

en een deel van 445K3. Op het bedrijfsterrein staat tegen de straatzijde de bedrijfswoning. Zowel links 
als rechts van de woning is een oprit gelegen. De oprit links is beperkt en aangelegd in kassei en 
wordt dan ook alleen gebruikt voor personenwagens. De rechtse oprit is voldoende breed en in beton, 
zodat de vrachtwagens hier het terrein op- en afrijden. Achter de woning en tegen de linkse 
perceelsgrens staat een ouder gebouw, gebruikt als garage en berging. Rechts achteraan op het 
perceel staat een loods. Naast de loods wordt de parkeerruimte voor vrachtwagens nu ingenomen 
door de uitbreiding van de loods. In functie daarvan heeft het bedrijf ook een deel van de achtertuin 
van het naastliggende perceel 445k moeten innemen als parking in steenslag. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 29/06/1964: bouwen van woning 
2. 27/03/1970: bouwen van mestvarkenshok 
3. 25/04/1991: bouwen van loods  
4. 26/10/2005: regularisatie van loods en verharding  
5. 10/12/2009: positief planologisch attest 
6. 21/03/2011: oprichten van een loods, overdekte wasplaats en kantoorcontainer na afbraak 

bestaande garage en berging.  
Deze laatste stedenbouwkundige vergunning is ondertussen vervallen en daaruit volgend ook het 
planologische attest.  
 
In de vergunning van 2011 was als bijkomende voorwaarde de afbraak van garage en bergplaats 
opgenomen. De onzekerheid dat een nieuwe garage/bergplaats/kantoor conform de behoefte op 
lange termijn kon gebouwd worden, zorgde ervoor dat het bedrijf de werken uitstelde.  Men wou de 
evolutie van dit RUP afwachten. Ondertussen is de vergunning en planologisch attest vervallen. De 
behoeftes zoals aangegeven in het planologische attest zijn evenwel nog steeds aanwezig en zelfs 
gegroeid! 
 
Ondertussen blijft het een vergund bedrijf. Vanuit landbouwloonactiviteiten is het geëvolueerd naar 
ook landbouwgerelateerde transport. 
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fig. 13: ▲ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op 
te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±3794m² 

fig. 14: ▲ De bedrijfswoning, en een bijkomende oprit voor personenwagens 
fig. 15: ▲ ►De oprit voor vrachtwagens (rechts van de bedrijfswoning) en het gebouwencomplex. 

fig. 16: ▲ Zicht op noordoostelijke zijgevel bestaande loods 
fig. 17: ▲ ►Achtergevel woning en stallingen, gezien vanaf achterliggende parking 
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7.2.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven gelegen in de noordelijke open ruimte krijgen normaal categorie 0 (herlokalisatie, zelfs 
indien geen gewenste uitbreiding) of categorie 1 (bedrijven die op basis van voormelde principes niet 
mogen uitbreiden) toegekend. 
Binnen deze deelruimte gelden beperkingen met het doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. Deze deelruimte dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van 
bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende activiteiten te voorzien welke 
de draagkracht van de omgeving overschrijden. 
 
Echter is deze categorisering opgesteld voor bedrijven die gelegen zijn buiten de geselecteerde 
woonkernen en/of woonkorrels, afgebakend binnen deze noordelijke open ruimte. Cerpentier E&M 
Transport is evenwel gelegen binnen de geselecteerde woonkern Koewacht. In de woonkern 
Koewacht kan bedrijvigheid verweven in de woonomgeving toegelaten worden mits respect voor de 
ruimtelijke draagkracht. De bedrijvigheid staat bovendien in functie van de landbouwactiviteiten 
rondom de landelijke woonkern.  
Door zijn aanduiding als specifiek te behandelen zonevreemd bedrijf binnen de woonkern Koewacht is 
de opname van het bedrijf met uitbreidingsmogelijkheden zeker niet in strijd met het GRS.  
 
De voorheen gegeven categorie 2, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en met 
randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid in de omgeving, is dan ook, vanuit de gewenste 
ruimtelijke structuur gezien, een correcte categorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Naar aanleiding van het planologische attest dient de gemeente dit bedrijf in een RUP op te nemen en 
moeten de lange termijn ontwikkelingsperspectieven van de site bepaald worden. Conform het 
planologisch attest kan het bedrijf hier behouden blijven. Op termijn zijn ook andere bedrijfsactiviteiten 
mogelijk als deze niet meer hinder veroorzaken als huidige activiteit. 
 
Het plangebied bestendigd huidige site in gebruik inclusief de onvergunde parking in steenslag op het 
perceel 445k3. Dit betekent dat feitelijk een uitbreiding van de site wordt toegestaan van ± 850m² of 
30%. Deze uitbreiding is nodig voor het stallen van de opleggers. In functie van de verschillende 
soorten transporten heeft het bedrijf per trekker verschillende soorten opleggers in eigendom. 

fig. 18: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van de noordelijke open ruimte’ - GRS Moerbeke 
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Rondom de bedrijfssite wordt een bufferstrook van 3m 
voorzien. 
 
Evenwel dient rekening gehouden te worden met het 
bestaande patrimonium. Anderzijds worden middels dit 
RUP de ordening van het plangebied op lange termijn 
bepaald. Daarom wordt met een nabestemming gewerkt 
voor de bestaande gebouwen. Pas wanneer deze 
herbouwd worden, treedt de nabestemming in werking en 
moeten de gebouwen op voldoende afstand van de 
aanpalenden gebouwd worden. 
 
Naar gebouwen toe wordt een uitbreiding mogelijk 
gemaakt. Enerzijds wenst het bedrijf de loods, waarvoor 
de stedenbouwkundige vergunning vervallen is, terug 
aan te vragen. Het bedrijf heeft anderzijds nood aan 
garage en bergplaats i.f.v. de woning en het bedrijf, maar 
bovenal ook nood aan kantoorruimte. Daarom kan ter 
vervanging van de af te breken garage en bergplaats een 
gebouw extra worden ingeplant. De bijkomende 
gebouwoppervlakte is minder dan gevraagd in het 
planologische attest maar biedt wel de mogelijkheid om 
een voldoende groot gebouwvolume te realiseren. Dit 
bijkomend volume betekent geen buitensporige extra 
dynamiek op de site en is naar volume nog inpasbaar in 
de kern van Koewacht.  
 
In de zone voor bedrijvigheid wordt voorgeschreven dat 
maximaal 2 vrij van elkaar staande 
bedrijfsgebouwenvolumes mogen voorkomen, dit om een 
compacte invulling van het terrein te kunnen bekomen. 

 
De woning blijft vooraan ingeplant. De bedrijfsgebouwen erachter. Aldus wordt in het straatbeeld het 
woonkarakter behouden. 

7.2.4. Ruimtelijke verantwoording 

Het bedrijf is verweven met de woonomgeving en gelegen binnen de woonkern. Het is doorheen de 
jaren lokaal verankerd. De bedrijfsactiviteiten zijn gericht op de agrarische activiteiten rond de 
woonkern. Aldus is het bedrijf naar ruimtelijke ordening ideaal gelegen en moeten de nodige 
ontwikkelingsperspectieven op termijn worden gegarandeerd. Het bedrijf is gesitueerd in een 
woonstraat maar deze straat vormt tegelijkertijd een verbinding tussen de Beukendreef en de 
Koewacht: 2 straten die het dorp ontsluiten naar de omgeving.  
 
De percelen die worden opgenomen in het RUP zijn al in eigendom én gebruik door het bedrijf. De 
uitbreidingsmogelijkheden situeren zich dus binnen de huidige bedrijfsoppervlakte. Deze is van 
dezelfde grootorde als andere bedrijvigheid in de omgeving (Cerpentier Loonwerken aan overzijde 
Koewachtsteenweg, M. Baes aan Koewacht op grondgebied Stekene) en beduidend kleiner dan het 
bedrijfsterrein van World Bulbs bvba aan Koewachtsteenweg ten zuidwesten van Cerpentier E&M 
Transport. 
 
Rekening houdend met het maximaal bebouwingspercentage en de stedenbouwkundige voorschriften 
qua maximaal volume en materiaalgebruik zal de bebouwing ook nog steeds van dezelfde grootorde 
zijn als de andere bedrijvigheid in de omgeving en inpasbaar in deze omgeving.  
 
De tuinen en hovingen van de naastliggende residentiële bebouwing zijn dieper in de achterliggende 
open ruimte gelegen dan het bedrijfsterrein zelf. Achter de bedrijfssite staan nog enkele kleinere 
gebouwen en zowel oostelijk als westelijk ervan vinden we nog gebouwen terug op de diepte van 
deze kleinere gebouwen en dus dieper dan huidige bedrijfssite. De bedrijfssite snijdt dus helemaal niet 
in het open agrarische gebied in. Men kan zelfs een denkbeeldige afbakeningslijn tussen bebouwd 
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gebied en open landbouwgebied vaststellen op ca. 90m vanaf de Koewachtsteenweg, daar waar het 
grootste gedeelte van de bedrijfssite zich beperkt tot een diepte van ca. 75m.  De agrarische 
structuren worden dus nauwelijks verstoord. 
 
Het planologisch attest werd afgeleverd met de voorwaarde dat de ruimtelijke behoefte op lange 
termijn moet onderzocht worden in het kader van het RUP, rekening houdend met de ruimtelijke visie 
op de gewenste ontwikkeling van de woonkern, de bebouwingsconfiguratie, de huidige en 
toekomstige dynamiek en de geboden garanties m.b.t. de afstemming van deze dynamiek op het 
niveau van de kern. 
Uit deze lange termijnbehoefte wordt enkel de nodige ruimte gereserveerd voor het herbouwen van de 
bestaande garage, bergruimte met bijkomend een kantoorruimte. Deze functies zijn noodzakelijk bij 
woning / bedrijf en betekenen geen sterke bijkomende dynamiek. Aan het bedrijf worden 
ontwikkelingsperspectieven gegeven, zonder dat het de bedoeling is om sterk te gaan groeien. De 
opgenomen bedrijfszone in het RUP biedt niet de opportuniteit om te kunnen uitgroeien tot een 
bovenlokaal transportbedrijf. Het bedrijf zal aldus het niveau van de kern van Koewacht niet 
overstijgen. Daarenboven worden de nodige groenbuffers voorzien tegenover de aanpalenden en het 
landschap.  
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording blijkt dat het bedrijf maximaal verweven blijft 
met de woonkern van Koewacht. In het kader van het goed nabuurschap worden voldoende 
brede buffers voorzien en uit bovenstaande visie blijkt dat er bij de uitwerking van het grafisch 
plan en de stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden werd met het minimaliseren 
van eventuele hinder naar de buren toe (vb. inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Enkel het terrein huidig in gebruik wordt bestendigd. Een beperkte uitbreiding van het 
gebouwenvolume wordt toegestaan. 

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf is historisch gegroeid. Er zijn hiertoe in het verleden meermaals 
investeringen gebeurd. Herlokalisatie weegt niet op, zowel vanuit financieel als ruimtelijk 
standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige locatie. Dit werd reeds bevestigd in het 
planologische attest 

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, die uitgewerkt werden in het grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf deels verweven (juridisch-planologisch in een 
bestemmingszone die bedrijven toelaat en niet visueel of functioneel hinderend is t.o.v. de 
omgeving) en deels zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden in dit RUP maatregelen 
vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren (voldoende brede 
groenbuffers, verankeren inplanting, clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen). 
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7.3. Deelplan 3: Keytec & Dekeyser Freddy 

Voor deze bedrijven wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 39-42 van deze 
toelichtingsnota. De aanvragen tot een planologisch attest door de bedrijven werden beschreven op 
pagina 20-21. Tevens betreft het fiche 8 en 9 in bijlage. 
 

7.3.1. Bestaande en juridische toestand 

Keytec bvba heeft als activiteiten verkoop, verhuur en onderhoud van landbouwmachines. Daarnaast 
verhuurt, verkoopt en onderhoud het bedrijf ook machines voor bouw en industrie. 
Dekeyser Freddy en Zonen heeft als voornaamste activiteiten landbouwloonwerken. Als 
nevenactiviteit voert het bedrijf ook grondwerken uit en installeert het individuele afvalwaterzuiverings-
installaties (IBA’s). 
 
Beide bedrijven zijn gelegen aan de Papdijk in het noordelijk deel van te Moerbeke tegen de grens 
met Wachtebeke. De bedrijven vormen hierbij een onderdeel van een gebouwencluster op de kruising 
van de Parmavaart met de Papdijk. De gebouwencluster is hier vanaf de jaren 50 gegroeid vanuit 
agrarische activiteiten van de familie Dekeyser en geëvolueerd tot huidige situatie. Aan de overzijde 
van de straat bevinden zich nog 2 landbouwbedrijven en een woning. De Parmavaart betreft een 
erkende waterloop die tussen beide bedrijvensites stroomt. De omgeving wordt verder gekenmerkt 
door landbouwbedrijven. In eigendomstructuur palen beide sites tot aan de zuidelijk gelegen 
autosnelweg E34. De cluster ligt vlak nabij de geselecteerde nederzetting Kruisstraat. 
 
Het bedrijfsterrein van Keytec omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, sie I, nrs. 
617K,H,M,P, 618B, 619A en 614C. Met het bekomen positief planologisch attest werd bijna de 
volledige site heringericht/herbouwd. De bedrijfsactiviteiten worden vooral uitgevoerd binnen het 
centrale grote gebouwencomplex. Het bestaat uit drie loodsen waarin machines worden gestald en 
hersteld. Achteraan is kantoorruimte en bedrijfswoning in het gebouw geïntegreerd. Rondom de 
bedrijfswoning werden tuinen met bijgebouw ingericht. 
Links vooraan staat een vrijstaande woning. Deze is opgericht en bewoond door de voormalige 
bedrijfsleiders, zijnde de ouders van de huidige bedrijfsleider. Bij deze woning hoort de achterliggende 
tuin en vrijstaande garage. Gezien er geen verwantschap meer is met het huidige bedrijf, wordt deze 
niet opgenomen binnen het RUP. 
Erachter bevindt zich de parking voor het personeel. Ten zuiden en ten westen van de 
bedrijfsgebouwen werden grote oppervlaktes verhard i.f.v. het stallen van de machines. Er werd 
tevens een tankplaats ingericht. Ten zuiden werd een verhoogde berm ingericht. Daarachter werd in 
functie van de gefaseerde realisatie van de vergunde werken met wegneembare betonplaten een 
extra zone ingericht voor machines en te verhuren containers.  
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 12/10/1977: bouwen landbouwbedrijf (incl. woning) 
2. 24/08/1989: regularisatieaanvraag loods  
3. 01/10/1996: uitbreiding loods voor herstelling en onderhoud van loonwerkers- en 

landbouwvoertuigen 
4. 28/03/2000: regularisatie loods (alsook een bijkomende verdieping voor burelen en degelijke) 

+ aanleg betonverhardingen 
5. 13/06/2002: bestemmingswijziging van kantoren naar bedrijfswoning 
6. 10/12/2009: positief planologisch attest 
7. 03/03/2011: bouwen van nieuwe werkplaatsen, toonzaal, garages, poolhouse en veranda na 

slopen van 2 bestaande loodsen.  
8. 15/07/2011: het oprichten van een elektriciteitscabine ter vervanging van een bestaande 

 
Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse 2.  
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Het bedrijfsterrein van Dekeyser Freddy en Zonen omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, 
sie I, nrs. 607A, 608C, 609B, 611E,F en 612E. Aan de straatkant staan twee bedrijfswoningen met 
hun tuin. Links ervan staat een loods waar vooraan een bureelruimte werd aangebouwd. Deze loods 
wordt gebruikt als werkplaats en voor stalling van machines. Tussen de twee woningen is er een oprit 
naar de achtergelegen stal voor dieren en open hangar (opslag materiaal). Rechts staat een loods, 
welke een afzonderlijke oprit heeft (stalling machines). In uitvoering van de korte termijnbehoeften van 
het afgeleverde planologisch attest werd een bijkomende verharding aangelegd achter en naast de 
zuidelijke stal/hangar. Er werden ook reeds sleufsilo’s aangelegd. Tussen hangar en Parmavaart is er 
een verharding in steenslag welk wordt gebruikt als parking voor machines en opslag van materiaal. 
Verder liggen verspreid over het terrein diverse bergen zand, kasseien, … Het bedrijf heeft zelf een 
aantal dieren in de stal staan die het naastliggende weiland begrazen. De achterliggende akker 
bewerken ze ook zelf. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 07/07/1969: loods voor berging machines 
2. 30/07/1974: nieuwbouw van een woning na afbraak van een ongezonde woning 
3. 07/06/1983: bouwen loods 
4. 30/01/1990: nieuwbouw open loods 
5. 04/11/1994: bouwen van een bedrijfswoning  
6. 11/07/2000: uitbreiden bestaande vergunde loods 
7. 07/01/2010: positief planologisch attest 
8. 28/07/2011: bouwen van overdekte sleufsilo’s en aanleggen van een betonverharding.  

 
Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse 2 tot 24/10/2031.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 19: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouwen.  

fig. 20: ▲► Zicht op parking, aan rechtse zijde bevindt zich de Parmavaart 

fig. 21: ▼ Oprit, bedrijfsgebouw met bureelruimte en zicht op de bedrijfswoningen.  

fig. 22: ▼► Zicht op open loods en parkeerruimte 
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Het betreft dus beide vergunde bedrijven, die hier historisch gegroeid zijn vanuit agrarisch 
gerelateerde activiteiten. Doorheen de jaren zijn uit rendabiliteit bijkomende niet-agrarische activiteiten 
ontwikkeld. De producenten van de merken van de landbouwmachines die Keytec verkoopt, maakt 
ook machines met industriële toepassingen waardoor Keytec werd aangesproken om deze ook te 
verkopen, verhuren en herstellen. De ligging nabij de E34 die de havengebieden van Antwerpen, Gent 
en Brugge met elkaar verbindt, was daarbij een extra troef. Dekeyser en Zonen ontwikkelden buiten 
het seizoen voor de loonwerken nevenactiviteiten zoals grondwerken. In het buitengebied zijn 
bovendien veel woningen op individuele waterzuiveringsinstallaties aan te sluiten. Beide blijven 
evenwel landbouwgerelateerde activiteiten uitoefenen. 
 

7.3.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven gelegen in de noordelijke open ruimte krijgen normaal categorie 0 (herlokalisatie, zelfs 
indien geen gewenste uitbreiding) of categorie 1 (bedrijven die op basis van voormelde principes niet 
mogen uitbreiden) toegekend. Binnen deze deelruimte gelden beperkingen met het doel de natuur te 
beschermen of aan natuurontwikkeling te doen. Deze deelruimte dient zoveel mogelijk gevrijwaard te 
worden van bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende activiteiten te 
voorzien welke de draagkracht van de omgeving overschrijden. 
 
Echter is deze categorisering opgesteld voor bedrijven die gelegen zijn buiten de geselecteerde 
woonkernen en/of woonkorrels,  afgebakend binnen deze noordelijke open ruimte.  Daar kunnen 
bestaande vergunde bedrijven behouden blijven. Kleine uitbreidingen van zonevreemde activiteiten 
zijn toegelaten als het goed functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt. 

fig. 23: ▲detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. Westelijk bevindt 
zich het bedrijf Dekeyser Freddy & Zonen. Oostelijk is het bedrijfsterrein van Keytec bvba gelegen. De 
in het RUP op te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±39352m² 
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Keytec en Dekeyser Freddy & Zonen zijn gelegen binnen de geselecteerde woonkorrel Papdijk. Deze 
sluit quasi aan op de nederzetting Kruisstraat. Door hun aanduiding als specifiek te behandelen 
zonevreemde bedrijven binnen de woonkorrel is de opname van deze bedrijven met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden zeker niet in strijd met het GRS.  De voorheen gegeven categorie 2, zijnde 
bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en met randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid 
in de omgeving, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte 
categorisering. 
 
Op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van de noordelijke open ruimte werd aan 
noordelijke zijde van de Papdijk ook een zonevreemd bedrijf aangeduid, dit betreft echter een 
landbouwbedrijf en is dus niet zonevreemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Naar aanleiding van het afgeleverde planologische attest dient de gemeente deze bedrijven in een 
RUP op te nemen en moeten de lange termijn ontwikkelingsperspectieven van de site bepaald 
worden. Conform de planologisch attesten kunnen de bedrijven hier behouden blijven aangezien ze in 
hoofdzaak landbouwverwante activiteiten bedrijven. Het grafische plan bestendigt dan ook huidige 
sites in gebruik uitgezonderd de ‘buitendijkse’ zone in wegneembare platen van Keytec. 
 
Voor Keytec betreft dit dus juist de opname van de bufferdijk aan zuidelijke zijde welk in het RUP zal 
vastgelegd worden als bufferzone. Het plangebied voor Dekeyser Freddy & Zonen wordt beperkt tot 
een diepte van 150m, vanaf Papdijk. Aan westelijke zijde wordt het terrein begrensd zodanig dat naast 
het meest westelijk ingeplante bedrijfsgebouw nog een afdoende buffer van 10m kan aangeplant 
worden. 
 
De gevraagde lange termijn behoeftes worden niet ingewilligd gezien in het afgeleverde planologische 
attest geoordeeld werd dat deze uitbreidingen noodzakelijk waren voor niet landbouwverwante 
activiteiten.  
 

fig. 24: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van de noordelijke open ruimte’ - GRS Moerbeke 
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Dit RUP biedt de kans om de sites op termijn beter 
te integreren in de natuurlijke omgeving. Tussen 
beide bedrijven loopt de Parmavaart, een 
waterloop van 2

e
 categorie, aangeduid als 

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
Om zijn ecologische waarde te kunnen laten 
vervullen dient de nodige bescherming en ruimte in 
het RUP gereserveerd te worden. Langs beide 
zijden van de waterloop wordt daartoe een 
bouwvrije oeverzone vastgelegd. Conform het 
afgeleverde planologische attest wordt deze aan 
zijde Dekeyser Freddy & Zonen vastgelegd op 
10m breedte. In het planologische attest van 
Keytec was vooraan een breedte van 10m en 
vanaf de meander een breedte van 20m 
voorgesteld. Om enige uniformiteit te bekomen 
worden in het RUP oeverzones van 10m breedte 
voorzien. 
 

Daarnaast wordt aan de landelijke zijdes een landschappelijke groenbuffer opgelegd van 10m. Dit 
moet de stapelactiviteiten aan de achterzijdes beter integreren in het landschap. Aan de straatzijde is 
dit niet nodig. Dit sluit aan op de gebouwencluster aan de overzijde. Beide bedrijven presenteren zich 
verzorgd aan de voorzijde. 
 
Basisprincipe is om bestaande en herbouwde 
bedrijfsgebouwen te bestendigen op de 
bedrijfssites. Om enige vrijheid van inplanting van 
bedrijfsgebouwen te geven, wat kan leiden tot een 
optimale bedrijfsvoering, wordt voor de 
bedrijfszone een maximaal bebouwingspercentage 
opgenomen dat in de lijn ligt van de korte 
termijnbehoeften opgenomen in de planologische 
attesten. Eén bedrijfsgebouw is binnen de 
oeverzone van de waterloop gelegen. Hier wordt 
een nabestemming voorzien in geval het gebouw 
wordt herbouwd. Huidig kan evenwel het 
bestaande gebouw behouden blijven en in stand 
gehouden worden. 
 
Beide bedrijven hebben in het verleden 2 bedrijfswoningen vergund gekregen. Voor Dekeyser Freddy 
en Zonen worden deze bedrijfswoningen op de site bestendigd. Op de bedrijfszone van Keytec wordt 
de woning waarin de huidige bedrijfsleider woont bestendigd. 
 

7.3.4. Ruimtelijke verantwoording 

De bedrijven maken onderdeel uit van de woonkorrel Papdijk, alwaar ze historisch gegroeid zijn. Ze 
blijven landbouwgerelateerde activiteiten uitvoeren waardoor er een lokale verankering blijft bestaan. 
De woonkorrel sluit quasi aan op de nederzetting van de Kruisstraat. De Papdijk is een lokale weg 
type II die deze activiteiten aankan.  
 
Hoewel de bedrijven meer oppervlakte in eigendom hebben, worden de bedrijfssites beperkt tot de 
zones die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Gezien deze oppervlakte huidig ook al in gebruik 
is, betekent dit dat de bedrijven ten opzichte van huidige toestand geen ‘echte schaalvergroting’ meer 
kunnen doorvoeren. Met dit RUP wordt deze toestand bestendigd en dienen beide bedrijven binnen 
de stedenbouwkundige voorschriften ook landbouwgerelateerde activiteiten uit te voeren. Rekening 
houdend met het maximaal bebouwingspercentage en de stedenbouwkundige voorschriften qua 
maximaal volume en materiaalgebruik zal de bebouwing niet meer substantieel kunnen vergroten en 
inpasbaar blijven in deze omgeving.  
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Zoals reeds omschreven in hoofdstuk 5 (Beoordeling zonevreemde bedrijven) staan de 
bedrijfspercelen van Dekeyser Freddy op de biologische waarderingskaart niet ingekleurd, maar is de 
Parmavaart wel biologisch waardevol. De aanpalende percelen op grondgebied Wachtebeke 
(aanplanting grove den met onderliggend struikbeplanting) zijn eveneens biologisch waardevol. Een 
voldoende brede bufferzone aan de achterste bedrijfsgrens kan dus niet alleen zorgen voor de 
landschappelijke inpassing van het bedrijf in de omgeving maar kan ook fungeren als corridor tussen 
beide biologisch waardevolle gebieden.  
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording blijkt dat de bedrijven maximaal verweven blijft 
met de geselecteerde woonkorrel Papdijk. De bedrijfsterreinen en de bedrijfsgebouwen van 
beide bedrijven worden zo dicht als mogelijk bij elkaar en bij de andere bebouwing in de 
omgeving voorzien, zodoende dat het geheel wel degelijk als één cluster van gebouwen 
overkomt. In het kader van het goed nabuurschap worden voldoende brede buffers voorzien 
en uit bovenstaande visie blijkt dat er bij de uitwerking van het grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden werd met de omgeving (vb. inplanting, 
clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Enkel het terrein huidig in gebruik wordt bestendigd.  

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 De bestaande bedrijven zijn historisch gegroeid tot landbouwaanverwante bedrijven. Er zijn 
hiertoe in het verleden meermaals investeringen gebeurd. Herlokalisatie weegt niet op, zowel 
vanuit financieel als ruimtelijk standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige locatie 
voor wat de landbouwaanverwante activiteiten betreft. Dit werd reeds bevestigd in de 
afgeleverde planologische attesten. 

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wensen de bedrijven nog verder te groeien dan de mogelijkheden 
geboden in dit RUP, dienen ze zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit 
RUP duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat de bedrijven zonevreemd maar verweefbaar zijn. Er 
worden in dit RUP maatregelen vastgelegd om de functionele en visuele verweving te 
maximaal te behouden en/of te verbeteren (voldoende brede groenbuffers, verankeren 
inplanting, clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen).  

 De Parmavaart betreft een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang en wordt in die 
hoedanigheid bestendigd en geïntegreerd in het RUP. 
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7.4. Deelplan 4: Herssens – Tollenaere 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 42-43 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 10 in bijlage. 

7.4.1. Bestaande en juridische toestand 

De activiteiten van het bedrijf Herssens – Tollenaere bestaan uit het herstel van land- en 
tuinbouwmachines en de verkoop ervan. 
 
Het bedrijf is gelegen aan de Pereboomsteenweg 47 te Moerbeke. Het maakt daar deel uit van een 
bebouwingconcentratie aan het kruispunt Pereboomsteenweg en Beukendreef. De bebouwing bestaat 
uit een mengeling van woningen en landbouwbedrijven. Aanpalend is eveneens een zonevreemd 
bedrijf gelegen (Meul). De overige omgeving betreft agrarische percelen. De percelen palen achteraan 
tot aan de parallelweg langsheen de autosnelweg E34 Antwerpen – Knokke.  
 
Het bedrijfsterrein van Herssens – Tollenaere omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, sie B, 
nrs. 314W2, 312F, deel van 308H en deel van 306E. De bedrijfssite bestaat vooraan uit een 
langgerekt, smal terrein. Na ca. 100m is er een bijkomend bedrijfsperceel aanwezig, zodat de 
bedrijfssite aldaar verbreed. Vooraan staat een vrijstaande ééngezinswoning. Ongeveer 40m achter 
de woning bevindt zich de eerste en oudste bedrijfsloods. Deze loods werd 2-delig opgericht, waarbij 
het tweede deel een iets hogere kroonlijsthoogte heeft als het eerste deel. Beiden delen zijn afgewerkt 
met een zadeldak. Recent werd een nieuwe loods bijgebouwd op het bijkomende bedrijfsperceel, 
aldus rechts achter de bestaande loods. De nieuwe loods heeft een kroonlijsthoogte van 7,25m en 
werd afgewerkt met een zadeldak met nokhoogte 11,30m. Het heeft ten oosten een overkapping over 
een betonverharding. De nodige verhardingen in functie van toegang en parking werden eveneens 
aangelegd. Eveneens werd achteraan een open waterbufferbekken aangelegd. Het perceel achter de 
bedrijvigheid wordt gebruikt als akkerland of grasland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 08/04/1969: bouwen woning 
2. 17/02/1969: bouwen kippenhokken 
3. 30/08/1976: loopstal voor mestvee 
4. 01/08/1983: oprichten herstelwerkplaats landbouwtractoren 
5. 08/03/1983: nieuwbouw garage 
6. 10/01/1989: uitbreiding bestaande woning 
7. 10/06/2004: aanleggen betonverharding 
8. 09/12/2010: bouwen van een herstelwerkplaats voor landbouwvoertuigen. 

Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse 2 tot 29/05/2032. 

fig. 25: ▲ De oprit naar de bedrijfsgebouwen van Herssens- Tollenaere met links ervan de 
bedrijfswoning  
fig. 26: ▲► De achterzijde van de bedrijfsgebouwen Herssens - Tollenaere 
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Herssens-Tollenaere is een correct vergund bedrijf. Het voert landbouwverwante activiteiten uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.4.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven gelegen in de noordelijke open ruimte krijgen normaliter categorie 0 (herlokalisatie, zelfs 
indien geen gewenste uitbreiding) of categorie 1 (bedrijven die op basis van voormelde principes niet 
mogen uitbreiden) toegekend. Binnen deze deelruimte gelden beperkingen met het doel de natuur te 
beschermen of aan natuurontwikkeling te doen. Deze deelruimte dient zoveel mogelijk gevrijwaard te 
worden van bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende activiteiten te 
voorzien welke de draagkracht van de omgeving overschrijden. 
 
Echter is deze categorisering opgesteld voor bedrijven die gelegen zijn buiten de geselecteerde 
woonkernen en/of woonkorrels, afgebakend binnen deze noordelijke open ruimte. Daar kunnen 
bestaande vergunde bedrijven behouden blijven. Kleine uitbreidingen van zonevreemde activiteiten 
zijn toegelaten als het goed functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt. 
 

fig. 27: ▲ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op 
te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±11536m². Aldus wordt niet de volledige eigendom 
van het bedrijf opgenomen! 
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Herssens-Tollenaere is gelegen binnen de geselecteerde woonkorrel Perenboom. Deze woonkorrel 
werd gevormd aan het kruispunt van Pereboomsteenweg met Beukendreef en Moerwegel. Herssens 
– Tollenaere werd specifiek aangeduid op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van de 
noordelijke open ruimte. Door zijn aanduiding als specifiek te behandelen zonevreemd bedrijf binnen 
de woonkern Koewacht is de opname van het bedrijf met uitbreidingsmogelijkheden zeker niet in strijd 
met het GRS.  Bovendien betreft het eerder een landbouwverwante bedrijfsactiviteit. De voorheen 
gegeven categorie 2, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en met randvoorwaarden 
aangaande de inpasbaarheid in de omgeving, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur 
gezien, een correcte categorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Het plangebied is achteraan begrensd. De grens wordt 
genomen op 35m achter het verste bedrijfsgebouw wat 
nog een kleine mogelijke uitbreiding betekent. Dit 
betekent dat de zone tot aan de E34 terug zal hersteld 
moeten worden i.f.v. landbouwactiviteit. De uitgesloten 
zone respecteert zo ook de bouwvrije zone langsheen 
de E34. 
 
De landschappelijke buffering wordt afgestemd op de 
omgeving. Algemeen wordt 5m genomen. Achteraan 
tegenover de E34 wordt ze op 10m voorzien. Naast de 
bedrijfswoning van Herssens-Tollenaere is de ruimte 
beperkter en wordt teruggevallen op het minimum van 
1m. Dit is te verantwoorden vanuit het feit dat dit louter 
een scherm vormt tussen woningen. Langs één 
perceelsrand van Herssens-Tollenaere is momenteel 
geen bufferscherm mogelijk omwille van de beperkte 
beschikbare breedte tussen perceelsgrens en 
werkplaats. Deze moet vrij blijven om de 
landbouwmachines naar achteren te rijden. Hiernaast is 
echter een kippenstal gevestigd met eigen buffergroen. 
Indien later de bestaande werkplaats herbouwd zou 
worden, kan men evenwel toch een beperkte 
groenbuffer, onder de vorm men een bomenrij of haag 
realiseren. Dit wordt, middels het voorzien van een 
nabestemming, vastgelegd. 

fig. 28: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van de noordelijke open ruimte’ - GRS Moerbeke 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  83 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

 
 
 
Bij Herssens-Tollenaere worden de bestaande 
gebouwen bestendigd. Een zeer beperkte uitbreiding 
om bijvoorbeeld beide gebouwenvolumes te verbinden 
is toegelaten. De huidige activiteiten zijn 
landbouwgerelateerd en dienen dit te blijven. Vooraan 
blijft de bedrijfswoning bestendigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.4. Ruimtelijke verantwoording 

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een gebouwenconcentratie aan de Pereboomsteenweg, verder 
ook bestaande uit andere bedrijvigheid, woningen, landbouwbedrijven en een horecazaak. Deze 
gebouwencluster is op geringe afstand gelegen van de autosnelweg E34, die ter plaatse parallel loopt 
met de Pereboomsteenweg op ca. 300m ervan. Het merendeel van de gebouwen is gelegen tussen 
de Pereboomsteenweg en de E34, wat maakt dat dit gebied versnipperd is. 
 
De percelen in eigendom van het bedrijf reiken tot de E34. Langsheen deze E34 is echter een 
reservatiestrook van kracht. Volgens het RSV wordt er buiten de stedelijke gebieden en kernen in het 
buitengebied een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid opgelegd van 100m (van 
langsgracht of berm), waarbij deze breedte zo strikt mogelijk moet worden nageleefd. Deze 
erfdienstbaarheid wordt opgelegd met het oog op de bundeling van infrastructuren. Het RUP wordt 
begrensd en deze erfdienstbaarheidzone valt zo buiten het plangebied. 
 
Het plangebied is zo ook beperkt tot een verantwoorde zone waarin een bedrijf zich kan ontplooien. 
De delen buiten het plangebied kunnen in agrarisch gebruik komen. 
 
Met het opnemen van het bedrijf binnen dit RUP en de bijhorende afbakening van het RUP wordt aan 
het bedrijf duidelijk gekaderd wat hun toekomstige mogelijkheden zijn. Voor Herssens – Tollenaere 
betreft dit nog een beperkte verdere groei in functie van hun landbouwgerelateerde activiteiten. Door 
de opname van het terrein binnen dit RUP kan ruimtelijk bepaald worden welke activiteiten in 
overeenstemming zijn met omgeving, evenals kan ook bepaald worden wat zeker niet in 
overeenstemming is met de omgeving, met name de ontwikkeling van een sterk dynamisch bedrijf. 
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Met de opname van het bedrijf in het RUP worden het bestendigd binnen het reeds versnipperde 
agrarische gebied. Herssens-Tollenaere neemt een beperkt deel in van het achterliggende akkerland 
in.  
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording blijkt dat het bedrijf maximaal verweven blijft 
met de woonkorrel aan de Pereboomsteenweg. In het kader van het goed nabuurschap en uit 
bovenstaande visie blijkt dat er bij de uitwerking van het grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden werd met het minimaliseren van 
eventuele hinder naar de buren toe (vb. inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen, vastleggen aard activiteiten) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Het bedrijf Herssens-Tollenaere is momenteel vooraan al volledig ontwikkeld. Slechts een 
beperkte uitbreiding voor de toekomst wordt mogelijk gemaakt.  

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf Herssens-Tollenaere is historisch gegroeid. Er zijn hiertoe in het 
verleden meermaals investeringen gebeurd. Recent werd nog een stedenbouwkundige 
vergunning verleend. Herlokalisatie weegt niet op, zowel vanuit financieel als ruimtelijk 
standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige locatie.  

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf (huidig of toekomstig) ook steeds de 
milieuwetgeving (Vlarem-voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Het plangebied werd onder andere beperkt om de bouwvrije strook langsheen de hoofdweg E34 te 
kunnen respecteren. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden 
in dit RUP maatregelen vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren 
(beperken bedrijfsoppervlakte, vastleggen groenbuffers, verankeren inplanting, clustering en 
maximaal volume bedrijfsgebouwen). 
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7.5. Deelplan 5: Vandeweghe Dirk 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 45-46 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 14 in bijlage. 

7.5.1. Bestaande en juridische toestand 

Het bedrijf betreft een markthandelaar in groenten en fruit. Hij koopt aldus fruit en groenten aan en 
transporteert deze zelf naar de site waar hij deze stockeert in een koelruimte. Vervolgens verkoopt hij 
deze met zijn marktwagen op de diverse markten in de omgeving. Bovendien levert hij ook aan een 
aantal bedrijven met de vrachtwagen.  
 
Het bedrijf is gelegen aan de Terweststraat 103 te Moerbeke en maakt zo deel uit van een uitloper 
van de kern van Moerbeke ten zuidwesten. Links paalt het terrein aan de Moervaart en aan de 
geklasseerde Terwestbrug. Aan andere zijdes wordt de site omgeven door woningen en hun tuinen.  
 
Het bedrijfsterrein omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, sie H, nrs. 227D en 227E. 
Vooraan de straatzijde staat de bedrijfswoning. Op een 30m achter de straatzijde staat een loods 
ingeplant, tot op een 5m van de rechtse perceelsgrens. In het verlengde van de linkse zijgevel van de 
woning werd een groenscherm opgetrokken, zodoende dat de loods nauwelijks zichtbaar is vanaf de 
Moervaart. Dit links gedeelte werd bovendien als tuin ingericht. De overige onbebouwde zones zijn ten 
behoeve van de bedrijfsvoering verhard. Vooraan en opzij betreft het manoeuvreerruimte, parking en 
toegang tot de site. Achteraan wordt het gebruikt in functie opslag lege bakken, afvalcontainers, … Er 
is geen buffergroen aanwezig aan de rechter perceelszijde. In de loods worden de groenten en fruit 
bewaard en worden de marktwagens gestald. Er is geen thuisverkoop van groenten en fruit.  
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 24/02/1987: bouwen van loods voor groenten en fruit 
2. 16/06/2005: verbouwen van woning 

Het bedrijf heeft een milieumelding klasse 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 29: ▼ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op te 
nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±2878m² 
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Het betreft aldus een hoofdzakelijk vergund gebouw dat verweven is met zijn woonomgeving. 
 

7.5.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven die zich binnen of aanpalend aan het kerngebied bevinden, kunnen een kwalitatieve 
bijdrage leveren voor zover deze uitgeoefende kwaliteit niet hinderlijk is voor de omgeving. Het 
handhaven en het beperkt uitbreiden van deze bedrijven, waarbij de activiteiten binnen het bedrijf 
geen grotere hinder vormen, dient binnen een kwalitatieve vormgeving mogelijk te worden. 
 
Een echte schaalvergroting is in deze gebieden echter niet wenselijk daar het de leefkwaliteit binnen 
deze woonkernen kan verstoren. De toegelaten activiteiten kunnen derhalve beperkt worden, 
waardoor een betere integratie en ruimtelijke kwalitatievere vormgeving, niet alleen op het niveau van 
het bedrijf zelf, maar op het niveau van de woonkern, kan verwezenlijkt worden. Bedrijven die een 
verstoring  veroorzaken voor de omgeving krijgen een uitdovend karakter. Hierbij dient het bedrijf te 
worden geherlokaliseerd naar een lokaal bedrijventerrein. 
 
Dit maakt dat de toegelaten categorieën uiteenlopen van categorie 0 (herlokalisatie, zelfs indien geen 
gewenste uitbreiding) tot categorie 4 (bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, waarbij de 
toegelaten activiteiten worden beperkt). 

fig. 30: ▲ De oprit met links vooraan de bedrijfswoning en rechts het bedrijfsgebouw.  
fig. 31: ▲► Zicht op de bedrijfssite vanaf de Moervaart 

fig. 32: ▲ Achtergevel bedrijfsgebouw.  
fig. 33: ▲► Circulatiezone en opslagruimte aan achterste perceelsgrens 
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Het bedrijf Vandeweghe Dirk betreft een markthandel in groenten- en fruit die verweven met de 
woonomgeving voorkomt. Er is geen gekende hinder. Laag dynamische bedrijfsactiviteiten zoals dit 
geval worden best verweven met de woonomgeving van het hoofddorp Moerbeke. Aldus is het ideaal 
gelegen.  
Er zal feitelijk geen schaalvergroting optreden. Het plangebied blijft beperkt tot het plangebied. Er 
wordt louter bijkomende bebouwing toegestaan in functie van nieuwe eisen inzake voedselveiligheid.  
De voorheen gegeven categorie 4, zijnde bedrijf dat zich verder kan ontwikkelen, met een beperking 
van de toegelaten activiteiten en met randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid in de omgeving, 
is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte categorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.5.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Het plangebied wordt afgebakend op de volledige site in 
eigendom. 
 
Binnen het plangebied zijn uiteraard huidige activiteiten 
toegestaan. Gezien de ligging van de site in de kern van 
Moerbeke is het niet ondenkbaar dat men in de toekomst ook 
ter plaatse een lokale groenten- en fruitwinkel zou wensen, wat 
daar ook met de woonomgeving verenigbaar zou zijn. Dit wordt 
dan ook voorzien in de voorschriften. 
 
De Moervaart betreft een groene recreatieve as. Zoals uit 
bovenstaande foto’s blijkt is het bedrijf vanaf de Moervaart 
nauwelijks zichtbaar door het reeds aanwezige groenscherm. 
Dit wordt maximaal behouden. Ten opzichte van de Moervaart 
kunnen de bedrijfsgebouwen niet dichter dan de bedrijfswoning 
ingeplant worden. Aan de achterste perceelsgrens en andere 
zijdelingse perceelsgrens wordt wel nog een afwerking met 
buffergroen vereist. De zijdelingse is echter beperkt tot 1m 
omwille van de zijdelingse circulatieweg.  
 

fig. 34: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van het kerngebied’ - GRS Moerbeke met 
bijgevoegde aanduiding van de ligging van het bedrijf (blauw vierkant) 
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Aan het bedrijf worden binnen de bestaande bedrijfssite 
maximale uitbreidingsmogelijkheden gegeven in de vorm van 
extra bebouwing, om te kunnen voldoen aan de steeds strenger 
wordende eisen betreffende voedselveiligheid. In de 
stedenbouwkundige voorschriften wordt dan ook een maximaal 
bebouwingspercentage op de bedrijfszone weergegeven van 
70% (exclusief zone voor bedrijfsbebouwing) welk hoger is dan 
huidige bebouwing. 
 
De hoogte van de nieuwe bedrijfsgebouwen zal beperkt worden 
zodat ook na uitbreiding het bedrijf nauwelijks zichtbaar blijft 
vanaf Moervaart. 
 
Vooraan blijft de bedrijfswoning bestendigd. Langsheen de 
Moervaart ligt momenteel een mooi verzorgde tuin die meteen 
ook de bedrijfsgebouwen wegstopt. Deze tuin komt grotendeels 
in de bufferzone te liggen. Om deze bestaande kwaliteit te 
kunnen behouden, wordt toegestaan dat deze buffer mee als 
tuin wordt gebruikt op voorwaarde dat de bedrijfsgebouwen 
verborgen blijven van op de Moervaart. Bestaande beplanting 
dient optimaal behouden te worden 
Volgens het scheepvaartreglement mogen geen bomen 
aangeplant worden op minder dan 3m25 van de boord van de 
waterweg.  

7.5.4. Ruimtelijke verantwoording 

Het bedrijf is deels gelegen in woongebied en deels in agrarisch gebied. Op het gewestplan is dit 
agrarisch gebied een heel klein afgebakende zone, geïsoleerd gelegen tussen woongebied, 
natuurgebied en de Moervaart. De percelen aan overzijde Moervaart zijn ook in natuurgebied gelegen. 
In werkelijkheid is er in geheel deze zone geen agrarische functie meer aanwezig. Buiten het RUP 
betreft het tuinen van woonpercelen aan de Fortstraat en Prijckestraat. 
 
Ruimtelijk dient het bedrijf dus ingepast te worden in de woonomgeving en dient het landschappelijk 
ingepast te worden vanuit de Moervaart en het omliggende natuurgebied. In het verleden heeft het 
bedrijf reeds aan zijde Moervaart groenbeplanting aangebracht, zodat het bedrijfsgebouw nauwelijks 
zichtbaar is vanaf de Moervaart. Deze groenbeplanting wordt nu vastgelegd als groenbuffer. 
 
De activiteiten (markthandel) zijn in overeenstemming met de woonzone en zijn op het niveau van de 
kern. 
 
Het bedrijf is gelegen aan zuidelijke zijde van de kern van Moerbeke. In de omgeving vinden we 3 
grote serrecomplexen terug, evenals een zonevreemd landbouwbedrijf. Zelf na uitbreiding zullen de 
bedrijfsgebouwen van Vandeweghe aanzienlijk kleiner zijn dan deze gebouwen. 
 
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 De activiteiten horen thuis in een woonzone. Uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording 
blijkt dat het bedrijf maximaal verweven is en blijft met de woonkern van Moerbeke. Ook ten 
opzichte van de aanpalende Moervaart, een groene recreatieve as, dient er een goed 
nabuurschap te zijn in de vorm van een degelijke landschappelijke inkleding. Het bedrijf heeft 
hiervoor reeds in het verleden inspanningen gedaan en deze dienen maximaal behouden te 
blijven. In het kader van het goed nabuurschap worden waar nodig (bijkomende) groenbuffers 
voorzien en uit bovenstaande visie blijkt dat er bij de uitwerking van het grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden werd met het minimaliseren van 
eventuele hinder naar de omgeving toe (vb. inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen). 
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 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Het bestaande terrein in eigendom wordt maximaal aangewend. Een uitbreiding van het 
gebouw is noodzakelijk i.f.v. de strengere voorwaarden van de voedselveiligheid. 

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf is gegroeid vanuit een zone-eigen locatie. Een verweving binnen de 
woonzone is beter dan herlokalisatie naar een KMO-zone.   

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf deels verweven (juridisch-planologisch in een 
bestemmingszone die bedrijven toelaat en niet visueel of functioneel hinderend is t.o.v. de 
omgeving) en deels zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden in dit RUP maatregelen 
vastgelegd om de functionele en visuele verweving maximaal te behouden en/of te verbeteren 
(voldoende brede groenbuffers, verankeren inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen). 
 

 Tegenover de Moervaart wordt een bredere groenbuffer afgebakend zodat de huidige goede 
landschappelijke inpassing tegenover deze ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
en tegenover het overliggende landschappelijk waardevolle gebied wordt bewaard. 
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7.6. Deelplan 6: Dranken Koudenborm 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 46-47 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 15 in bijlage. 

7.6.1. Bestaande en juridische toestand 

Dranken Koudenborm is zowel een groothandel- als een detailhandel in dranken. 
 
Het is gelegen aan de Heirweg 44 te Moerbeke. Het maakt aldus deel uit van het gevarieerde woonlint 
langs de Heirweg. Op de drie percelen links van de bedrijfssite staan vrijstaande ééngezinswoningen. 
Daarnaast ligt een landbouwdreef naar een achterliggende woning en een terrein van een plaatselijke 
hondenschool. Rechts staan nog twee vrijstaande ééngezinswoningen. De zaakvoerder heeft het 
volledige perceel achter zijn zaak in eigendom. Dit wordt enerzijds gebruikt door de plaatselijke 
hondenschool en anderzijds een deel als grasland. Eenmaal per jaar wordt erop het plaatselijke 
wijkfeest georganiseerd. De Heirweg bestaat uit een 6m brede betonnen rijweg met aan de overzijde 
een verhoogd aanliggend dubbelrichting fietspad in beton. De zijbermen zijn behoudens de opritten 
onverhard. 
 
Het bedrijfsterrein omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, sie D, nrs. 418V en 420D/deel 
Rechts vooraan staat de bedrijfswoning. Links vooraan is de toegangsverharding en parking voor 
cliënteel gesitueerd. Achter de woning staat de bedrijfsloods waarin men dranken stockeert en de 
winkel is gesitueerd. Achter de bedrijfsloods is het terrein verhard in steenslag en dient het als parking 
voor zijn bedrijfsvoertuigen, opslag van leeggoed en tafels en stoelen welk het bedrijf als service mee 
laat gebruiken bij evenementen. Door gebrek aan een goed geordende en voldoende grote 
binnenstockageruimte is huidige buitenopslag chaotisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 35: ▲ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012). De in het RUP op 

te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±4709m² 
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Verkavelingen: 

1. Verkavelingsvergunning dd. 06/07/1980: 3 loten voor vrijstaande woningen 
2. Verkavelingswijziging dd. 18/09/1990: oprichten van een garage lot 1 
3. Verkavelingswijziging dd. 18/07/1995: samenvoegen van loten 1 en 2; oprichten stapelplaats 
4. Verkavelingswijziging dd. 30/06/2005: uitbreiden loods op samengevoegde loten 1 en 2 

 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 31/01/1984: oprichten van een woning 
2. 13/12/1990: uitbreiden woning met garage 
3. 22/08/1995: nieuwbouw loods 
4. 15/09/2005: uitbreiding loods en verharding 

Het bedrijf heeft huidig geen milieuvergunning nodig. 
 
Het bedrijf heeft begin 2010 een aanvraagdossier tot planologisch attest laten opstellen om de 
broodnodige uitbreidingen te kunnen doen. Door onduidelijke omstandigheden is dit dossier nooit 
ingediend geraakt. Sindsdien is het bedrijf blijven groeien met huidige problematiek tot gevolg. 

fig. 36: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouw met handelsruimte.  
fig. 37: ▲► Achteraanzicht bedrijfsgebouw met verharding waarop gestapeld wordt. 

fig. 38: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouw met handelsruimte.  
fig. 39: ▲► Achteraanzicht bedrijfsgebouw met verharding waarop gestapeld wordt. 
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7.6.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Voor de zonevreemde bedrijven gelegen in de geselecteerde woonlinten, onderdeel van het 
kerngebied, geldt dat de verdere ontwikkeling van lintbebouwing niet wenselijk is. Het is de bedoeling 
dat er een goede verwevenheid ontstaat tussen de lokale bedrijven en het wonen, zodat de uitbreiding 
van niet-agrarische activiteiten overwogen kan worden, indien het bedrijf aansluit bij een woonkorrel of 
een cluster van landbouwbedrijven, zonder dat er hinder ontstaat voor de omgeving. 
Dit maakt dat de toegelaten categorieën uiteenlopen van categorie 0 (herlokalisatie, zelfs indien geen 
gewenste uitbreiding) tot categorie 4 (bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, waarbij de 
toegelaten activiteiten worden beperkt). 
 
Dranken Koudenborm is gelegen aan de Heirweg. De Heirweg wordt aanzien als het zuidelijke 
woonlint. De woonfunctie blijft hier het belangrijkste, maar de bestaande gevestigde handels- en 
horecazaken, landbouwbedrijven en kleine tuinbouwbedrijven kunnen wel blijven bestaan en 
beschikken zelfs over beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Door zijn ligging in een woonlint van het kerngebied is de opname van het bedrijf met 
uitbreidingsmogelijkheden zeker niet in strijd met het GRS.  De voorheen gegeven categorie 2, zijnde 
bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en met randvoorwaarden aangaande de inpasbaarheid 
in de omgeving, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte 
categorisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

De drankenhandel wordt dus bestendigd op deze site. Zowel groot- 
als kleinhandel worden op de site toegestaan. Het plangebied wordt 
afgebakend op het terrein huidig in gebruik door het bedrijf. De 
effectief bruikbare oppervlakte zal hierbij wel verkleinen doordat nu 
wel bufferzones moeten worden voorzien. Huidig gebruik van het 
terrein is chaotisch en rommelig. Doordat uitbreiding van de 
bedrijfsgebouwen wordt voorzien, zal veel van huidige buitenopslag 
van dranken binnen beter kunnen worden geordend en gestapeld. De 
zaakvoerder is bereid daarvoor een werknemer aan te nemen indien 
hij voldoende ontwikkelingsperspectieven krijgt op huidige site. De 
buitenruimte biedt mits een goede ordening voldoende ruimte voor het 
bedrijf. 
 

fig. 40: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van het kerngebied - GRS Moerbeke met 
bijgevoegde aanduiding van de ligging van het bedrijf (blauw vierkant) 
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Op termijn zijn ook andere bedrijfsactiviteiten mogelijk als deze niet 
meer hinder veroorzaken als huidige activiteit. Teneinde de 
schaalgrootte van andere bedrijvigheid beperkt te houden, wordt de 
bedrijfssite dan wel beperkt. Voor de achterste 35m van het terrein zal 
dan een nabestemming landbouwzone in werking treden. Aldus blijft 
de bedrijfssite beperkt tot de bebouwing inclusief toegelaten 
uitbreidingen. 
 
Een groenscherm om de buitenopslag te verbergen is hier absoluut 
noodzakelijk. Achteraan worden de bufferzones 5m breed genomen. 
Vooraan ter hoogte van de bedrijfswoning kan deze op 1m worden 
voorzien. Ter hoogte van de bestaande garage op de perceelsgrens 
wordt uiteraard geen buffer voorzien. Om de huidige doorgang naast 
de winkel te kunnen blijven gebruiken, kan afgeweken worden door 
middel van een beperkter zichtscherm.  
 
Aan het bedrijf worden uitbreidingsmogelijkheden gegeven in de vorm 
van extra bebouwing, om alle dranken en leeggoed te kunnen binnen 
plaatsen en zo te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. 
De bijkomende loodsen moeten aansluitend aan de bestaande loods 
worden aangebouwd. De onvergunde constructie achteraan wordt niet 
meer toegelaten. De particuliere verkoop wordt beperkt in oppervlakte 
en dient steeds aan de straatzijde te gebeuren.   
 
Achter de bedrijfsgebouwen kan stapelruimte voorzien worden. De 
stapelhoogte dient echter beperkt te blijven, zodat dit niet zichtbaar is 
vanaf straatzijde. 
 
Vooraan wordt de bedrijfswoning geïntegreerd in het RUP. 
 
Binnen het RUP zal de bestaande verkaveling opgeheven worden. 
 

7.6.4. Ruimtelijke verantwoording 

De Heirweg wordt reeds gekenmerkt door lintbebouwing. Naast wonen komt hier nog andere 
bedrijvigheid voor, waaronder garage De Jaeger, restaurant het Molenhof, het  para-agrarisch bedrijf 
Vlees Van Loo, een schrijnwerker Pedro’s en landbouwbedrijven. Drankencentrale Koudenborm is te 
midden een woonlint gelegen.  
 
Verscheidene tuinen en bebouwingen reiken al verder dan de traditionele 50m diepte. Aan het 
Peperstraatje zelf bevinden zich nog een zonevreemde woning en de hondenclub Filos. Het terrein 
van Filos zal opgenomen worden in het RUP zonevreemde sport en recreatie, dat momenteel ook in 
opmaak is. Het bedrijfsterrein van drankencentrale Koudenborm tast dus het open landschap of 
landbouwgebied niet aan. Mits een goede buffering zal het bedrijf dan ook nauwelijks zichtbaar zijn in 
de omgeving. 
 
De percelen die worden opgenomen in het RUP zijn reeds in eigendom én gebruik door het bedrijf. De 
uitbreidingsmogelijkheden situeren zich dus binnen de huidige bedrijfsoppervlakte. Het betreft geen 
buitensporige bedrijfsoppervlakte tegenover de omgeving.  
 
De activiteiten van drankencentrale Koudenborm bestaan uit groothandel (toeleveren van dranken 
aan cafés, bedrijven, verenigingen), maar ook uit kleinhandel. Particulieren kunnen ter plaatse drank 
kopen. Kleinhandel gebeurt best verweven met de woonomgeving. De Heirweg is daarenboven een 
lokale weg type I of de lokale verbindingsweg tussen Stekene en Moerbeke, die de gegenereerde 
vervoersbewegingen van de drankencentrale probleemloos aankan. De verkoopsoppervlakte wordt 
wel beperkt zodat de dynamiek ervan wordt beperkt. 
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Door het voorzien van bijkomende binnenstapelruimte zal het bedrijf minder rommelige buitenopslag 
hebben. De buitenruimte zal verkleinen waardoor het bedrijf automatisch gedwongen wordt om deze 
efficiënter en dus ordelijker te gebruiken. Rondom wordt een afdoende buffering voorzien. Op de 
voorziene breedte van 5m kan immers een meerlagig groenscherm aangeplant worden. Zo kan door 
dit RUP het bedrijf een kwalitatievere afwerking krijgen naar de omgeving toe.  
 
Het resterende gedeelte van perceel 420D, hetgeen noch opgenomen wordt in het RUP zonevreemde 
bedrijven en noch opgenomen wordt in het RUP zonevreemde recreatie vormt helemaal niet een 
ingesloten perceel. Het betreft een quasi rechthoekig perceel met een oppervlakte van ±3800m², die 
ontsloten wordt langs Peperstraatje. Hoewel het huidig niet in gebruik is door een landbouwer, kan het 
perceel door zijn vorm, oppervlakte en goede ontsluiting voor landbouwvoertuigen steeds terug een 
landbouwkundig gebruik kennen. Door het voorzien van een groenbuffer kan vanuit de bedrijfssite dit 
resterend gedeelte niet bereikt worden. 
Op lange termijn zal dit middels de nabestemming in dit RUP maar ook de nabestemming in het RUP 
zonevreemde recreatie terug landbouwzone worden.  
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording blijkt dat het bedrijf maximaal verweven blijft 
met de omgeving, die een verscheidenheid aan functies vertoont. In het kader van het goed 
nabuurschap worden voldoende brede buffers voorzien en uit bovenstaande visie blijkt dat er 
bij de uitwerking van het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften rekening 
gehouden werd met het minimaliseren van eventuele hinder naar de buren toe (vb. inplanting, 
clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Het bestaande gebouw wordt reeds maximaal aangewend. Uit noodzaak wordt drank 
buiten gestockeerd. Door bijkomende bebouwing te voorzien waar de drank en leeggoed 
ordentelijk kan gestockeerd worden, kan de bestaande locatie beter benut worden 

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf is gegroeid vanuit een zone-eigen situatie, gezien de ligging in een 
goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Er zijn hiertoe in het verleden meermaals 
investeringen gebeurd. Herlokalisatie weegt niet op, zowel vanuit financieel als ruimtelijk 
standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige locatie.  

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf deels verweven (juridisch-planologisch in een 
bestemmingszone die bedrijven toelaat en niet visueel of functioneel hinderend is t.o.v. de 
omgeving) en deels zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden in dit RUP maatregelen 
vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren (voldoende brede 
groenbuffers, verankeren inplanting, clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen). 
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7.7. Deelplan 7: Deraco 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 49-50 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 18 in bijlage. 
 

7.7.1. Bestaande en juridische toestand 

Deraco is een schrijnwerkersbedrijf.  
 
Het is gelegen aan de Eksaardedam 6 te Moerbeke. Deze straat is een lokale verbindingsweg van de 
kern van Eksaarde (deelgemeente van Lokeren) met de kern van Moerbeke. Op het links aanpalende 
perceel bevindt zich een waterzuiveringsstation. Rechts bevinden zich een 16-tal woningen. De 
gehele cluster van bebouwing wordt Waaigem genoemd. Voor het overige wordt de omgeving 
gekenmerkt door landbouwpercelen met af en toe bos of laanbeplantingen. De Eksaarde baan bestaat 
uit een 6m brede betonweg met aan de overzijde een afgescheiden dubbelrichting fietspad in asfalt. 
De zijbermen zijn behoudens de opritten onverhard. 
 
Het bedrijfsterrein omvat de percelen kadastraal gekend 1e afdeling, sie E, nrs. 415D2. De huidige 
bedrijfsgebouwen vormen de overblijfselen van de vroegere vlaszwingelfabriek en nadien weverij, die 
oorspronkelijk tot de kern van Moerbeke uitstrekte, en dus de meest oorspronkelijke bebouwing van 
de omgeving vormen. Deraco is in de bestaande en toen verlaten bedrijfsgebouwen gevestigd in 
2003-2004. Het bedrijf maakt louter gebruik van het hoofdgebouw. Langs de lange zijde van het 
gebouw is er een toonzaal voor deuren en ramen. Achter de toonzaal is er een laag magazijn. In de 
loods ernaast is er de schrijnwerkerij. Het omliggende terrein is men stap voor stap aan het opkuisen. 
Er staat nog een verlaten elektriciteitscabine, een ingevallen stal en een watertoren op het terrein. 
Gezien de historiek van de gebouwen zijn deze opgenomen in de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed. Voor de toonzaal is er een parking in steenslag voor de klanten. Achter het hoofdgebouw en 
opzij is er ook een verharding in steenslag. De zone erachter betreft grasland en wordt begraasd door 
een paard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 41: ▲ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op 

te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±7601m² 
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Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 28/10/1968: bouwen van een tentoonstellingszaal 
2. 17/01/1995: vernieuwen bestaande loods 

Het bedrijf heeft een milieumelding. 
 
Het betreft een correct vergund bedrijf met genoeg ruimte om de bedrijvigheid uit te oefenen. Louter 
een bedrijfswoning ontbreekt. 
 

7.7.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven gelegen in de zuidelijke open ruimte krijgen normaliter categorie 0 (herlokalisatie, zelfs 
indien geen gewenste uitbreiding) of categorie 1 (bedrijven die op basis van voormelde principes niet 
mogen uitbreiden) toegekend. Echter is deze categorisering (categorie 0,1) opgesteld voor bedrijven 
die niet gelegen zijn in of aansluitend aan de geselecteerde woonkernen en/of woonkorrels, 
afgebakend binnen deze zuidelijke open ruimte. Letterlijk staat omschreven dat het zonevreemde 
bedrijf gelegen in deze zone zich in de geselecteerde woonkorrel Waaigem bevindt, aansluitend bij 
het bestaande waterzuiveringsstation. Dit betreft uiteraard Deraco. 
 
Verder vermeldt het GRS: enkel bestaande vergunde bedrijven kunnen behouden blijven. Kleinere 
uitbreidingen van zonevreemde activiteiten zijn toegelaten als het goed functioneren van de omgeving 
niet in het gedrang komt en indien zij aansluiten bij een geselecteerde woonkorrel. 

fig. 42: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouwen.  
fig. 43: ▲► Zicht op bedrijfsgebouw en verharde zone vanaf noordelijke perceelsgrens. In de 
achterliggende zone zijn nog overblijfselen van de vlaszwingelfabriek te zien 

fig. 44: ▲ circulatiezone en oude elektriciteitscabine 
fig. 45: ▲► Achtergevel bedrijfsgebouw 
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Door zijn aanduiding als specifiek te behandelen zonevreemd bedrijf in de woonkorrel Waaigem op de 
kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte is de opname van het bedrijf met 
uitbreidingsmogelijkheden zeker niet in strijd met het GRS.  De voorheen gegeven categorie 4, zijnde 
bedrijf dat zich verder kan ontwikkelen, maar waarbij de randvoorwaarden voor de uitbreiding wordt 
vastgelegd in functie van het bouwkundig erfgoed en waarbij de toegelaten activiteiten worden 
beperkt, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte categorisering. 
 

7.7.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Conform de noden van het bedrijf wordt huidige activiteit 
bestendigd op de site, maar wordt tevens een 
bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Teneinde toekomst-
perspectief te geven aan het patrimonium zijn bij 
stopzetting van deze activiteit andere ambachtelijke 
bedrijven of KMO’s mogelijk. 
 
Gezien huidige bedrijfsoppervlakte voldoende is voor het 
bedrijf wordt de zone voor bedrijvigheid beperkt 
gehouden tot 35m van de rooilijn. Dit is de diepte van de 
huidige steenslagverharding. Het overige deel van het 
perceel wordt bestemd als tuinzone waarbinnen het 
waardevol erfgoed bewarende voorschriften kan krijgen. 
 
Rondom wordt een 5m breed groenscherm voorzien. 
Vooraan is deze niet nodig daar de zone langs deze zijde 
begrensd wordt door de gebouwen en toegangen. Om de 
optimale benutting van de eigendom niet te hypothekeren 
wordt de landschappelijke groenbuffer achteraan tegen 
de huidige perceelsgrenzen voorzien. 
 
De huidige site reikt zo even diep als het noordelijk 
gelegen perceel met de rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
de zuidelijk gelegen percelen met woningen.  
 
 

fig. 46: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van de zuidelijke open ruimte - GRS Moerbeke 
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De bestaande bedrijfsgebouwen worden bestendigd. In 
functie van een voldoende lange termijnperspectief wordt 
een nog een kleine uitbreiding van de bedrijfsgebouwen 
toegestaan. De omgeving kan dit nog dragen. 
 
Ruimtelijk gezien wordt de bedrijfswoning best ingeplant 
tegen de bestaande bedrijfsgebouwen aan zuidelijke 
zijde, in aansluiting met de woonkorrel Waaigem. 
Zodoende kan de woning ook ingeplant worden op ca. 
6m achter de rooilijn. 
 
De eigendom is opgenomen op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. In een voorafgaand advies heeft 
Onroerend Erfgoed er reeds opgewezen dat het gebouw 
zoals opgenomen in de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed reeds grotendeels verdwenen is en dat de 
overgebleven relicten van de industriële geschiedenis 
van het gebouw in slechte staat zijn. Meest in het oog 
springende elementen zijn de elektriciteitscabine en 
enkele muurrestanten. 
 
Binnen de voorschriften zijn bepalingen opgenomen 
betreffende de materialenkeuze die moet aansluiten bij 
het resterende historisch erfgoed.  Gevels zichtbaar van 
op het openbaar domein moeten bovendien in 
gevelsteen worden voorzien. Gelet op de omgeving is 
een nieuwbouw met industrieel uitzicht immers niet 
gewenst. De relicten kunnen als tuinelement bewaard 
en/of verbouwd worden. Indien er zich echter 
stabiliteitsproblemen voordoen, kunnen deze afgebroken 
worden. 
 

7.7.4. Ruimtelijke verantwoording 

Het perceel dat wordt opgenomen in het RUP is reeds in eigendom én gebruik door het bedrijf. De 
uitbreidingsmogelijkheden situeren zich dus binnen de huidige bedrijfsoppervlakte. Het perceel is van 
dezelfde grootorde als het aanpalende perceel met de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De bedrijfssite is 
ingekapseld gelegen tussen deze RWZI en een 16-tal woningen langsheen Eksaardedam. 
 
Rekening houdend met het maximaal bebouwingspercentage en de stedenbouwkundige voorschriften 
qua maximaal volume en materiaalgebruik zal de bebouwing nog steeds inpasbaar zijn in deze 
omgeving, temeer de gevels aan straatzijde steeds moeten afgewerkt worden in gevelsteen. 
 
Op de bedrijfssite wordt de bedrijfswoning ingeplant aan zuidelijke zijde, in aansluiting met de 
bestaande woonomgeving. Eventuele latere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen zal dus meer aan 
noordelijke zijde plaatsvinden, waar eventuele hinder naar het aanpalende waterzuiveringstation 
minimaal is. Naast de voorziene buffering op eigen perceel is daar ook buffering op perceel 
waterzuiveringsstation aanwezig. 
 
Het waterzuiveringstation en de tuinen en hovingen van de zuidelijke naastliggende residentiële 
bebouwing zijn even diep gelegen. De bedrijfssite snijdt dus geenszins in het open agrarische gebied 
in. Er is een duidelijke afbakeningslijn tussen bebouwd gebied en open landbouwgebied vast te stellen 
De agrarische structuren worden dus nauwelijks verstoord.  
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Om deze duidelijke afbakeningslijn fysisch te behouden wordt daar een afdoende groenbuffer 
voorzien, ook al wordt de zone voor bedrijvigheid beperkt tot een diepte van 35m. Dit gezien de 
aanzienlijke breedte van de bedrijfssite aan straatzijde. Huidige bedrijvigheid is van lokaal niveau. 
Door de bedrijfsdiepte te beperken wordt voorkomen dat op de site zich later een bedrijf kan gaan 
vestigen dat het lokale niveau zou overstijgen. 
 
De tussenliggende zone wordt vastgelegd als tuinzone. Zodoende kan daar geen bebouwing 
opgericht worden of verhardingen aangelegd worden. Dit gedeelte is huidig in gebruik als grasland 
voor een paard.  
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 Het bedrijf heeft zich gevestigd in een leegstaand bedrijfsgebouw dat opgericht werd als 
fabrieksgebouw. Deze fabriek was de meest oorspronkelijke bebouwing in de omgeving en 
voor de arbeiders werden er nadien in de onmiddellijke omgeving van de fabriek 
arbeiderswoningen gebouwd. Het bedrijfsgebouw heeft dus altijd een relatie gehad met de 
bebouwde omgeving en is er dus maximaal verweven mee. In het kader van het goed 
nabuurschap worden voldoende brede buffers voorzien en uit bovenstaande visie blijkt dat er 
bij de uitwerking van het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften rekening 
gehouden werd met het minimaliseren van eventuele hinder naar de buren toe (vb. inplanting 
bedrijfswoning aan zijde arbeiderswoningen, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Slechts een beperkt deel van het perceel wordt effectief voorzien voor bedrijvigheid. Het 
bedrijf heeft niet meer nodig.  

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Bedrijvigheid op deze locatie legaal gevestigd. Deraco heeft zich in de leegstaande 
bedrijfsgebouwen kunnen vestigen gezien zijn activiteiten (schrijnwerkerij) naar aard en 
omvang weinig of niet storend zijn voor de omgeving, en afgestemd op de omliggende 
woonomgeving. Herlokalisatie weegt niet op, zowel vanuit financieel als ruimtelijk standpunt, 
t.o.v. een bewuste bestendiging op huidige locatie.  

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden 
in dit RUP maatregelen vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren 
(voldoende brede groenbuffers, verankeren inplanting, clustering en maximaal volume 
bedrijfsgebouwen). 

 Door een voldoende landschappelijke buffering te voorzien langs de perceelsranden wordt de 
site kwalitatiever geïntegreerd in het waardevolle landschap van de Moervaartdrepressie. 

 
 
 
 
 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  100 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

7.8. Deelplan 8: Hardenne 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 51 van deze toelichtingsnota. 
Tevens betreft het fiche 20 in bijlage. 

7.8.1. Bestaande en juridische toestand 

Hardenne is een bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van verwarming, ventilatie en sanitair.  
 
Het bedrijf  is gelegen aan de Kruisstraat 48 te Moerbeke. Het vormt aldus onderdeel van het gehucht 
Kruisstraat dat ten noorden ligt van de autosnelweg E34. De omgeving kenmerkt zich door 
heterogene bebouwing met een verwevenheid van functies, waarvan wonen de hoofdfunctie is. Aan 
de overzijde bevindt zich een schooltje. De kerk bevindt zich schuinover. Aan de achterzijde paalt dan 
weer een landbouwbedrijf. Zowel links als rechts grenzen woningen aan de site. De Kruisstraat wordt 
gekenmerkt door een 6m brede betonbaan met aan beide zijden een verhoogd fietspad en voetpad in 
betontegels. 
 
Het bedrijfsterrein omvat het perceel kadastraal gekend 1e afdeling, sie I, nrs. 855S. Aan de 
straatzijde bevindt zich parkeergelegenheid. Daarna verbreedt het perceel. Daar staat de vrij recente 
loods ingeplant tot tegen de rechtse perceelsgrens en tot tegen de perceelsgrens van voorliggende 
eigendom met woning. De loods werd afgewerkt met een plat dak op een hoogte van ca. 8m. Achter 
de loods bevindt zich een betonverharding voor opslag van materiaal.  
 
Stedenbouwkundige vergunning: 
1. 19/02/1991: verbouwen stal tot garage 
Het bedrijf beschikt over een geldende milieuvergunning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 47: ▼ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012). De in het RUP op 
te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±1856m² 
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7.8.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Bedrijven gelegen in de noordelijke open ruimte krijgen normaliter categorie 0 (herlokalisatie, zelfs 
indien geen gewenste uitbreiding) of categorie 1 (bedrijven die op basis van voormelde principes niet 
mogen uitbreiden) toegekend. 
Binnen deze deelruimte gelden immers beperkingen met het doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. Deze deelruimte dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van 
bebouwing. In deze deelruimte is het dan ook niet wenselijk belastende activiteiten te voorzien welke 
de draagkracht van de omgeving overschrijden. 
 
Echter is deze categorisering opgesteld voor bedrijven die gelegen zijn buiten de geselecteerde 
woonkernen, nederzettingen en/of woonkorrels,  afgebakend binnen deze noordelijke open ruimte.  
Daar kunnen bestaande vergunde bedrijven behouden blijven. Kleine uitbreidingen van zonevreemde 
activiteiten zijn toegelaten als het goed functioneren van de omgeving niet in het gedrang komt. 
Het bedrijfsterrein van Hardenne is volledig opgenomen binnen de geselecteerde nederzetting 
Kruisstraat. Bovendien sluit het bedrijf niet aan op een open uitgestrekt landbouwgebied. 
 

fig. 48: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouw 
fig. 49: ▲► Parking achteraan en achteraanzicht bedrijfsgebouw 

fig. 50: ▲ Parking achteraan met zicht naar achterliggend landbouwbedrijf 
fig. 51: ▲► oprit naast bedrijfsgebouw 
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Het bedrijf werd niet aangeduid als specifiek te behandelen zonevreemd bedrijf, gezien het 
bedrijfsgebouw op zich niet zonevreemd gelegen is en dat bij de opmaak van het GRS de 
uitbreidingsbehoeften van dit bedrijf niet gekend waren. 
Binnen de nederzetting Kruisstraat is de opname van het bedrijf met uitbreidingsmogelijkheden zeker 
niet in strijd met het GRS.  De voorheen gegeven categorie 3, zijnde bedrijf met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden, is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte 
categorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.8.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

Het bedrijf komt verweven voor te midden de kern van de Kruisstraat. Dit 
wordt zo behouden. Het plangebied wordt bestemd als zone voor lokale 
bedrijvigheid. Indien bestaand bedrijf hier zou weggaan wordt, gezien de 
locatie, ook groot- en kleinhandel toegelaten. 
 
Vooraan rest geen ruimte voor groene inkadering. Echter zijn de 
bedrijfsactiviteiten hier sowieso beperkt zodat dit dan ook niet 
noodzakelijk is. 
 
Meer naar achteren wordt zijdelings een schermgroen van 2m breedte 
voorzien. Waar het bedrijfsgebouw mogelijk is tot tegen de 
perceelsgrens, wordt uiteraard geen groenscherm voorzien, evenals 
waar de aanpalende een bijgebouw tot op de perceelsgrens heeft staan.   
 
Achteraan wordt een groenbuffer op 5m genomen. 
 

fig. 52: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van de noordelijke open ruimte’ - GRS Moerbeke 

met een bijgevoegde aanduiding van de ligging van het bedrijf 
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Gezien de beperkte beschikbare perceelsbreedte en de specifieke ligging 
van het bestaande bedrijfsgebouw wordt deze opgenomen in een 
afgebakende bebouwbare zone. Er wordt een uitbreiding van 5m 
mogelijk gemaakt. 
 
Achteraan wordt de ruimte herbestemd i.f.v. bedrijfsvoering. Deze zone 
kan verhard worden in functie van parking, circulatieruimte en 
buitenopslag. Bepaalde grotere materialen zullen echter tegen barre 
weersomstandigheden dienen beschermd te worden. Er kan buiten het 
hoofdgebouw één afdak met beperkte hoogte achteraan het perceel 
geaccepteerd worden. Deze bebouwing wordt niet vastgelegd op plan, 
maar wel in de stedenbouwkundige voorschriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8.4. Ruimtelijke verantwoording 

Het bedrijf is gelegen in de begrensde zone tussen Kruisstraat, Weststraat, E34 en het nieuw 
aangelegde ontsluitingscomplex. Deze zone omvat enerzijds bebouwing langsheen Kruisstraat en 
Weststraat. Op het overige gedeelte staan de bedrijfsgebouwen van een actief landbouwbedrijf. Het 
landbouwbedrijf heeft daar voldoende ruimte om zijn bedrijfssite te blijven vestigen. De 
landbouwgronden van dit bedrijf zijn verderop gelegen. De agrarische structuren worden dus 
nauwelijks verstoord. 
 
Het perceel dat wordt opgenomen in het RUP is al in eigendom en gebruik door het bedrijf. De 
uitbreidingsmogelijkheden situeren zich dus binnen de huidige bedrijfsoppervlakte. Het perceel is qua 
grootte vergelijkbaar met andere percelen langsheen de Kruisstraat waarop veelal de woonfunctie 
primeert. Het is dus ook beduidend kleiner dan de achter- en naastliggende landbouwbedrijfssite. 
 
Aan straatzijde heeft het perceel een geringe breedte (ca. 12m). Na 20m diepte verbreedt het 
aanzienlijk tot ca. 26m. Het bestaande bedrijfsgebouw staat ingeplant op 20 diepte en tegen de 
noordelijke perceelsgrens. De aanpalende bebouwing (stalling) behoort tot het achterliggende 
landbouwbedrijf. Deze koppeling van bedrijfsgebouwen op de perceelsgrens zorgt voor een zuinig 
ruimtegebruik op het perceel. 
 
De  gekoppelde stalling van het aanpalende landbouwbedrijf staat dieper ingeplant, vanaf de 
Kruisstraat gezien. Ruimtelijk gezien is het dan ook aangewezen om een uitbreiding van het 
bedrijfsgebouw van Hardenne te voorzien tegen de achtergevel en tegen de vrijstaande gevel van de 
stalling van het aanpalende landbouwbedrijf.  
 
Rekening houdend met het maximale  bouwmogelijkheden kan gesteld worden dat de bebouwing nog 
steeds inpasbaar in de woonomgeving.  
 
De percelen langsheen deze westelijke zijde van de Kruisstraat hebben allen dezelfde diepte, zijnde 
ca. 90m vanaf straatzijde. Het bedrijf komt dus niet dieper te liggen ten opzichte van de zuidelijke 
woonpercelen. 
 
De Kruisstraat betreft een nederzetting bestaande uit een groepering van bebouwing welke in 
hoofdzaak een woonfunctie hebben.  
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De activiteiten van het bedrijf zijn echter van die aard dat ze verenigbaar zijn met de woonomgeving. 
Het betreft geen zware bedrijvigheid en de effectieve bedrijvigheid (plaatsen verwarming, sanitair, ...) 
gebeurt bij de klanten thuis. Enkel is veel opslagruimte nodig. De zone voor het bedrijf wordt enkel 
gebruikt als parking en toegangsverharding. Bedrijfsactiviteiten gebeuren dus enkel in en achter het 
gebouw. Er is dan ook weinig hinder naar de omgeving en meer specifiek naar voorliggende 
bebouwing. Het bedrijf zal het niveau van de nederzetting niet overstijgen. Het betreft slechts een 
beperkte  uitbreiding achteraan die dus geen invloed zal hebben op de voorliggende woonzone.  
 
Het bedrijf kent geen grote verkeersgeneratie. In de ochtend vertrekken de werknemers voor de 
ochtendspits aan de school naar de werf en pas s’ avonds komen ze terug. Klanten worden 
overwegend thuis bezocht. Overdag zijn er dus enkel leveringen. Aldus is er weinig interferentie met 
de school in de Kruisstraat. Eens de Kruisstraat uit komt men snel op het ontsluitend wegennetwerk 
richting Wachtebeke, Moerbeke of Stekene. 
 
De bestaande buffer wordt behouden. Enkel aan zuidelijke zijde wordt voorgesteld deze door te  
trekken tot aan de achtergevel van de recent gebouwde garage op aanpalend woonperceel, zodoende 
dat er een buffering is ten opzichte van de tuin van dit aanpalend woonperceel. 
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 uit bovenstaande ruimtelijke verantwoording blijkt dat het bedrijf maximaal verweven is en 
blijft met de nederzetting van de Kruisstraat. In het kader van het goed nabuurschap worden 
waar nodig buffers voorzien en uit bovenstaande visie blijkt dat er bij de uitwerking van het 
grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden werd met het 
minimaliseren van eventuele hinder naar de buren toe (vb. inplanting, clustering en maximaal 
volume bedrijfsgebouwen) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Het bestaande gebouw wordt al maximaal aangewend. Het gebouw wordt in 2 bouwlagen 
gebruikt.  

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Het bestaande bedrijf heeft zich gevestigd in bestaande bedrijfsgebouwen welke niet 
zonevreemd gelegen zijn. Het bedrijf is echter gegroeid en heeft een eerder beperkte 
uitbreidingsbehoefte. Er zijn reeds meermaals investeringen gebeurd. Herlokalisatie weegt 
niet op, zowel vanuit financieel als ruimtelijk standpunt, t.o.v. een bewuste bestendiging op 
huidige locatie. Het betreft immers een perceel omgeven met bebouwing. 

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden. Uiteraard dient het bedrijf ook steeds de milieuwetgeving (Vlarem-
voorwaarden) na te leven.  

 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over behoud en 
groeimogelijkheden. Wenst het bedrijf nog verder te groeien dan de mogelijkheden geboden 
in dit RUP, dient het zich te herlokaliseren. Ook naar de omgeving toe wordt met dit RUP 
duidelijkheid gegeven aangaande verdere groeimogelijkheden. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf deels verweven (juridisch-planologisch in een 
bestemmingszone die bedrijven toelaat en niet visueel of functioneel hinderend is t.o.v. de 
omgeving) en deels zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden in dit RUP maatregelen 
vastgelegd om de functionele en visuele verweving te verbeteren (aanleggen groenbuffers, 
verankeren inplanting, clustering en maximaal volume bedrijfsgebouwen). 
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7.9. Deelplan 9: ATC 

Voor dit bedrijf wordt ook verwezen naar de beoordeling (5.2.) op pagina 54-55 van deze 
toelichtingsnota. Tevens betreft het fiche 24 in bijlage. 

7.9.1. Bestaande en juridische toestand 

ATC (Antique trading company) is een groothandel in antiek. 
 
Het is gelegen aan de Spelonckvaart 108 te Moerbeke. Een deel van deze straat vormt samen met de 
Dorpsvaart de noordelijke afbakening van de kern van Moerbeke. De Spelonckvaart loopt echter 
oostelijk verder als woonlint, alwaar het bedrijf gelegen is. De omgeving bestaat uit een mengeling van 
woningen en landbouwbedrijven. De Spelonckvaart bestaat uit een rijweg in asfalt met aan beide 
zijden een betonstrook. Aan de zijde van het bedrijf is een dubbelrichting fietspad in beton gelegen. 
Het is van de rijweg gescheiden door een groene berm met een bomenrij erin. Voor het overige zijn de 
zijbermen ingenomen door grasbermen of opritten. 
 
Het bedrijfsterrein omvat een deel van het perceel kadastraal gekend 1e afdeling, sie C, nr. 491S. Het 
is aldaar gevestigd in de voormalige “zuivelfabriek Sint-Isidoor”. De gebouwen zijn opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed. De eigenaar heeft deze vestiging aangekocht omwille van de 
erfgoedwaarde en is dit stapsgewijs volledig aan het restaureren met onder andere een bedrijfswoning 
bovenaan. Onderaan worden de verschillende ruimtes gebruikt als opslagplaats voor antiek. 
Achteraan staan een aantal niet authentieke loodsen die ook gebruikt worden voor de opslag van de 
nevenactiviteiten: verkoop van pellets en strooisel voor dieren maar ook voor stalling van de 
vrachtwagen en materialen voor de verbouwingen. De zone achter het gebouw wordt als tuin gebruikt.  
 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

1. 13/05/1963: uitbreiding zuivelfabriek 
2. 08/06/1982: bouwen tentoonstellingszaal 
3. 11/10/1983: uitbreiding magazijnen voor tapijthandel 
4. 12/01/1993: bouwen van magazijn 
5. 17/10/2011: herinrichten en gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw 

Er is geen milieumelding of -vergunning nodig voor deze activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 53: ▼ detail orthofoto van de site, bron: Gisoost, geen schaal, opname 2012. De in het RUP op 
te nemen plancontour heeft een oppervlakte van ±2800m² 
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7.9.2. Relatie tot de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS 

Voor de zonevreemde bedrijven gelegen in de geselecteerde woonlinten, onderdeel van het 
kerngebied, geldt dat de verdere ontwikkeling van lintbebouwing niet wenselijk is. Het is de bedoeling 
dat er een goede verwevenheid ontstaat tussen de lokale bedrijven en het wonen, zodat de uitbreiding 
van niet-agrarische activiteiten overwogen kan worden, indien het bedrijf aansluit bij een woonkorrel of 
een cluster van landbouwbedrijven, zonder dat er hinder ontstaat voor de omgeving. 
Dit maakt dat de toegelaten categorieën uiteenlopen van categorie 0 (herlokalisatie, zelfs indien geen 
gewenste uitbreiding) tot categorie 4 (bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, waarbij de 
toegelaten activiteiten worden beperkt). 
 
Het bedrijf komt verweven voor met de woonomgeving. Echter heeft het gebouw een bijzondere 
interne structuur met veel niveauverschillen en kleine ruimtes. Huidig bedrijf kan zich hiernaar 
schikken, maar feitelijk is de gebouwenstructuur niet geschikt voor bedrijvigheid. Wil men het 
bouwkundig erfgoed hier een toekomst geven moet er voor een nabestemming gezorgd worden. 
Gezien de ligging in een woonlint is wonen een evidente nabestemming. 
 

fig. 54: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouw.  
fig. 55: ▲► Achteraanzicht 

fig. 56: ▲ De oprit en vooraanzicht bedrijfsgebouw.  
fig. 57: ▲► Achteraanzicht 
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De voorheen gegeven categorie 3, zijnde bedrijf met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, en waarbij 
geen beperkingen opgelegd worden voor de aard van de activiteiten (in functie van een 
nabestemming woonerf), is dan ook, vanuit de gewenste ruimtelijke structuur gezien, een correcte 
categorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.9.3. Visie over de ontwikkeling van het plangebied 

De bestaande gebouwen zijn opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. In eerste 
instantie wordt de functie opslag en groothandel behouden. Om naar de toekomst de bestaande 
gebouwen te kunnen behouden, zullen zeker verdere werken voor de stabiliteit van het gebouw en 
verbouwingswerken noodzakelijk zijn. Echter dient er de garantie te zijn dat de gebouwen ook op 
lange termijn een nuttige functie kunnen vervullen zodat de dure investeringen die nog moeten 
gebeuren niet voor niets zijn. Het gebouw is immers feitelijk weinig geschikt voor bedrijvigheid. De 
niveauverschillen, de compartimentering en de specifieke constructieve structuur zijn hinderlijk voor 
efficiënte bedrijfsvoering. Gezien de ligging in een woonomgeving wordt daarom in een nabestemming 
voor wonen voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze visie kadert binnen het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling 
van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. 
Daarin stelt men ook reeds dat een vergunning kan worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk 
wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, dat opgenomen is op de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed, op voorwaarde dat de voortzetting van de vroegere functie niet haalbaar 
blijkt of de duurzame leefbaarheid van het gebouw niet garandeert is en op voorwaarde dat de nieuwe 
functie de erfgoedwaarde ongeschonden laat of ze verhoogt. 

fig. 58: ▲ Detail uit ‘Gewenste ruimtelijke structuur van het kerngebied - GRS Moerbeke 
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Planologisch wordt dit vertaald naar twee afgebakende zones, zijnde een bedrijfszone met 
nabestemming woonerf en een bedrijfszone met nabestemming private tuinzone. 
 
De groothandel kan in de bestaande gebouwen behouden blijven. Gezien deze gebouwen al een 
omvangrijk volume hebben, wordt geen volume-uitbreiding toegelaten. 
De waardevolle delen van de bebouwing zijn opgenomen in de bedrijfszone met nabestemming 
woonerf. Deze kunnen dus enkel verbouwd worden en niet herbouwd worden. Bovendien is in de 
stedenbouwkundige voorschriften opgenomen dat de modernistische stijl steeds moet gevrijwaard 
worden. Om dit op te volgen wordt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning het advies 
van de cel Onroerend Erfgoed verplicht gemaakt. 
 
De niet waardevolle bijgebouwen en de niet bebouwde delen worden ondergebracht in een 
bedrijfszone met nabestemming private tuinzone. Deze gebouwen moeten op termijn verwijderd 
worden. 
 

7.9.4. Ruimtelijke verantwoording 

Huidige eigenaar wil en kan de nodige investeringen doen om het bouwkundig erfgoed te bewaren en 
te renoveren. Dit bouwkundig erfgoed moet echter ook een lange termijnperspectief krijgen, wil het 
bewaard blijven. Huidig is het niet geschikt voor bedrijvigheid, maar kan dit wel worden voor 
bewoning. 
 
In dit geval is een nieuwe functie (wonen) aan de orde ten aanzien van de oorspronkelijke nijverheid, 
die met de opmaak van het gewestplan zonevreemd geworden is. Het gaat m.a.w. eerder om een 
herbestemming op termijn van oude fabrieksgebouwen.  
 
De omgeving kenmerkt zich door lintbebouwing langsheen de Spelonckvaart, in hoofdzaak bestaande 
uit woningen en landbouwbedrijven. In de onmiddellijke omgeving van ATC komen een heel aantal 
(zonevreemde) woningen voor. Een latere woonfunctie is dus in overeenstemming met de omgeving. 
 
 
Toetsing beleid RSV 

 Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten (bebouwd of 
onbebouwd) in haar omgeving wordt nagestreefd. Hierbij vormt een goed nabuurschap het 
uitgangspunt. 
 Net zoals Deraco heeft ook ATC zich gevestigd in een leegstaand bedrijfsgebouw dat 
opgericht werd als fabrieksgebouw. Ook deze fabriek behoort tot de meest oorspronkelijke 
bebouwing in de omgeving. Het bedrijfsgebouw heeft dus altijd een relatie gehad met de 
bebouwde omgeving en is er dus maximaal verweven mee. De huidige activiteiten zijn naar 
aard en omvang niet storend voor de omgeving. De activiteiten dienen echter bestendigd te 
worden binnen het huidig bouwvolume (uitbreidingen zijn niet toegelaten) 

 De bestaande locatie wordt uitputtend aangewend. 
 Er wordt geen uitbreiding voorzien.  

 De ruimtelijke implicatie bij een herlokalisatie wordt afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op bestaande locatie. 
 Bedrijvigheid op deze locatie is historisch gegroeid. ATC heeft zich in de leegstaande 
bedrijfsgebouwen kunnen vestigen gezien zijn activiteiten afgestemd zijn op de omliggende 
woonomgeving. Herlokalisatie wordt op termijn niet uitgesloten. Gezien de erfgoedwaarde van 
het gebouw en gezien zijn ligging in een woonlint volgens het GRS is, zowel vanuit financieel 
als ruimtelijk standpunt, een bewuste bestendiging van het huidig bedrijfsgebouw in het RUP 
aangewezen. Daarom wordt een nabestemming van woonerf voorzien, zodat het meest  
waardevolle deel van het gebouw kan omgevormd worden tot meergezinswoning. 

 De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
 Binnen de lijnen van bovenstaande visie, welke uitgewerkt werden in het grafisch plan en 
de stedenbouwkundige voorschriften, zal de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschreden worden.  
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 Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
 Met de opname in dit RUP krijgt het bedrijf rechtszekerheid over huidig behoud en latere 
omvorming naar woonerf. Indien op huidig moment investeringen dienen te gebeuren om het 
waardevol gebouw te kunnen behouden, zijn deze door het voorzien van de nabestemming 
geen maat voor niets. 

 
Toetsing PRS 

 Uit bovenstaande motivering blijkt dat het bedrijf zonevreemd maar verweefbaar is. Er worden 
in dit RUP maatregelen vastgelegd om de functionele en visuele verweving evenals de 
aanwezige erfgoedwaarden te behouden en/of te verbeteren (behoud bestaand waardevol 
bedrijfsgebouw dat in de toekomst kan verbouwd worden naar woonerf). 
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8. DECRETALE BEPALINGEN 

8.1. Op te heffen voorschriften 

Wanneer dit Ruimtelijk UitvoeringsPlan van kracht wordt, vervalt hiermee in de verschillende 
plangebieden het gewestplan nr. 8 Gentse en Kanaalzone, ingesteld bij K.B. 14 september 1977. De 
voorschriften bij KB van 28.12.1972 zijn er dan niet meer van kracht. 
 
Tabel 1: op te heffen voorschriften gewestplan in het RUP 

Deelplan Op te heffen voorschriften volgens gewestplan 

Cerpentier E&M Transport Woongebied met landelijk karakter 
Agrarisch gebied 

Herssens-Tollenaere Agrarisch gebied 

Hardenne Woongebied met landelijk karakter 
Agrarisch gebied 

Keytec & Dekeyser Freddy Agrarisch gebied 
Valleigebied 

Vandeweghe Dirk Woongebied 
Agrarisch gebied 

Deraco Ontginningsgebied, met nabestemming agrarisch gebied 

Garage De Jaeger Agrarisch gebied 

Dranken Koudenborm Agrarisch gebied 

ATC Agrarisch gebied 

 
 
In het deelplan Dranken Koudenborm is een verkaveling van kracht. Bij de inwerkingtreding van dit 
RUP worden de verkaveling en de verkavelingswijzigingen opgeheven, voor wat betreft de delen 
gelegen binnen het RUP: 
Verkavelingvergunning dd. 06/07/1980 – loten 1 en 2 
Verkavelingswijziging dd. 18/09/1990 
Verkavelingswijziging dd. 18/07/1995 
Verkavelingswijziging dd. 30/06/2005 
Verkavelingswijziging dd. 23/04/2013 
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8.2. Ruimtebalans 

De zonering betreffende bedrijfswoning en groenbuffer zijn in functie van het bestaande bedrijf. 
Daarom worden deze zoneringen in de ruimteboekhouding onder de categorie bedrijvigheid of 
industrie gecatalogeerd. De zones met nabestemming uit het deelplan 9 ATC worden eveneens apart 
vermeld. 
 
Tabel 2: Oppervlakte voor de onderdelen van het RUP – samenvattende tabel 

Zone Categorie van 
gebiedsaan- 
duiding 

Categorie 
ruimteboek 
houding 

Gewestplan RUP 

Agrarisch gebied landbouw landbouw - 4,5834 ha  

Woongebied met landelijk karakter wonen wonen - 0,3042 ha  

Woongebied wonen  wonen - 0,1786 ha  

Valleigebied landbouw  landbouw - 1,8171 ha  

Ontginningsgebied met 
nabestemming agrarisch gebied 
 
 

ontginning en 
waterwinning 

overige 
bestemmingen 

- 0,7601 ha  

Zone voor bedrijvigheid bedrijvigheid industrie  + 1,4653 ha 

Zone voor bedrijvigheid gerelateerd 
aan de landbouwsector 

bedrijvigheid industrie  + 3,9308 ha 

Zone voor bedrijvigheid met 
nabestemming landbouwzone 

bedrijvigheid 
met 
nabestemming 
landbouw 

industrie  
met 
nabestemming 
landbouw 

 + 0,0960ha 

Bufferzone bedrijvigheid industrie  + 1,1229 ha 

Bufferzone met nabestemming 
landbouwzone 

bedrijvigheid 
met 
nabestemming 
landbouw 

industrie  
met 
nabestemming 
landbouw 

 + 0,0515 ha 

Zone voor waterloop lijninfra-
structuur 

overige 
bestemmingen 

 + 0,0959 ha 

Oeverzone overig groen overig groen  + 0,3131 ha 

Tuinzone overig groen overig groen  + 0,2879 ha 

Bedrijfszone  
met nabestemming woonerf  

bedrijvigheid 
met 
nabestemming 
wonen 

industrie 
met 
nabestemming 
wonen 

 + 0,0843 ha 

Bedrijfszone  
met nabestemming  private 
tuinzone 

bedrijvigheid 
met 
nabestemming 
wonen 

industrie 
met 
nabestemming 
wonen 

 + 0,1957 ha 

     

Totale oppervlakte   - 7,6434 ha + 7,6434 ha 

 

8.3. Mer-screening 

Conform het decreet van 27 april 2007 houdende wijzigingen van het milieubeleid dient de 
initiatiefnemer voor een Ruimtelijk UitvoeringsPlan de noodzaak tot opmaak van een plan-MER te 
onderzoeken tijdens het planningsproces.  

8.3.1. Procedure 

Vooreerst werd het toepassingsgebied en de plan-MER-plicht nagegaan op het RUP conform het 
decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (DABM). 
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- Fase 1: Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ valt onder de definitie van een plan 
zoals gedefinieerd in het DABM. Het RUP wordt immers opgemaakt door de gemeente conform het 
decreet op de ruimtelijke ordening en zal conform de procedure uiteindelijk vastgesteld worden door 
de gemeenteraad. 
- Fase 2: Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ valt onder het toepassingsgebied van 
het DABM. Het RUP zal immers het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een 
project. 
- Fase 3:  Het ruimtelijk uitvoeringsplan is niet van rechtswege plan-MER-plichtig. Het vormt geen 
project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit  van 10 december 2004, en het is 
niet in of in de omgeving gelegen van een speciale beschermingszone, zodat geen passende 
beoordeling nodig is. 
 
Bijgevolg dient er voor het RUP een onderzoek tot milieueffectenrapportage te gebeuren. Er dient 
nagegaan te worden of er aanzienlijke milieueffecten zijn op mens en milieu tengevolge van het plan. 
Dit gebeurt conform de procedure vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007. 
 
Eerst werd het advies gevraagd van een aantal voorgeschreven instanties met een screeningsnota 
(dd 25/11/2013) waarin de voorstellen tot RUP werd beschreven en waarin werd nagegaan of er 
aanzienlijke milieueffecten zijn op mens en milieu tengevolge van het plan. Op voorstel van de dienst 
Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (schrijven dd 11/12/13 met kenmerk LNE/MER/ 
SCRPL13204/2013)  werden volgende instanties geraadpleegd: 

o Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 3
e
 directie, dienst 33 Ruimtelijke Ordening en 

Stedenbouw, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent 
o Agentschap Ondernemen, Entiteit Ruimtelijke Economie, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 

1030 Brussel 
o Agentschap Natuur en Bos Oost-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent 
o Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Oost-

Vlaanderen, Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus a, 9820 Merelbeke 
o Ruimte Vlaanderen – APL – Oost-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent 
o Onroerend erfgoed Oost-Vlaanderen,  Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent 
o Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Wonen, Koning Albert II-laan 19 bus 40 te 1000 

Brussel 
o Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen, dienst Natuurlijke Rijkdommen, Buitendienst Oost- en West-Vlaanderen, 
Elfjulistraat 39b, 9000 Gent 

o OVAM, Afdeling Bodembeheer, Dienst Databeheer, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 
o VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Koning Albert II-laan 20 bus 16 te 1000 Brussel 
o Departement LNE, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst VR, Koning Albert II-laan 

20, bus 8, 1000 Brussel 
 
Naar aanleiding van het advies van Provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd bijkomend advies 
gevraagd aan: 

o Polder van Moerbeke, Hospicestraat 13, 9180 Moerbeke – Waas (geen advies uitgebracht) 
o Polder van Moervaart en Zuidlede, Sleidinge-Dorp 6, 9940 Sleidinge 

 
Deze adviezen werden samen met een aangepaste nota naar de dienst Mer gestuurd. De dienst MER 
concludeerde vervolgens dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is (zie schrijven dd 8 mei 2014 in 
bijlage, dossiernr. SCRPL13204). 

8.3.2. Samenvatting onderzoek tot m.e.r. 

Gezien de beperkte wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand en de beperkte perimeter per 
deelplan worden geen aanzienlijke milieueffecten verwacht. Ook niet door een samengaan van 
verschillende effecten. 
 
De volledige merscreening is digitaal raadpleegbaar in de m.e.r.-databank op de website 
www.mervlaanderen.be. 

http://www.mervlaanderen.be/
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8.4. Ruimtelijk veiligheidsrapport 

De dienst Veiligheidsrapportering bevestigde op 30/09/2014 dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport 
dient opgemaakt te worden (zie schrijven in bijlage). 
 

8.5. Verantwoording herbevestigde agrarische gebieden (HAG) 

 
De Vlaamse regering heeft op 3 april 2009 in de regio Waasland grote delen van het agrarisch gebied 
volgens het gewestplan herbevestigd. Voor andere gebieden zal een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op korte termijn (gebieden cat. I) of op lange termijn (cat. III) opgemaakt worden.  
  
Hierbij een overzicht per deelplan: 
 

Deelplannen op te nemen in RUP  

Deelplan 1: garage De Jaeger Cat. III 

Deelplan 2: Cerpentier E&M Transport HAG 

Deelplan 3: Keytec & Dekeyser Freddy Deels HAG – deels cat. I 

Deelplan 4: Herssens – Tollenaere  HAG 

Deelplan 5: Vandeweghe Dirk Deels Niet – deels cat. III 

Deelplan 6: Koudenborm HAG 

Deelplan 7: Deraco Cat. III 

Deelplan 8: Hardenne HAG 

Deelplan 9: ATC HAG 

 
Conform omzendbrief RO/2010/01  werd eerst nagegaan of binnen dit planningsinitiatief het 
planologisch evenwicht kan hersteld worden. Binnen de gemeentegrenzen bestaan drie zonevreemde 
landbouwbedrijven waarvan twee al een positief planologisch attest hebben bekomen. Het 
gemeentebestuur zou deze graag willen herbestemmen naar een agrarische bestemming. Evenwel is 
de Vlaamse Overheid gestart met de opmaak van een gewestelijk RUP in navolging van de verleende 
planologische attesten en ligt het andere landbouwbedrijf binnen de onderzoekszone van de Vlaamse 
Overheid voor natuurcompensaties in het kader van de ontwikkelingen in de Gentse Kanaalzones (zie 
2.1.3.). Aldus wil het gemeentebestuur een gepaste planologische ruil bewerkstelligen maar heeft het 
niet de planologische bevoegdheid. 
 
Andere planologische ruilen zijn niet mogelijk mede door de grote delen uit de studie voor landbouw, 
natuur en bos waar nog op een planningsinitiatief van de Vlaamse Overheid moet gewacht worden. 
 
Aldus dient er afgeweken te worden van dit algemeen standpunt en een uitdrukkelijke en grondige 
motivatie opgenomen te worden. Het RUP is immers enkel gericht op het zone-eigen maken van 
‘zonevreemde bedrijven’. Een aantal heeft zelfs reeds een planologisch attest bekomen. 
 

 Onderzoek naar de alternatieve locaties 
 
De bedrijven Cerpentier E&M, Keytec en Dekeyser Freddy&Zonen hebben een planologisch attest 
ontvangen. Met dit planologisch attest heeft de vergunningverlenende overheid aangegeven dat deze 
bedrijven op de huidige locatie mogen bestendigd blijven (conform artikel 4.4.24 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening). Een onderzoek naar andere locaties dient bijgevolg niet meer gevoerd 
te worden.  
 
De ontwikkeling van een visie voor de zonevreemde bedrijven werd uitgewerkt conform de gewenste 
ruimtelijke structuur en deelruimten in het GRS. De keuze om voor een aantal zonevreemde bedrijven 
een ontwikkelingsperspectief toe te kennen op de huidige locatie (zonder herlocatie) volgens een 
afwegingskader voor zowel ambachtelijke als para-agrarische bedrijven is dan ook reeds op het 
niveau van het GRS gemaakt. Het kan niet de bedoeling zijn de destijds gemaakte ruimtelijke keuzes 
opnieuw in vraag te stellen. 
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 Onderzoek naar de impact 
 
Per deelplan komen we tot volgende impact: 
 

Deelplannen op te nemen 
in RUP 

 

Deelplan 1: garage De 
Jaeger 

Cat. III 
 

Deelplan 2: Cerpentier 
E&M Transport 

HAG 
De percelen 445E3 en 445L2 zijn reeds sinds de vestiging van het bedrijf 
aan de Koewachtsteenweg in eigendom en gebruik van het bedrijf.  
Het perceel 445K3 werd recent aangekocht door zoon Cerpentier. Het 
perceel kende tot voor kort een residentieel gebruik. Het is bebouwd met 
een woning (waar zoon Cerpentier nu woont) en de rest van het perceel 
was ingericht als tuin. Er worden dus geen effectieve landbouwgronden 
ingenomen. 
 
De tuinen en hovingen van de naastliggende residentiële bebouwing zijn 
dieper in de achterliggende open ruimte gelegen dan het bedrijfsterrein 
zelf. Achter de bedrijfssite staan nog enkele kleinere gebouwen en zowel 
oostelijk als westelijk ervan vinden we nog gebouwen terug dieper dan 
huidige bedrijfssite. De bedrijfssite snijdt dus geenszins in de open 
agrarische structuur in.  
 
Het bedrijf is gericht op de agrarische activiteiten in de omgeving 
(specialisatie transport van landbouwproducten en loonwerken) en is 
toch in de kern van Koewacht gelegen. Aldus is het bedrijf goed gelegen. 
 

Deelplan 3: Keytec & 
Dekeyser Freddy 

Deels HAG – deels cat. I 
 
De bedrijven maken onderdeel uit van de woonkorrel Papdijk, alwaar ze 
historisch gegroeid zijn. De bebouwing van deze woonkorrel is 
geconcentreerd aan het kruispunt Papdijk – Polderstraat. 
Deze woonkorrel sluit quasi aan op de nederzetting Kruisstraat.  
 
Hoewel de bedrijven meer oppervlakte in eigendom hebben, worden de 
bedrijfssites beperkt tot de zones die nodig zijn om de activiteiten uit te 
voeren. Dit is tevens conform de verleende planologische attesten. De 
plangebieden zijn tegen elkaar gelegen en blijven geclusterd met de 
bestaande bebouwing aan de overzijde van Papdijk. Met dit RUP wordt 
deze toestand bestendigd.  
De percelen die worden opgenomen in het RUP zijn reeds lange tijd in 
eigendom én gebruik door het bedrijf. Er worden geen landbouwers 
getroffen. 
 
De bedrijven zijn gegroeid vanuit landbouwgerelateerde activiteiten 
(loonwerk en verkoop en herstel van landbouwmachines). De 
hoofdactiviteit van de bedrijven dient aanverwant te blijven aan de 
landbouw.  
 

Deelplan 4: Herssens – 
Tollenaere  

HAG 
Het bedrijf maakt onderdeel uit van een gebouwenconcentratie aan het 
kruispunt van de Pereboomsteenweg met de Beukendreef. In de 
omgeving reiken een aantal activiteiten tot aan de autosnelweg E34, wat 
maakt dat dit gebied versnipperd is. 
 
Hoewel het bedrijf meer oppervlakte in eigendom heeft, wordt de 
bedrijfssite beperkt, tot de zone die nodig is om de activiteiten uit te 
voeren. Met huidig RUP worden geen landbouwers getroffen.  
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Het bedrijf is gegroeid vanuit landbouwgerelateerde activiteiten (verkoop 
- herstel van landbouwmachines). De hoofdactiviteit van Herssens-
Tollenaere dient aanverwant te blijven aan de landbouw.  
 

Deelplan 5: Vandeweghe 
Dirk 

Behoort deels tot de woonkern van Moerbeke, welke niet herbestemd 
werd en deels tot categorie III. 
 

Deelplan 6: Koudenborm HAG 
 
Het bedrijf maakt deel uit van het gevarieerde woonlint langsheen de 
Heirweg. Samen met de bebouwing en hondenschool in het 
Peperstraatje betreft het reeds aangetast open ruimte gebied. 
 
De percelen die worden opgenomen in het RUP zijn reeds lange tijd in 
eigendom én gebruik door het bedrijf. Het plangebied wordt beperkt tot 
de zone in gebruik door het bedrijf. Het wordt zelfs verkleind door de 
implementatie van groenbuffers. Er worden dus geen landbouwers 
getroffen. 
 
Door de groenbuffer zal de onvergunde toegangsweg naar de 
bedrijfssite (welke destijds werd aangelegd om het bedrijf bereikbaar te 
houden tijdens de wegeniswerken aan de Heirweg) geen toegang meer 
geven tot de bedrijfssite. Langsheen het Peperstraatje zal er dus geen 
verkeer meer zijn ten behoeve van de drankencentrale. Het terrein van 
de hondenschool wordt opgenomen in het RUP zonevreemde sport en 
recreatie, dat momenteel ook in opmaak is. Het resterende gedeelte van 
perceel 420D vormt geenszins een ingesloten perceel. Het betreft een 
quasi rechthoekig perceel met een oppervlakte van ±3800m², die 
ontsloten wordt langs Peperstraatje. Hoewel het huidig niet in gebruik is 
door een landbouwer, kan het perceel door zijn vorm, oppervlakte en 
goede ontsluiting voor landbouwvoertuigen steeds terug een 
landbouwkundig gebruik kennen. 
Op lange termijn zal dit middels de nabestemming in dit RUP maar ook 
de nabestemming in het RUP zonevreemde recreatie terug 
landbouwzone worden.  
 

Deelplan 7: Deraco Cat. III 
 

Deelplan 8: Hardenne HAG 
 
Het bedrijf is gelegen in de begrensde zone tussen Kruisstraat, 
Weststraat, E34 en het nieuw aangelegde ontsluitingscomplex. Deze 
zone omvat enerzijds bebouwing langsheen Kruisstraat en Weststraat. 
Op het overige gedeelte staan de bedrijfsgebouwen van een actief 
landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf heeft daar voldoende ruimte voor 
zijn activiteiten.   
 
Het perceel dat opgenomen wordt in het RUP is al in eigendom en in 
gebruik door het bedrijf. Het betreft slechts een beperkt ingesloten 
agrarisch gebied. Er worden geen landbouwers getroffen. 
De agrarische structuren worden dus nauwelijks verstoord. 
 

Deelplan 9: ATC HAG 
 
Het eerste bedrijfsgebouw werd al in 1937 opgericht en behoort tot het 
bouwkundig erfgoed van de gemeente Moerbeke. De omgeving 
kenmerkt zich door lintbebouwing langsheen de Spelonckvaart, in 
hoofdzaak bestaande uit woningen en landbouwbedrijven. In de 
onmiddellijke omgeving van ATC komen een heel aantal (zonevreemde) 
woningen voor.  
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Het RUP beperkt zich tot het gedeelte van het perceel dat noodzakelijk is 
voor huidige bedrijfsvoering of voor de latere nabestemming van 
woonerf. Het overige gedeelte blijft dus agrarisch gebied, hoewel dit 
huidig geen landbouwkundig gebruik kent. 
Er wordt dus geen open agrarisch gebied aangetast. 
 
De percelen die worden opgenomen in het RUP zijn reeds lange tijd in 
eigendom én gebruik door het bedrijf. Er worden geen landbouwers 
getroffen. Ook hier worden de agrarische structuren dus nauwelijks 
verstoord. 
 

 
Bijgevolg dient dus geconcludeerd te worden dat in geen enkel deelplan open ruimte in 
landbouwgebruik ingenomen wordt. De impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de 
agrarische structuur is dan ook zo goed als onbestaande. 
 

 Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw 
Alle opgenomen gronden in het RUP zijn reeds in eigendom en gebruik door de bedrijven. Aangezien 
er geen gronden in landbouwgebruik worden ingenomen of landbouwers worden getroffen door dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan, zijn flankerende maatregelen niet van toepassing. 
 

8.6. Watertoets 

Het RUP voorziet per deelplan in de mogelijkheid bijkomende bebouwing op te richten en bijkomende 
verhardingen aan te leggen. 
 
Elk bedrijf dient de nodige maatregelen te nemen voor de afvoer van het hemelwater, zonder dat er 
een bijkomende druk op het waterlopenstelsel veroorzaakt wordt. Deze maatregelen zijn uiteraard 
afhankelijk van de ligging van het bedrijf en van de omvang van nieuwe gebouwen en/of 
verhardingen. 
 
Watertoetskaarten - zoneringsplan: 

Bedrijf Over- 
stromings 
gevoelig 

Hellingen 
Kaart 

Erosie-
gevoelig 

Winter- 
Bedding 

Infiltratie 
Gevoelig 

Grond-water-
stromings 
gevoelig 

zonering 

Deelplan 
De Jaeger 
 

Neen <5 (heel 
Beperkt 
tot 10) 

neen neen ja Matig gevoelig Centraal 
gebied 

Deelplan 
Cerpentier 
 

Neen <5 neen neen Deels Deels zeer, 
deels matig 
gevoelig 
 

Centraal 
gebied 

Deelplan 
Keytec & 
Dekeyser F 
 

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Collectief 
te optimaliseren 

Deelplan 
Herssens- 
Tollenaere  

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Collectief 
te optimaliseren 

Deelplan 
Vandeweghe 
 

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Centraal 
gebied 

Deelplan 
Koudenborm 
 

Neen <5 Neen  neen  ja Matig gevoelig Centraal 
gebied 

Deelplan 
Deraco 
 

Mogelijks <5 neen neen neen Zeer gevoelig Collectief 
te optimaliseren 



RUP Zonevreemde bedrijven Moerbeke  117 

Studiegroep IRTAS  versie 02/06/2015 

Deelplan 
Hardenne 
 

neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Centraal 
gebied 

Deelplan 
ATC 
 

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Collectief 
te optimaliseren 

 
Bij nieuwe vergunningsaanvragen zullen de bedrijven moeten voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening betreffende hemelwater. Daarnaast werden verschillende bepalingen 
om een duurzame waterhuishouding te verkrijgen in de stedenbouwkundige voorschriften 
opgenomen. Vooreerst worden de gebouwen beperkt in oppervlakte en moet niet-functionele 
verharding vermeden worden. Vervolgens wordt het hemelwater ter plaatse verwerkt door herbruik uit 
hemelwaterputten en zoveel mogelijk verhardingen in waterdoorlatende materialen aan te leggen. 
Daarbij worden de waterdoorlatende materialen geplaatst op een waterdoorlatend funderingsmateriaal 
en dient infiltratie mogelijk gemaakt te worden door deze verhardingen zonder helling of afvoergoten 
aan te leggen. Indien deze voorwaarden niet vervuld worden of er geen waterdoorlatende materialen 
kunnen toegepast worden, moet de verharde grondoppervlakte afwateren naar een infiltreerbare 
randzone of naar een bovengrondse infiltratievoorziening. Omwille van milieueisen is infiltratie 
uiteraard niet altijd mogelijk. De aanleg van infiltratie en bufferzones zijn in elke bestemmingszone 
toegelaten. In de bufferzones dient wel de afscherming door groen gegarandeerd te blijven. 
 
Drie zonevreemde bedrijven zijn gesitueerd in een beschermingszone III rondom een waterwingebied 
(Keytec, Dekeyser Freddy en Vandeweghe Dirk). Ondergrondse infiltratievoorzieningen worden er 
door de oncontroleerbaarheid op verontreinigingen niet toegestaan. Bij de aanleg van open 
infiltratievoorzieningen voor hemelwater dient er voorafgaand een advies gevraagd te worden aan de 
beheerder van het waterwingebied. 
 
Tussen de bedrijvensites van Keytec en Dekeyser Freddy loopt de waterloop van 2

e
 categorie: de 

Parmavaart. Deze waterloop en een brede oeverzone aan beide zijden wordt opgenomen in een 
aparte zonering in het RUP zodat de ecologische en watervoerende functie van de waterloop 
ongehinderd kunnen gebeuren. De bedrijvensites van Garage De Jaegher en Vandeweghe Dirk liggen 
vlak naast de Moervaart. Hier wordt vooral een goede inbuffering met groen vereist van de bedrijven. 
 
Enkel Deraco is gelegen in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Hoewel hier nog geen 
overstromingen zijn waargenomen, wordt wel in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen dat 
de richtlijnen voor overstromingsvrij bouwen van toepassing zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men 
een hogere vloerpas aanneemt dan de tuin, geen ondergrondse stookolietanks voorziet, … 
 
Rond geen enkele bedrijfsite is er wateroverlast of andere problemen met water waargenomen. Indien 
de bedrijven zich aan bovenvermelde voorschriften houden, zullen in de toekomt er geen negatieve 
effecten op de waterhuishouding optreden. 
 
 
 

8.7. Planschade, planbaten 

8.7.1. Planschade 

Binnen het plangebied van de verschillende deelplannen bevindt zich geen perceel dat in aanmerking 
komt voor planschadevergoeding. 
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8.7.2. Planbaten 

 
Volgens art. 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is een planbatenheffing verschuldigd 
wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een 
perceel één of meer van de hiernavolgende bestemmingswijzigingen doorvoert:  

7° de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” 
valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt;  

 
Conform art. 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient hierbij een register toegevoegd 
te worden van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 
geven tot een planbatenheffing. 
 
 

 Bestemmingswijziging percelen 

Deelplan 1:  
Garage De Jaeger 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie D nr 629N  

Deelplan 2:  
Cerpentier E&M  
Transport 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie B deel van nr 445E 

3, 445L2 en 445K3 

Deelplan 3:  
Keytec & Dekeyser  
Freddy 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie I nr 607A, 608C, 

609B, 611E, F, 612E, 614Cn 
617K, H, M, P, 618B en 619A 

Deelplan 4:  
Herssens – Tollenaere  

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie B nr 306E, 308H, 

312F en 314W2 

Deelplan 5:  
Vandeweghe Dirk 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie H deel van nr 227D 

en 227E 

Deelplan 6:  
Koudenborm 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie D nr 418V en 420D 

Deelplan 7:  
Deraco 

x x 

Deelplan 8:  
Hardenne 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie I deel van nr 855S 

Deelplan 9:  
ATC 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “bedrijvigheid” 

1
e
 afd. Sie C nr 491S 

 
Dit register houdt geen rekening met de uitsluitingsgevallen conform art. 2.6.5.  van de Vlaamse 
Codex  Ruimtelijke Ordening waarin staat dat geen planbatenheffing verschuldigd is: 

6° wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en 
niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende 
bestemming krijgt ten gevolge van het plan;  

 

8.7.3. Bestemmingswijzigingscompensatie 

Binnen het plangebied van de verschillende deelplannen bevindt zich geen perceel dat in aanmerking 
komt voor bestemmingswijzigingscompensatie. De percelen welk overgaan van “landbouw” naar 
“overig groen” zijn niet in landbouwgebruik. 
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9. BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Basislijst en situering zonevreemde bedrijven te Moerbeke 
 
Bijlage 2: fiches zonevreemde bedrijven 
 
Bijlage 3: Kaarten op te nemen zonevreemde bedrijven in RUP 

Kaart 1: situering van het plangebied op topografische kaart. 
Kaart 2: situering van het plangebied op stratenplan. 
Kaart 3: situering van het plangebied op gewestplan. 
Kaart 4: situering zonevreemde bedrijven volgens deelruimten GRS 
Kaart 5: situering zonevreemde bedrijven op kaart overstromingsgevoelige gebieden 
Kaart 6: grafisch register planbaten 

 
Bijlage 4: Beslissing dienst MER over screening 
 
Bijlage 5: verslag plenaire vergadering en uitgebrachte adviezen 
 


