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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke werd op 8 september 2011 goedgekeurd door 
de Deputatie Oost-Vlaanderen. In het GRS werd een onderzoek gevoerd naar de aanwezige 
zonevreemde sport en recreatieterreinen in Moerbeke. Als effectieve zonevreemde sport- en 
jeugdinfrastructuur werden 3 locaties teruggevonden waarvan de activiteit niet overeenstemde met de 
juridische bestemming. Het gaat over volgende verenigingen: 
- Hondenschool Filos in het Peperstraatje (zijstraat van de Heirweg) 
- KLJ Moerbeke in de Dorpvaart 
- Ruitervereniging en ponyvereniging Sint-Isidoor op de terreinen langs de Perenboom. 
Binnen de gewenste toeristische en recreatieve structuur in het GRS werd het behoud van deze sites 
vooropgesteld mits voldoende aandacht aan en inpassing in hun omgeving.  
 
Daarom werd in het bindend gedeelte van het GRS de opmaak op korte termijn van een RUP 
zonevreemde sport en recreatie voor deze drie sites opgenomen. Het gemeentebestuur heeft 
Studiegroep Irtas aangesteld voor de studie en opmaak van dit gemeentelijk RUP sport en recreatie. 

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 eveneens van oost naar west kruisende Moervaart, net 
ten zuiden van Moerbeke-centrum. 
 
Figuur 1: situering Moerbeke. 
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2. PLANNINGSCONTEXT 

2.1. Juridische context 

Kaart 3: situering van het plangebied op gewestplan 

2.1.1. Hondenschool Filos 

Juridische context Gegevens 

Adres Peperstraatje zn (zijstraatje van Heirweg) 

Kadastrale gegevens Kadasternummer Eigenaar(s)  

1
e
 afdeling, sie D, 

nr. 420d/deel 
Luc en Maddy Linthout-Aper  
(Drankencentrale Koudenborm) 

Gewestelijk RUP Geen 

Gewestplan Kaart 3: situering van het plangebied op het gewestplan 
Gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14/09/1977) 
Agrarisch gebied 

Agrarische en natuurlijke str. Herbevestigd agrarisch gebied (VR 04/04/09) 

Provinciaal RUP Geen 

Gemeentelijk RUP/BPA Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Stedenbouwkundige 
vergunningen 

Geen 

Milieuvergunningen Geen 

Beschermde monumenten, 
dorpsgezichten,landschappen 

Geen 

Landschapsatlas Relictzone:   - 
Ankerplaats:   - 
Traditioneel landschap:  Grote dekzandrug van Maldegem – Stekene ten 
oosten van het kanaal Gent - Terneuzen 

Ruilverkavelingen Ruilverkaveling Moerbeke afgewerkt 1991 

Vogelrichtlijngebieden 
Habitatrichtlijngebieden 
Ramsargebieden 

Geen 

VEN - IVON  Geen 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Geen 

Bosreservaten Geen 

Natuurinrichtingsgebieden Geen 

Landinrichtingsgebieden Geen 

Beschermingszones 
grondwaterwinning 

Geen 

ROG: Recent Overstroomde 
Gebieden 

Geen 

Bevaarbare waterlopen 
Gewestwegen, spoorwegen 

Geen 

Rooilijnplannen Geen 
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2.1.2. KLJ Moerbeke 

Juridische context Gegevens 

Adres Dorpvaart 60 

Kadastrale gegevens Kadasternummer Eigenaar(s)  

1
e
 afdeling, sie K, 

nr. 784a, 787k 

Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt te Moerbeke 

Gewestelijk RUP Geen 

Gewestplan Kaart 3: situering van het plangebied op het gewestplan 
Gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14/09/1977) 
Agrarisch gebied 

Agrarische en natuurlijke str. Herbevestigd agrarisch gebied (VR 04/04/09) 

Provinciaal RUP Geen 

Gemeentelijk RUP/BPA Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Stedenbouwkundige 
vergunningen 

Geen 

Milieuvergunningen Geen 

Beschermde monumenten, 
dorpsgezichten, 
landschappen 

Geen 

Landschapsatlas Relictzone:   - 
Ankerplaats:   - 
Traditioneel landschap:  Grote dekzandrug van Maldegem – Stekene ten 
oosten van het kanaal Gent - Terneuzen 

Ruilverkavelingen Ruilverkaveling Moerbeke afgewerkt 1991 

Vogelrichtlijngebieden 
Habitatrichtlijngebieden 
Ramsargebieden 

Geen 

VEN - IVON  Geen 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Geen 

Bosreservaten Geen 

Natuurinrichtingsgebieden Geen 

Landinrichtingsgebieden Geen 

Beschermingszones 
grondwaterwinning 

Geen 

ROG: Recent Overstroomde 
Gebieden 

Geen 

Bevaarbare waterlopen 
Gewestwegen 
Spoorwegen 

Geen 

Rooilijnplannen Geen 
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2.1.3. Ponyclub en Landelijke Rijvereniging St. Isidoor 

Juridische context Gegevens 

Adres Pereboomsteenweg / Achterdreef (langsheen E34) 

Kadastrale gegevens Kadasternummer Eigenaar(s)  

1
e
 afdeling, sie K, 

219c en 221b 
232b 

 
Gemeente Moerbeke 
OCMW Moerbeke  

Gewestelijk RUP Geen 

Gewestplan Kaart 3: situering van het plangebied op het gewestplan 
Gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14/09/1977) 
Agrarisch gebied en bosgebied 
met overdruk reservatiegebied 

Agrarische en natuurlijke str. RUP op te maken op korte termijn (VR 04/04/09) 

Provinciaal RUP Geen 

Gemeentelijk RUP/BPA Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Stedenbouwkundige 
vergunningen 

Geen 

Milieuvergunningen Geen 

Beschermde monumenten, 
dorpsgezichten, 
landschappen 

Geen 

Landschapsatlas Relictzone:   Wullebos en omgeving 
Ankerplaats:   - 
Traditioneel landschap:  Grote dekzandrug van Maldegem – Stekene ten 
oosten van het kanaal Gent - Terneuzen 

Ruilverkavelingen Ruilverkaveling Moerbeke afgewerkt 1991 

Vogelrichtlijngebieden 
Habitatrichtlijngebieden 
Ramsargebieden 

Geen 

VEN - IVON  Geen 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Erkend natuurreservaat Zandberg, bij besluit van 19/09/2011 
(voorkooprecht!) 

Bosreservaten Geen 

Natuurinrichtingsgebieden Geen 

Landinrichtingsgebieden Geen 

Beschermingszones 
grondwaterwinning 

Geen 

ROG: Recent Overstroomde 
Gebieden 

Geen 

Bevaarbare waterlopen 
Gewestwegen 
Spoorwegen 

Aanpalend aan parallelweg E34 

Rooilijnplannen geen 
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2.2. Ruimtelijke beleidsplannen 

2.2.1. 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. 
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van toeristische- en recreatieve voorzieningen worden op 
Vlaams niveau de volgende algemene principes voorop gesteld: 
- De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur moet in grotere mate en op een meer 

optimale wijze benut worden. De verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten staat 
voorop en het aanbod van bestaande infrastructuur moet beter op elkaar inspelen. 

- Het is niet wenselijk om op een grootschalige wijze toeristische en recreatieve voorzieningen uit 
te breiden of nieuw in te planten in het buitengebied. 

- Gestreefd moet worden naar kwaliteitsvolle vormen van medegebruik door toeristisch- 
recreatieve activiteiten van infrastructuur die voor een andere functie zijn uitgebouwd of door 
andere activiteiten benut worden. 

Op basis van deze principes kunnen de ontwikkelingsperspectieven voor toeristisch- recreatieve 
infrastructuur in de stedelijke gebieden en het buitengebied bepaald worden. 
 
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied 
worden daarenboven bijkomende principes vooropgesteld: 
Indien men de structuurbepalende functies van het buitengebied wil vrijwaren, kan de toeristisch-
recreatieve infrastructuur er slechts op een specifieke manier aanwezig zijn. De aard en het type van 
de infrastructuur zelf zijn hierbij van belang. De ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur zullen immers worden bepaald door de positie ervan binnen en de impact 
ervan op de natuurlijke en de agrarische structuur. Teneinde de impact van bepaalde toeristisch- 
recreatieve infrastructuren ten opzichte van het buitengebied te kunnen inschatten, wordt er op basis 
van de categorieën ‘toerisme en recreatie’ en de subcategorieën ‘verblijf’ en ‘dag’ een onderscheid 
gemaakt tussen hoog-dynamische en laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit 
onderscheid geeft de relatie aan die er bestaat tussen de toeristisch-recreatieve infrastructuur in 
kwestie en de omliggende onderdelen van het buitengebied en spreekt zich in die zin uit over de 
belasting van deze laatste in functie van haar draagkracht. 
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Onder hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die infrastructuur verstaan 
die omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en 
dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-
economisch structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt. 
Laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur daarentegen, betreft infrastructuur die 
omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen 
teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal- economische structuur en in het bestaande 
ruimtegebruik. 
 
Wat betreft bestaande hoog-dynamische toeristische-recreatieve infrastructuur en de wildgroei van 
sport en recreatie (lawaai) in het buitengebied, gelden strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden én 
moet de bestaande infrastructuur gelegen zijn in een gebied wat in provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. 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. 
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Deze visie wordt vertaald in een aantal ruimtelijke deelconcepten die de gewenste ruimtelijke structuur 
zal vormen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Vlaamse Vallei, bron: Vlaamse overheid sept 2008 
met aanduiding van de drie sites 
 
De volgende ruimtelijke concepten zijn omtrent de plangebieden van toepassing: 
- Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw: 
1.2 Landbouwgebied tussen Moerbeke en Stekene 

 
- 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 
 

- Behouden, versterken en verbinden van bosstructuren  
8.1. Wullebos en omgeving (Zandberg, Grote Huike) 

 
- 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 
12.8. Moervaartdepressie 
12.9. Wullebos 

 
- 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 
delen van de agrarische gebieden op de gewestplannen te herbevestigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Operationeel uitvoeringsprogramma, bron: Vlaamse overheid sept 2008 met aanduiding van 
de drie sites 
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2.2.3. 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 is op 18 juli 2012 door de minister goedgekeurd.  
 
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.). 
 

 Toeristisch-recreatieve structuur 
Bundeling en concentratie zijn hier de algemene principes voor het ruimtelijk beleid. Moerbeke maakt 
onderdeel uit van het toeristisch recreatief aandachtsgebied Vlaams Kreken- en Poldergebied (meer 
specifiek de beboste dekzandruggen). Hier wordt vooral aandacht geschonken aan de (voorzichtige) 
uitwerking van het recreatief medegebruik t.o.v. de beperkte ruimtelijke draagkracht en aan de 
ondersteuning en versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur op het niveau van de 
stedelijke gebieden en nederzettingskernen. De Moervaart is een toeristisch-recreatief element van 
provinciaal niveau. 
 
Voor de bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten kan de verdere ontwikkeling onderzocht 
worden, in overeenstemming met de visie op de ontwikkeling van de omgeving. Toeristisch-
recreatieve knooppunten zijn accommodaties, faciliteiten of attracties met een permanente 
infrastructuur of natuurlijke elementen, die een bovenlokale aantrekkingskracht uitoefenen en een 
grote ruimtelijke impact op hun omgeving hebben (oppervlakte, bezoekersaantallen, mobiliteit, aard 
van de activiteit). Er worden criteria meegegeven voor de afweging van ontwikkelingsperspectieven 
van provinciale toeristisch-recreatieve knooppunten.  
 
Het PRS erkent dat zonevreemde recreatieve elementen in vele gemeenten voorkomen, waarvoor 
mits een beleidsvisie aan de zonevreemde problematiek een oplossing kan geboden worden via de 
opmaak van een  sectoraal BPA / RUP. 
 

 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.  
 
 



RUP Zonevreemde sport en recreatie Moerbeke  12 

Studiegroep IRTAS  versie 020615 

2.2.4. 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 

 
De 3 plangebieden liggen  in de gemengde 
open ruimte kamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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.  
Het is de bedoeling dat hier het bestaande terrein voor paardrijden 
behouden blijft in een bosrijke omgeving, waarbij enkel de 
noodzakelijke accommodatie voor normaal beheer en uitbating in 
overweging genomen kunnen worden. Parcours kunnen zich in het 
bosgebied bevinden, maar de natuurwaarde dient gerespecteerd te 
worden. 
 

 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.  
 

 Recreatief groene Moervaart.  
Geheel in overeenstemming met het PRS kan de Moervaart aanzien 
worden als recreatieve as met landschappelijke waarde. Kano, kajak en 
zeilvaarten komen in aanmerking. 
 

 Ruimte voor tuinbouwclusters.  

 

 
Deze visie en ruimtelijke concepten leiden tot volgende gewenste ruimtelijke structuur voor Moerbeke: 
Figuur 4: Gewenste ruimtelijke structuur Moerbeke uit GRS Moerbeke, Mebumar 2011 
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Specifiek werd deze ruimtelijke visie vertaald naar verschillende deelstructuren. Voor dit RUP zijn 
volgende elementen daarbij van belang. 

 
Gewenste open ruimtestructuur 
 
De dekzandrug Maldegem-Stekene wordt geselecteerd als structuurbepalend gaaf landschap. Dit 
wil zeggen dat men dit gebied zoveel mogelijk wil vrijwaren van verdere verstedelijking. De land- en 
tuinbouw moet rekening houden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden; Er is versterking 
nodig van de natuurlijke structuur en de mogelijkheden voor recreatief medegebruik door 
bosuitbreiding dienen vergroot te worden. De aaneengesloten landbouw op de dekzandrug vormt de 
basis voor één van de drie oostwest gerichte openruimte corridors te Moerbeke 
 
Het bosgedeelte aansluitend aan het Wullebos (Stekene) wordt als boscomplex bestemd. De 
gemeente sluit zich hiermee aan bij de doelstelling van de provincie die de bossen op de dekzandrug 
selecteert als prioritair bosuitbreidingsgebied. Centraal in de gemengde openruimtekamer 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 waterlopen Johanna Van Parijsbeek en Harinsglede maken deel uit van het bekennetwerk welk 
structuurbepalend zijn voor de natuurlijke en landschappelijke structuur van Moerbeke. De Johanna 
Van Parijsbeek is daarenboven een natuurverbindingsgebied van bovenlokaal belang. 

 
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 wordt afgebakend tussen Terwestvaart-Collemansbrug-Dorpvaart-Spelonckvaart- 
Beverijstraat-Polstraat en Moervaart. De kern van Moerbeke waaiert in oostelijke richting uit in 2 
woonlinten, namelijk het noordelijke en het zuidelijke woonlint. De concentratie van woningen ter 
hoogte van de Pereboom wordt als woonkorrel aangeduid. 
 
Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
Binnen de woonkern van de gemeente is er een voldoende groot sportcentrum gelegen, midden in de 
kern van Moerbeke en dus gelegen in woongebied. Dit is op zich geen probleem, aangezien sport- en 
jeugdactiviteiten toegelaten zijn binnen deze zonering, en biedt het voordeel van een goede 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. Deze locatie wordt dan ook aanzien als de eerste recreatiepool. 
 
Een 2de vorm van recreatiepool wenst de gemeente te bestendigen ter hoogte van de E34. Het 
gaat met name over het ruiterterrein en de bijhorende piste voor manoeuvres gelegen in bosgebied. 
Het uitoefenen van deze activiteiten gebeurt in overeenstemming met de aanwezige natuurwaarden. 
Deze locatie zal dan ook als groene ontspanningsruimte aanzien worden waar enkel de 
ruiteractiviteiten aanvaard kunnen worden. Sporadisch kunnen de terreinen ook gebruikt worden voor 
grotere evenementen. 

 
In Moerbeke treffen we volgende zonevreemde activiteiten voor sport- en recreatie aan: 

 Hondenschool Filos gelegen in Peperstraatje  

 KLJ Moerbeke gelegen in de Dorpvaart  

 Ponyclub en Landelijke Rijvereniging St-Isidoor, gelegen aan de E34. 

 

Voor deze zonevreemde sport en recreatie werd in het GRS een algemeen afwegingskader en een 
lokaal afwegingskader uitgewerkt.  In het lokaal afwegingskader wordt de ontwikkelingsmogelijkheden 
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 3 wordt dit algemeen afwegingskader en lokaal afwegingskader integraal 
opgenomen. 
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2.3. Sectorale beleidsplannen 

2.3.1. 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 categorisering 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.  
 
Figuur 5: Categorisering 
wegennet uit mobiliteitsplan, 
Irtas 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
(lokale weg type II) 
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2.4. Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

2.4.1. Sectoraal BPA zonevreemde sport en jeugdterreinen 

Reeds in 2005 was de gemeente gestart met de opmaak van een sectoraal BPA zonevreemde sport 
en jeugdterreinen, maar dit werd stopgezet na plenaire vergadering (11 mei 2006). Tijdens de plenaire 
vergadering werd gevraagd om de visie van de gemeente duidelijker naar voor te brengen. 
Het GRS was toen echter nog in opmaak en er was nog geen éénduidige visie vastgelegd. Nadien 
was echter de periode waarin gemeenten BPA’s konden opmaken verstreken, en diende dus eerst het 
GRS goedgekeurd te worden voordat met de opmaak van RUP’s kon gestart worden. 
 
In dit BPA werden hondenschool Filos en Ponyclub en Landelijke Rijvereniging Sint-Isidoor ook reeds 
opgenomen. De KLJ Moerbeke werd wel besproken, toen werd echter geen deelplan opgemaakt 
gezien toen nog de visie bestond om een receatiepool aan de Ledestraat te ontwikkelen (volgens 
gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied), waar de KLJ kon gehuisvest worden. 
Met de opmaak en goedkeuring van het GRS werd dit echter niet behouden en werd in het GRS 
opgenomen dat het voor het huidig terrein van KLJ Moerbeke wenselijk is om een RUP op te maken 
ter vastlegging van het ruimtegebruik. 
 

2.4.2. Andere Gemeentelijke RUP’s in opmaak 

Volgende twee gemeentelijke RUP’s in opmaak kunnen interfereren met dit RUP: 
 
RUP zonevreemde woningen 
RUP zonevreemde bedrijven 
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3. AFWEGINGSKADER 

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 sport en recreatie 
opgenomen.  
 
Algemeen afwegingskader volgens GRS 
 
Per zonevreemde activiteit dienen volgende afwegingen te gebeuren: 
- Een analyse van de omgevingskenmerken (parkeerdruk, lichtvervuiling, lawaaihinder, visuele 

hinder en landbouw) 
- Een overzicht van de vergunningstoestand 
- Een terugkoppeling naar het RSV: 

o In welke mate stemt de schaal van de sportactiviteit, de recreatie of de jeugdwerking overeen 
met het niveau van de betrokken kern? 
o Hoe past de locatie van het betrokken terrein of gebouw binnen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsrichting van de betrokken kern? 
o Zijn er in de betrokken kern (het betrokken deelgebied) andere voorzieningen (waaronder 
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- of jeugdactiviteiten) waarmee een ruimtelijke 
bundeling al dan niet mogelijk of gewenst is (school, bibliotheek, park, bovenlokale sport- of 
recreatieve voorzieningen.....)? 
o Zijn er elementen van de natuurlijke structuur (rivier- of beekvallei, boscomplex, biologisch 
waardevol of zeer waardevol complex ...) of van de agrarische structuur (aaneengesloten 
landbouwgebieden met klemtoon op grondgebonden landbouw) of zijn er karakteristieke 
landschapselementen (baken, open-ruimte-verbinding, structurerende reliëfcomponenten,...) die 
randvoorwaarden kunnen opleggen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de terreinen en gebouwen 
voor sport, recreatie of jeugdwerking? 

 
Lokaal afwegingskader 

 
Overeenkomstig de gewenste ruimtelijke structuur wordt Moerbeke opgedeeld in 4 deelruimtes: 
Noordelijke open ruimte 
Gemengde openruimtekamer 
Kerngebied 
Zuidelijke open ruimte 

 
Dit resulteert in volgende ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde sport en recreatie: 
 
- Noordelijke open ruimte 
Voor deze gebieden gelden beperkingen met het doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. In de noordelijke open ruimte is het dus niet wenselijk dat er belastende 
activiteiten plaatsvinden welke de draagkracht van deze gebieden overstijgen. 
Bestaande terreinen en/of gebouwen die volledig in deze gebieden gelegen zijn worden best 
verwijderd. De activiteiten die gelegen zijn aansluitend bij de woonkern Koewacht, woonkorrel 
Pereboom of Papdijk of bij de nederzetting Kruisstraat-noord of een recreatiegebied en ook binnen 
deze waardevolle gebieden, kunnen behouden blijven. Uitbreidingen zijn niet wenselijk. Enkel 
laagdynamische activiteiten zijn toegelaten. 
Nieuwe zonevreemde sport, recreatie en/of jeugdactiviteiten zijn niet toegelaten. 
De bestaande camping ter hoogte van de Grote Kreek kan behouden blijven, aangezien zij gelegen is 
in een zone voor verblijfsrecreatie. De aanwezige natuurwaarden dienen gerespecteerd te worden en 
grootschalige uitbreidingen zijn niet toegelaten. Voor deze terreinen is het wenselijk om een RUP op 
te maken ter vastlegging van het ruimtegebruik. 
 
- Gemengde openruimtekamer 
Om de waarde van dit landschap zo min mogelijk in gevaar te brengen is de aanwezigheid van 
terreinen en/of gebouwen voor sport en recreatie niet wenselijk in deze zone. De bestaande terreinen 
en/of gebouwen voor sport en recreatie kunnen behouden blijven indien ze aansluiten bij een woonlint 
maar een verdere uitbreiding van deze activiteiten is niet aangewezen. Enkel laagdynamische 
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activiteiten zijn toegelaten. Het bestaan van andere storende constructies in deze gebieden kan niet 
ingeroepen worden als reden om het landschap verder aan te tasten. 
De bestaande ruitervereniging kan blijven bestaan, aangezien het een laagdynamische activiteit 
betreft welke gebruik maakt van de bosrijke omgeving en aangezien zij over beperkte voorzieningen 
beschikken. Uitbreidingen van activiteiten zijn niet toegelaten. Huidige activiteit kan enkel gezien 
worden als recreatief medegebruik zonder afbreuk te doen aan de bosrijke omgeving. Binnen de 
gewenste ruimtelijke structuur wordt deze zone aanzien als de 2de recreatiepool of de groene 
ontspanningsruimte. Voor deze terreinen is het wenselijk om een RUP op te maken ter vastlegging 
van het ruimtegebruik. 
Nieuwe zonevreemde sport-, recreatie- en/of jeugdactiviteiten zijn niet toegelaten. 
 
- Kerngebied 
Binnen het kerngebied kunnen terreinen en/of gebouwen voor sport en recreatie behouden blijven. Zij 
kunnen zelfs uitbreiden en het is ook mogelijk om andere zonevreemde terreinen en gebouwen naar 
hier te herlokaliseren. De draagkracht van de omgeving mag wel niet overschreden worden. Het is 
ook niet mogelijk om verkeers- en parkeerproblemen af te wentelen op het openbaar domein. Deze 
moeten op het terrein zelf voorzien worden. Binnen het woongebied kunnen zowel lage- middelmatige 
als hoogdynamische activiteiten voorzien worden. 
In de geselecteerde linten dient een verdere ontwikkeling van de bebouwing tegen gegaan te worden. 
Het is de bedoeling dat er een goede verwevenheid ontstaat tussen de lokale bedrijven, het wonen en 
de sport en recreatie, zodat er geen hinder ontstaat voor de omgeving. Bestaande terreinen en/of 
gebouwen voor sport en recreatie kunnen behouden blijven. Sommige terreinen voor sport en 
recreatie 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 terreinen en/of 
gebouwen vormt hierbij een essentieel onderdeel. Afhankelijk van de ligging ten opzichte van de kern 
zijn lage- dan wel middelmatige dynamische sport- en recreatieve activiteiten toegelaten. Specifiek 
gaat het hier over Hondenschool Filos gelegen net achter het zuidelijke woonlint van de Heirweg. De 
activiteiten zijn laagdynamisch waardoor het behoud aanvaardbaar is. Specifieke aandacht dient te 
worden besteed aan de integratie van de hondenschool in de omgeving waarbij enige voorzichtigheid 
ten behoeve van de buffer is aangewezen. De buffer mag op zich geen grotere blikvanger zijn dan de 
huidige activiteiten. 
De openheid van de omgeving, de vergezichten tussen de bomenrijen moeten behouden blijven. Het 
voorzien van een beperkte parkeerzone aansluitend bij het Peperstraatje is toegelaten. Voor deze 
terreinen is het wenselijk om een RUP op te maken ter vastlegging van het ruimtegebruik. 
Voor de gebouwen van de KLJ in de Dorpvaart wordt gesteld dat deze te diep in de agrarische 
structuur dringen hoewel zij in principe gelegen zijn achter het noordelijke woonlint. Daarenboven 
betreft het hier een laagdynamische activiteit. Voor deze terreinen is het wenselijk om een RUP op te 
maken ter vastlegging van het ruimtegebruik. 
 
- Zuidelijke open ruimte 
Voor deze gebieden gelden eveneens beperkingen, met als doel de natuur te beschermen of aan 
natuurontwikkeling te doen. In de zuidelijke open ruimte is het niet wenselijk dat belastende 
activiteiten plaatsvinden welke de draagkracht van deze gebieden overstijgen. 
Binnen deze zone zijn in de bestaande toestand geen zonevreemde sport- en jeugdactiviteiten terug 
te vinden. Nieuwe zonevreemde sport-, recreatie- en/of jeugdactiviteiten zijn niet toegelaten om de 
openruimte-structuur niet aan te tasten. 
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4. AFWEGING VAN DE ZONEVREEMDE  SPORT EN RECREATIE 

 
In dit hoofdstuk wordt per zonevreemde sport of recreatieactiviteit een omschrijving gegeven van de 
bestaande en juridische toestand, ook de ruimtelijke impact en draagkracht volgens bovenstaand 
algemeen afwegingskader en de ligging binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS van 
Moerbeke worden opgenomen en verantwoord. 

4.1.  Hondenschool Filos 

Algemene omschrijving 

- Adres: Peperstraatje zn (zijstraatje van Heirweg) 
- Kadastrale nummer: 1

e
 afdeling, sie D, nr. 420d/deel 

- Eigenaar terrein: Luc en Maddy Linthout-Aper (Drankencentrale Koudenborm) 
- Huidig aantal leden: ±130 
 
De activiteiten van Hondenschool Filos betreffen puppytraining, opvoedingslessen, gehoorzaamheids-
training en agility

1
 (training + wedstrijd). De hondenschool werd op 8 juni 1988 opgericht te Sinaai, 

nabij het Keyzershof. Reeds ± 16 jaar geleden vestigde de hondenschool zich op het huidige terrein. 
 
Rechts vooraan het terrein (vanaf Peperstraatje) bevindt zich een parking, deels onverhard, deels met 
grind verhard. Links vooraan werd een clublokaal (kantine) gebouwd, later werd aan de kantine een 
veranda bijgeplaatst. Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Naast de kantine staat een gastank 
voor verwarming ed. Verder staan op het terrein een 3-tal bergruimten voor stockage van het 
lesmateriaal/hindernissenparcours. Aan de linkse perceelsgrens betreft dit een gesloten bergruimte 
(type tuinhuis) vooraan en een open bergruimte meer te midden het perceel. De zone tussen de  
gesloten bergruimte en het clublokaal werd afgesloten als puppyweide. Aan de rechtse perceelsgrens 
werd eveneens een open bergruimte te midden het perceel opgericht. Deze bergruimten zijn opgericht 
aan de locaties waar het lesmateriaal/hindernissen (dat ondermeer bestaat uit een aantal zware en/of 
grote constructies) nodig is. Behoudens parking en gebouwen is het terrein volledig grasland. Enkel te 
midden het terrein is er een kleine met boordsteen afgebakende zone, waarvan de ondergrond bedekt 
is met boomschors. In deze zone staat een verhoogd platform met trappen, hekwerk en enkele 
hindernissen. Verder staan er op het terrein 3 lichtmasten: 1 vooraan, 1 te  midden en 1 achteraan. 
Verspreid zijn er her en der nog enkele kleinere hindernissen aanwezig om de honden te trainen 
(rioleringsbuis, band, ....).  
 
Analyse omgevingskenmerken: 
- Parkeerdruk 

Er zijn trainingen op woensdag (van 19u30 tot 22u), zaterdag (van 9u tot 12u15) en zondag (van 
9u30 tot 12u). De trainingen zijn echter ingedeeld in een 8-tal verschillende groepen, die niet allen 
tegelijkertijd doorgaan. De verkeersbewegingen zijn dan ook gespreid binnen de trainingsuren. Er 
zijn daarvoor voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Een 2-tal keer per jaar wordt voor de 
clubleden een barbecue/ontbijt georganiseerd en 1x per jaar is er een wedstrijd op het terrein. 
Enkel voor deze gelegenheden wordt op de naastliggende grasland geparkeerd, met goedkeuring 
van de eigenaar, eveneens Luc en Maddy Linthout-Aper. 
De parkeerdruk is dus laag. Er wordt geen parkeeroverlast in de omgeving veroorzaakt. 

- Lichtvervuiling 
Het terrein wordt enkel verlicht bij de avondtrainingen op woensdag. Er staan 3 verlichtingspalen 
op het terrein, één vooraan, één te midden en één achteraan. De verlichting is neerwaarts gericht. 
Bijgevolg is de lichtvervuiling zeer beperkt. 

- Lawaaihinder 
De trainingen zijn beperkt tot 1 avond in de week en op zaterdag- en zondagvoormiddag. De 
hondenschool heeft een goede verstandhouding met de buren (worden mee uitgenodigd bij 
barbecue/ontbijt). Er zijn geen klachten aangaande lawaaihinder gekend. 

                                                      
1
 Agility (behendigheid) = honden leiden over hindernissenparcours 
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Zoals reeds hierboven omschreven zijn de lessen opgedeeld in gehoorzaamheidstrainingen en 
behendigheidstrainingen. Deze laatste zijn iets meer luidruchtig. Deze worden dan ook bewust op 
zaterdagmorgen gegeven.  

- Visuele hinder 
Het terrein wordt goed onderhouden. De kantine werd vooraan het perceel ingericht, zodat het 
geclusterd is met de dreef en de zonevreemde woning aan  de overzijde van het Peperstraatje. 
De overige bergruimtes zijn beperkt van hoogte (vergelijkbaar met een schuilhuisje op een weide). 
De vast hindernissen zijn beperkt zodat het vooral een ruim grasland betreft. Aan voorste, linkse 
en achterste perceelsgrenzen is opgaande randbegroeiing aanwezig. Het terrein komt vanuit de 
omgeving niet storend over. De visuele hinder is bijgevolg zeer beperkt te noemen. 

- Landbouw 
Noordelijk, oostelijk en deels westelijk is het terrein omgeven door landbouwpercelen. Het perceel 
420d is voor ca. de helft in gebruik door de hondenschool, reeds 15 jaar lang. Het is eigendom 
van de eigenaars van de aanpalende drankencentrale, gevestigd aan de Heirweg, en dus niet van 
een landbouwer. Een kleiner deel van de  resterende ruimte, achter de loods van de 
drankencentrale, wordt als opslagruimte door de drankencentrale gebruikt. Het overige deel is 
grasland en wordt gebruikt voor het jaarlijkse wijkfeest (Koudenborm kermis). Er is bijgevolg geen 
impact op een landbouwbedrijf. Deze activiteit heeft geen nadelige invloed op aanpalende 
landbouwpercelen. Ruimtelijk sluit het aan op het woonlint aan de Heirweg. De landschappelijke 
impact en de impact op versnippering van de landbouw is minimaal. De opname van het terrein in 
het RUP zal geen betekenisvolle afbreuk doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de 
agrarische macrostructuur. 

 
Toekomstverwachtingen 
De hondenschool wenst in eerste instantie rechtszekerheid te bekomen en de bestaande 
bebouwingen te behouden. Er zijn geen grote uitbreidingen of bijkomende activiteiten gepland. In 
functie van de noodwendigheid is mogelijks op termijn een extra bergruimte gewenst. 
 
Overzicht van de vergunningstoestand 

Er werden geen stedenbouwkundige vergunningen verleend. Er is evenmin een geldende 
milieuvergunning. 
 
Terugkoppeling naar het RSV: 

o In welke mate stemt de schaal van de sportactiviteit, de recreatie of de jeugdwerking overeen 
met het niveau van de betrokken kern? 
De schaal en dynamiek van de activiteiten zijn in overeenstemming met de omgeving. De 
activiteiten worden beperkt tot woensdagavond en zaterdag- en zondagvoormiddag. De 
bebouwing is kleinschalig en sluit aan bij andere bebouwing. Het terrein geeft een verzorgde 
indruk. Filos is de enige hondenclub in Moerbeke. De leden van de hondenclub zijn van Moerbeke 
of buurgemeenten afkomstig. Het betreft dus een lokale laagdynamische recreatieactiviteit, op 
niveau van Moerbeke. 
 
o Hoe past de locatie van het betrokken terrein of gebouw binnen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsrichting van de betrokken kern? 
Het terrein sluit aan op de Heirweg. Deze staat in het GRS aangeduid als activiteitenas. Het 
betreft een woonlint waar ook een aantal handelszaken en andere functies gevestigd zijn. 
Verweven van functies is mogelijk langsheen de Heirweg mits deze andere functies de 
draagkracht van de omgeving niet overschrijden. 
 
o Zijn er in de betrokken kern (het betrokken deelgebied) andere voorzieningen (waaronder 
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- of jeugdactiviteiten) waarmee een ruimtelijke 
bundeling al dan niet mogelijk of gewenst is (school, bibliotheek, park, bovenlokale sport- of 
recreatieve voorzieningen.....)? 
Een hondenschool heeft nood aan een relatief grote onverharde ruimte. Bovendien is een rustige 
omgeving noodzakelijk om de honden te kunnen trainen en om lawaaihinder van de honden zo 
veel als mogelijk te kunnen beperken. In de kern zijn een aantal sportterreinen aanwezig, doch 
deze zijn allen in gebruik door sportclubs, dewelke deze ook ’s avonds en in het weekend 
gebruiken. Er zijn in de kern van de gemeente dan ook geen terreinen aanwezig waarmee een 
bundeling met de hondenschool zou kunnen of gewenst zou zijn. 
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o Zijn er elementen van de natuurlijke structuur (rivier- of beekvallei, boscomplex, biologisch 
waardevol of zeer waardevol complex ...) of van de agrarische structuur (aaneengesloten 
landbouwgebieden met klemtoon op grondgebonden landbouw) of zijn er karakteristieke 
landschapselementen (baken, open-ruimte-verbinding, structurerende reliëfcomponenten,...) die 
randvoorwaarden kunnen opleggen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de terreinen en gebouwen 
voor sport, recreatie of jeugdwerking? 
Zoals reeds in het GRS omschreven dient er specifieke aandacht besteed te worden aan de 
integratie van de hondenschool in de omgeving waarbij enige voorzichtigheid ten behoeve van de 
buffer is aangewezen. De buffer mag op zich geen grotere blikvanger zijn dan de huidige 
activiteiten. De openheid van de omgeving en de vergezichten tussen de bomenrijen blijven liefst 
behouden.  

 
Lokaal afwegingskader volgens GRS 
Hondenschool Filos is gelegen binnen het kerngebied, aansluitend aan een geselecteerd woonlint. 
Het behoud van zo’n laagdynamische activiteit als de hondenschool werd in het GRS reeds gunstig 
beoordeeld. Het betreft immers een verweving van een recreatieve activiteit binnen het woonlint. Het 
is niet hoogdynamisch. Uitbreiding is wel niet wenselijk. Specifieke aandacht dient te worden besteed 
aan de integratie van de hondenschool in de omgeving waarbij enige voorzichtigheid ten behoeve van 
de buffer is aangewezen. De buffer mag op zich geen grotere blikvanger zijn dan de huidige 
activiteiten. 
 
Conclusie 
 Het betreft hier een laagdynamische activiteit die in de toekomst kan bestendigd worden. Van een 
grootschalige uitbreiding is hier geen sprake. Er zal in de stedenbouwkundige voorschriften specifieke 
aandacht moeten besteed worden aan de buffer en de integratie van de hondenschool in de 
omgeving. 
 

4.2. KLJ Moerbeke 

Algemene omschrijving 
- Adres: Dorpvaart 60 
- Kadastrale nummer: 1

e
 afdeling, sie K, nr. 784a, 787k 

- Eigenaar terrein: Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt te Moerbeke 
- Huidig aantal leden: ±86 

8-12 jarigen: Jong KLJ: 25 leden 
12-16 jarigen: Tugro: 22 leden 
16-35 jarigen: +16: 39 leden 

 
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) is een jeugdbeweging in Vlaanderen die zich richt naar  
jongeren van 8 tot 35 jaar op het platteland.  Eén van de 300 lokale afdelingen is de KLJ Moerbeke 
Deze is sinds 1993 op huidige locatie gevestigd. Voorheen betrof het gebouw een zonevreemde 
woning die verhuurd werd. Het betreft een oud gebouw achteraan het terrein, waaraan nog geen 
verbouwingswerken werden uitgevoerd. Het gebouw bestaat uit 3 delen. De buitenste delen werden 
afgewerkt met een zadeldakconstructie. Tussenin bevindt zich een lager gelijkvloers gedeelte. De 
buitenste delen zijn inwendig niet met elkaar verbonden door het middelste gedeelte, waardoor de 
beschikbare ruimtes telkens klein en niet praktisch zijn. Binnenin bevindt het gebouw zich in slechte 
staat (verzakte vloeren, scheuren in de plafondbalken, slechts één oude WC,...). Water en elektriciteit 
zijn aanwezig. Vanaf dit jaar is er ook verwarming aanwezig. Achter het gebouw werd een 
bovengrondse gastank geplaatst. De zone achter het gebouw en een kleinere zone links naast het 
gebouw werd halfverhard met grind. Daar kan geparkeerd worden. 
Op het terrein staat aan westelijke zijde ook nog een klein oud afzonderlijk bijgebouw, dat dienst doet 
als bergruimte. Het bijgebouw werd afgewerkt met een zadeldak. Tegen het bijgebouw werd een 
afdak geplaatst. Het overige gedeelte van het terrein betreft speelweide. 
 



RUP Zonevreemde sport en recreatie Moerbeke  23 

Studiegroep IRTAS  versie 020615 

Analyse omgevingskenmerken: 

- Parkeerdruk 
Het terrein bevindt zich aan het einde van een zijwegel van Dorpvaart. De meeste leden komen te 
voet of met de fiets. Bij slecht weer wordt er aan carpooling gedaan of worden de jongere leden 
door hun ouders afgezet. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein voor de beperkte leden 
die zich met de auto verplaatsen. De parkeerdruk is dus laag. Er wordt geen parkeeroverlast in de 
omgeving veroorzaakt. 
Om de 5 jaar wordt een sportfeest georganiseerd waarop KLJ afdelingen van andere gemeentes 
komen deelnemen. Dit wordt op andere tijdelijke locaties (sportveld of weiland) in de gemeente 
georganiseerd. Een eetfestijn of jaarlijkse fuif wordt ook op een andere locatie gegeven. In 2013 
werd de fuif zo georganiseerd in de feesttent van de Koudenborm kermis (naast terrein Filos). 
Aldus ondervindt de omgeving van de site van de Dorpvaart geen hinder van de grotere 
activiteiten. 

- Lichtvervuiling 
Aan het hoofdgebouw werden 2 buitenlichten bevestigd. Deze verlichting is neerwaarts gericht. 
Deze verlichting is enkel noodzakelijk op vrijdagavond, gezien dan de groep +16 aanwezig is. 
Jong KLJ en Tugro hebben hun activiteiten op zondagmiddag. In de zomerperiode is er ook op 
dinsdag en donderdagavond oefening voor de sportfeesten, maar ook hiervoor is er geen 
verlichting noodzakelijk. Bijgevolg is er geen lichtvervuiling.  

- Lawaaihinder 
Bij goed weer worden de activiteiten buiten georganiseerd. Spelende kinderen kunnen enigszins 
lawaaihinder veroorzaken. Andere vaste activiteiten van KLJ die enigszins lawaaihinder kunnen 
veroorzaken zijn trommelen en oefenen voor de sportfeesten. Dit is echter eigen aan een 
jeugdbeweging. Er is een goede verstandhouding met de buren. Er zijn geen klachten aangaande 
lawaaihinder gekend. Daarom wenst KLJ zelf ook op huidig terrein te blijven. Het is nabij het 
centrum gelegen en dus goed bereikbaar voor de leden, maar door de bestaande afstand tussen 
het terrein en de woningen in de Dorpvaart en Drongendreef wordt er geen overlast veroorzaakt. 

- Visuele hinder 
Het terrein is ordentelijk. De jeugdlokalen bevinden zich in een voormalig oud woonhuis. Van op 
enige afstand lijkt het ook nog steeds een woonhuis met tuin. Aan de perceelsgrens met 
voorliggende akker staat een dichte bomenrij. Aan westelijke perceelsgrens staan eveneens 
bomen, gecombineerd met een haag. Langsheen de dreef die toegang geeft naar het terrein staat 
ook een haag. Aan de overzijde van de toegangsdreef staat een bomenrij. Het terrein komt vanuit 
de omgeving niet storend over. De visuele hinder is bijgevolg nihil te noemen. 

- Landbouw 
Het terrein is volledig omgeven door landbouwpercelen. De bebouwing is, volgens kadastrale 
gegevens, evenwel reeds van begin 1900 op  het terrein aanwezig. Voorheen betrof het een 
woonhuis. Er is dus geen impact op een landbouwbedrijf. Gezien de bebouwing van oudsher 
aanwezig is, is de landschappelijke impact minimaal. Kadastraal sluit het perceel aan bij de 
percelen gelegen aan de hoofdstraat. De impact op versnippering van de landbouw is minimaal. 
De opname van het terrein in het RUP zal geen betekenisvolle afbreuk doen aan de ruimtelijk-
functionele samenhang van de agrarische macrostructuur. 

 
 
Toekomstverwachtingen 
Het huidige gebouw is in zeer slechte staat en de ruimtes zijn nauwelijks geschikt voor 
binnenactiviteiten. In de toekomst wenst KLJ dan ook een nieuw gebouw op het terrein op te richten, 
dat aan de noden van het moderne jeugdwerk voldoet. Het nieuwe lokaal dient te bestaan uit twee 
grote ruimtes, zodat de leeftijdsgroepen gescheiden van elkaar activiteiten kunnen organiseren, een 
vergaderruimte en opbergplaats. In of aan één van de grote ruimten is sanitair en een keuken 
gewenst, zodat het lokaal bijzonder nuttig wordt voor het organiseren van activiteiten voor het KLJ-
netwerk (waarbij het zeker niet de bedoeling is om fuiven te organiseren).  
 
 
Overzicht van de vergunningstoestand 
Er zijn geen vergunningen. De bebouwing is evenwel reeds van oudsher aanwezig en wordt aldus 
vergund geacht te zijn. 
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Terugkoppeling naar het RSV: 

o In welke mate stemt de schaal van de sportactiviteit, de recreatie of de jeugdwerking overeen 
met het niveau van de betrokken kern? 
Het betreft een lokale afdeling van KLJ (Katholieke landelijke jeugd). De schaal en dynamiek van 
de activiteiten zijn in overeenstemming met de omgeving. De algemene activiteiten worden 
beperkt tot vrijdagavond en zondagnamiddag. Tijdens de zomermaanden is er ook dinsdagavond 
en donderdagavond activiteit. De bebouwing is kleinschalig en is op geringe afstand gelegen van 
de bestaande bebouwing aan Dorpvaart en/of Drongendreef. Het terrein geeft een verzorgde 
indruk. De leden zijn van Moerbeke zelf afkomstig. Het betreft dus een lokale laagdynamische 
jeugdactiviteit, op niveau van Moerbeke. 
 
o Hoe past de locatie van het betrokken terrein of gebouw binnen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsrichting van de betrokken kern? 
Voorzieningen voor de jeugd zijn bij voorkeur in of aansluitend aan de woonkern gelegen. De 
bebouwing aan de Dorpvaart wordt algemeen aanzien als de noordelijke afbakening van de kern 
van Moerbeke. Het terrein van de KLJ ligt daar aansluitend aan. Het is zeker niet de enige 
bebouwing die aansluitend aan de noordelijke zijde van de Dorpvaart gelegen is. De 
Drongendreef en de Meester Antoniusdreef zijn eveneens noordelijk van de Dorpvaart gelegen en 
daar staan nog een heel aantal woningen (zonevreemd en/of binnen een goedgekeurde 
verkaveling). De omzetting van het terrein naar een geëigende zone is dus aanvaardbaar binnen 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken kern. 

 
o Zijn er in de betrokken kern (het betrokken deelgebied) andere voorzieningen (waaronder 
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- of jeugdactiviteiten) waarmee een ruimtelijke 
bundeling al dan niet mogelijk of gewenst is (school, bibliotheek, park, bovenlokale sport- of 
recreatieve voorzieningen.....)? 
In de kern zijn een aantal sport- en/of jeugdterreinen aanwezig, doch deze zijn allen in gebruik 
door sportclubs en/of andere jeugdverenigingen, dewelke deze ook ’s avonds en in het weekend 
gebruiken. Er zijn in de kern van de gemeente dan ook geen terreinen aanwezig waarmee een 
bundeling zou kunnen. 
 
o Zijn er elementen van de natuurlijke structuur (rivier- of beekvallei, boscomplex, biologisch 
waardevol of zeer waardevol complex ...) of van de agrarische structuur (aaneengesloten 
landbouwgebieden met klemtoon op grondgebonden landbouw) of zijn er karakteristieke 
landschapselementen (baken, open-ruimte-verbinding, structurerende reliëfcomponenten,...) die 
randvoorwaarden kunnen opleggen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de terreinen en gebouwen 
voor sport, recreatie of jeugdwerking? 
Aan de meeste perceelsgrenzen is reeds begroeiing aanwezig (bomenrij, haag, ...). Aan 
noordelijke zijde ontbreekt echter enige vorm van begroeiing. Hieraan dient aandacht besteed te 
worden. Net als bij de hondenschool geldt hier ook het principe dat de buffer op zich geen grotere 
blikvanger mag zijn dan de huidige activiteiten. De openheid van de omgeving en de vergezichten 
tussen de bomenrijen moeten behouden blijven.  
De Johanna van Parijsbeek is nog op voldoende afstand gelegen. 
 
 

Lokaal afwegingskader volgens GRS 
Voor de gebouwen van de KLJ in de Dorpvaart wordt in het GRS gesteld dat deze te diep in de 
agrarische structuur dringen hoewel zij in principe gelegen zijn vlak achter de noordelijke grens van 
het kerngebied. Het betreft hier slechts een laagdynamische activiteit. Voor deze terreinen is het 
wenselijk om een RUP op te maken ter vastlegging van het ruimtegebruik. 
 
Conclusie 
 Er is geen ruimte meer voor deze jeugdbeweging in de centrale recreatiepool van Moerbeke. Het 
betreft hier een laagdynamische activiteit die in de toekomst kan bestendigd worden. Het is vlakbij de 
kern gesitueerd maar toch op een locatie die geen hinder veroorzaakt voor de omgeving. Een 
nieuwbouw i.f.v. bestendiging is wel noodzakelijk. Van een grootschalige uitbreiding is hier geen 
sprake. 
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4.3. Ponyclub en Landelijke Rijvereniging St.-Isidoor 

Algemene omschrijving 
- Adres: Pereboomsteenweg / Achterdreef (langsheen E34) 
- Kadastrale nummer: 1

e
 afdeling, sie K, nr. 219c, 221b, 231b, 232b 

- Eigenaar terrein: Gemeente Moerbeke (percelen 219c, 221b), Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt te 
Moerbeke (perceel 231b), OCMW Moerbeke (perceel 232b) 

- Huidig aantal leden:  LRV: 50 leden 
Ponyclub (7 tot 15-jarigen): 18 leden (fluctuerend gezien 
leeftijdsbeperking) 

 
De Landelijke Rijvereniging is een vereniging in Vlaanderen die paard- en ponyrijden laagdrempelig 
toegankelijk wil maken. Eén van de 400 plaatselijke afdelingen is de Ponyclub en Landelijke 
Rijvereniging Sint-Isidoor te Moerbeke. De vereniging biedt hun ruiters de mogelijkheid om met hun 
paard / pony deel te nemen aan dressuur, springen, cross (zowel trainingen als wedstrijden) en 
wandelingen. In de wintermaanden vinden zij hun thuisbasis in dressuurstal Coninckshof (Primavera) 
in de Weststraat te Moerbeke. In de lente en zomermaanden maken zij gebruik van het terrein 
langsheen de E34, aan Pereboomsteenweg en Achterdreef. Het totale terrein heeft een oppervlakte 
van ca. 4,79 ha. Daarvan is er echter ca. 2,47 ha bos. Het gebruik van deze beboste delen van het 
terrein zijn weinig frequent. Er liggen enkele natuurlijke hindernissen onder de vorm van gestapelde 
boomstammen, slootjes, ... i.f.v. cross en paden voor wandeling, mountainbike, …. 
Dichtst bij de Pereboomsteenweg bevindt zich een open grasland van ca. 1,34 ha. De oprit van het 
terrein bevindt zich hier op de Achterdreef. Dit grasland wordt, naast oefenterrein, ook gebruikt om te 
parkeren. De middelste zone omvat een buitenpiste, afgemaakt met een houten afsluiting. De 
ondergrond bestaat eveneens uit gras. Ter hoogte van de piste werd een schuilhok opgericht van ca. 
150m². Daartegen werden 2 gesloten containers geplaatst die dienst doen als berging. Langsheen de 
E34 werd reeds buffergroen voorzien. 
De trainingen beperken zich tot 2 avonden in de week. Wel wordt er 3 à 4x per jaar een wedstrijd op 
het terrein georganiseerd. Op zo’n wedstrijddag worden 200 à 300 ruiters verwacht. Dit is echter 
gespreid, gezien er verschillende reeksen voorzien worden. 
Eén maal per jaar wordt er door een andere vereniging een mountainbikewedstrijd op het terrein en in 
de omgeving voorzien. Elke paaszondag wordt een fuif op het terrein georganiseerd door het 
plaatselijke jeugdhuis. 
 
Analyse omgevingskenmerken: 
- Parkeerdruk 

Er wordt geparkeerd op het domein zelf. Daarvoor is geen verharding voorzien. Het oefenterrein 
wordt enkel gebruikt van begin april tot ongeveer eind september (afhankelijk van de 
weerssituatie). Er is 2x per week training (meestal op dinsdagavond en vrijdagavond), doch 
sommige leden komen slechts 1x per week trainen. De trainingen van LRV en ponyclub gaan wel 
gelijktijdig door. Per training zijn er ongeveer 20 à 30 paarden of pony’s aanwezig. Hiervoor is er 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Ook bij wedstrijden wordt getracht om de 
participanten op het eigen terrein te laten parkeren. 

- Lichtvervuiling 
Op het terrein is geen verlichting van het terrein aanwezig. Eventuele lichtvervuiling is bijgevolg 
afkomstig van de verlichting aan de E34 en de parallelwegen van de E34. 

- Lawaaihinder 
De lawaaihinder van de ponyclub en de Landelijke Rijvereniging is zeer beperkt. Instructies aan 
paarden en pony’s worden beheerst gegeven om de dieren zo kalm mogelijk te houden. Het 
terrein grenst aan de autosnelweg E34. De woningen in de omgeving zullen eerder hinder 
ondervinden van deze autosnelweg dan van de paarden- en ponyclub. Enkel bij wedstrijden kan 
er lawaaihinder optreden, dit is echter slechts 3 à 4x per jaar. 

- Visuele hinder 
Het terrein is gelegen aansluitend aan de E34. De accommodatie is zeer beperkt en vanaf de 
dichtstbijzijnde woningen in de Pereboomsteenweg dan ook niet zichtbaar.  

- Landbouw 
Er worden geen landbouwbedrijven getroffen. Het betreft een grasland midden een boscomplex. 
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Toekomstverwachtingen 

Er wordt gestreefd naar het behoud van de huidige activiteiten. Het is geenszins de bedoeling om 
aldaar paardenstallen of andere gebouwen te gaan oprichten.  
 
Overzicht van de vergunningstoestand 
Er werden geen stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen teruggevonden. 
 
Terugkoppeling naar het RSV: 

o In welke mate stemt de schaal van de sportactiviteit, de recreatie of de jeugdwerking overeen 
met het niveau van de betrokken kern? 
De terreinen worden gebruikt door een lokale paarden- en ponyclub. Er zijn geen stallingen voor 
paarden aanwezig. Enkel een overdekte ruimte doet dienst als verzamelruimte en berging. De 
terreinen worden niet gebruikt in de winter. De trainingen (max. 2 avonden per week) gaan dan 
ook door vanaf april tot oktober. De schaal en dynamiek van de activiteiten zijn in 
overeenstemming met de omgeving. Het terrein geeft een verzorgde indruk. Het betreft dus een 
lokale laagdynamische recreatieactiviteit, op niveau van Moerbeke. 
 
o Hoe past de locatie van het betrokken terrein of gebouw binnen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsrichting van de betrokken kern? 
De gemeente voorziet aldaar in haar ruimtelijk beleid een 2

e
 recreatiepool onder de vorm van een 

groene ontspanningsruimte. De activiteiten van de ruitervereniging passen hierin. 
 
o Zijn er in de betrokken kern (het betrokken deelgebied) andere voorzieningen (waaronder 
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- of jeugdactiviteiten) waarmee een ruimtelijke 
bundeling al dan niet mogelijk of gewenst is (school, bibliotheek, park, bovenlokale sport- of 
recreatieve voorzieningen.....)? 
Er is reeds een bundeling van recreatieve activiteiten op en langsheen deze site. Daarom heeft de 
gemeente dit ook geselecteerd als 2

e
 recreatiepool. In de bosrijke omgeving is er heel wat 

recreatief medegebruik van ruiters, fietsers en wandelaars. Deze site is daarin een pool. Vandaar 
wordt hier een mountainbikewedstrijd georganiseerd.  
  
o Zijn er elementen van de natuurlijke structuur (rivier- of beekvallei, boscomplex, biologisch 
waardevol of zeer waardevol complex ...) of van de agrarische structuur (aaneengesloten 
landbouwgebieden met klemtoon op grondgebonden landbouw) of zijn er karakteristieke 
landschapselementen (baken, open-ruimte-verbinding, structurerende reliëfcomponenten,...) die 
randvoorwaarden kunnen opleggen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de terreinen en gebouwen 
voor sport, recreatie of jeugdwerking? 
Een deel van het terrein is bebost en maakt deel uit van het boscomplex ten zuiden van de E34. 
De percelen maken deel uit van de in het PRS geselecteerde natuuraandachtszone ‘Johanna van 
Parijs’ (2V16). Ook maakt het terrein deel uit van de relictzone die het Wullebos en omgeving 
omvat.  
Op de biologische waarderingskaart werden de terreinen deels omschreven als biologisch zeer 
waardevol (struisgrasvegetatie op zure bodem, Buntgras- en Struisgras-orde en verwante 
gemeenschappen) en deels als biologisch waardevol (aanplant van Grove den met laag 
struikgewas). 
Parallel met de Pereboomsesteenweg ligt de waterloop Harinslede. 
Het is geen herbevestigd agrarisch gebied, maar een gebied waar de Vlaamse Overheid op korte 
termijn een RUP wenst op te maken. Het maakt immers deel uit van het gebied 06 
(Boscomplexen dekzandrug – onderdeel Wullebos en omgeving). Door de Vlaamse Overheid 
werd geen mededeling gemaakt dat er interferentie zou ontstaan met reeds in opmaak zijnde 
plannen. 
Het bos wordt in ieder geval behouden. Recreatief medegebruik van het terrein door de 
ruitervereniging en de beperkte evenementen kunnen verweven voorkomen met de bestaande  
natuur- en landschapswaarden. Er is zeer beperkte accommodatie nodig welk dan nog 
geïntegreerd kan worden in deze omgeving. 
Opgemerkt dient wel te worden dat het terrein gelegen is tegen de E34. Deze E34 zorgt reeds 
voor een versnippering van de natuurwaarden. 
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Lokaal afwegingskader volgens GRS 

Het terrein is gelegen in de gemengde openruimtekamer volgens het GRS. De bestaande 
ruitervereniging kan volgens het GRS blijven bestaan, aangezien het een zeer laagdynamische 
activiteit betreft welke gebruik maakt van de bosrijke omgeving en aangezien zij slechts beperkte 
voorzieningen nodig heeft. Uitbreidingen van activiteiten zijn niet toegelaten. Huidige activiteit kan 
enkel gezien worden als recreatief medegebruik zonder afbreuk te doen aan de bosrijke omgeving. 
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur wordt deze zone aanzien als de 2de recreatiepool of de 
groene ontspanningsruimte. Voor deze terreinen is het wenselijk om een RUP op te maken ter 
vastlegging van het ruimtegebruik. 
 
Conclusie 
 Het betreft hier een zeer laagdynamische activiteit die geen hinder veroorzaakt aan de omgeving 
en kan ingepast worden in de omgevende natuurlijke structuur. Ze kan in de toekomst bestendigd 
worden. Een uitbreiding is niet aan de orde.  
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5. ONTWIKKELINGSVISIE 

Na afweging van de drie zonevreemde sport en recreatieve voorzieningen te Moerbeke kan 
geconcludeerd worden dat allen laagdynamische activiteiten zijn, die ingepast kunnen worden in hun 
omgeving. Alle verenigingen willen hun huidige activiteit bestendigen en hebben geen grootschalige 
uitbreidingen op het oog. Enkel de KLJ heeft een herbouw van het bestaande gebouw nodig. Het 
gemeentebestuur wil nu met dit RUP de ruimtelijke toekomstperspectieven op de drie sites 
vastleggen. 
 
Alle drie de activiteiten worden dus bestendigd op huidige locatie. De harde infrastructuur, zijnde 
bebouwing en verharding, wordt telkens per site beperkt in oppervlakte en gezoneerd. Ze wordt 
telkens gekoppeld aan de dichtstbijzijnde lijninfrastructuur. Het volume, architectuur, materiaalgebruik, 
… wordt afgestemd op en geïntegreerd in de landelijke omgeving. De overige site wordt bestemd voor 
de zachte infrastructuur waar de recreatieve activiteiten in een groene omgeving kunnen plaatsvinden. 
Een aangepaste inrichting van de randen zorgt voor een passende inpassing in de omliggende ruimte 
zonder het bestaande karakter te doorbreken. De lage dynamiek van de sites maakt dat de zachte 
infrastructuur ook zal fungeren als stapsteen in de natuurlijke structuur van de omgeving. 
 
Specifiek wordt per site volgende gesteld: 
 

 Hondenschool Filos. 
 
De huidige site in gebruik wordt bestemd i.f.v. de recreatieve activiteit. Deze zal in de toekomst 
aansluiten op het RUP zonevreemde bedrijven deelplan ‘Koudenborm drinks’. De bebouwing en 
parking dient gekoppeld te blijven aan een zone langs het Peperstraatje. Alzo sluit de activiteit aan op 
de activiteitenas langs de Heirweg. De toegelaten oppervlakte aan gebouwen en verhardingen wordt 
beperkt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de hondenschool haar activiteiten ter plaatse stopzet, kan het terrein ingenomen worden door 
een andere laagdynamische openluchtrecreatieve activiteit. Evenwel dient in dat geval het grasterrein 
behouden te blijven en zijn reliëfwijzigingen niet toegelaten. Ook gemotoriseerde sporten zijn niet 
toegelaten. Indien het terrein binnen het jaar geen ander recreatief gebruik kent, wordt het terrein 
terug bestemd als landbouwzone. 
 

 
Het overige terrein moet als groen terrein 
behouden worden. In functie van de 
recreatieve activiteit kunnen uiteraard 
beperkte constructies op het terrein 
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn 
onderdelen van een hindernissenparcours of 
andere oefentoestellen in functie van de 
hondenschool. Ook worden enkele beperkte 
open bergingen voor de opslag van het 
materiaal toegelaten worden indien er 
rondom extra groen ter afscherming wordt 
aangebracht.  
 
Ten opzichte van de bebouwing langs de 
Heirweg is nog bijkomende buffering 
noodzakelijk. De inkleding aan de andere 
zijdes is quasi afdoende, aangezien zij een 
streekeigen groenvolume is, maar toch 
doorzichten laat van en naar het open 
omliggende landschap. 
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 KLJ Moerbeke 
 
Na afweging verkiest het gemeentebestuur om de huidige site in gebruik te bestemmen i.f.v. de 
recreatieve activiteit. De site wordt aan de KLJ ter beschikking gesteld door de Kerkfabriek. Het 
aanschaffen van een nieuw terrein én het bouwen van nieuwe jeugdlokalen is voor de KLJ financieel 
niet haalbaar. Bovendien is de ligging optimaal voor een jeugdbeweging, behorend tot het centrum, 
aan de rand ervan. De ligging aan de noordelijke rand van het dorpscentrum geeft hierbij extra 
voordelen. De bossen, waar men regelmatig gaat ravotten, zijn via landelijke wegjes en  wegels, veilig 
bereikbaar. 
Een herlokalisatie naar het zuiden toe dichter bij de voorliggende bebouwing aan de Dorpsvaart is niet 
mogelijk. Aan beide zijden van de toegangsdreef is het perceel in eigendom van voorliggende woning. 
Deze wensen uiteraard de jeugdbeweging niet tot in hun achtertuin. 
In het centrumgebied is er een concentratiezone aan recreatieve en gemeenschapsvoorzieningen 
aanwezig. Sinds de opmaak van het GRS is hier het Rode Kruis bijgekomen. Daardoor is deze 
concentratiezone volledig ingenomen. Herlokalisatie naar daar is ook niet meer mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ponyclub en Landelijke Rijvereniging St-Isidoor 
 
Huidige site in gebruik wordt bestemd i.f.v. de recreatieve activiteiten. Delen welk momenteel bebost 
zijn, blijven behouden als bos. Wel wordt recreatief medegebruik als nevenbestemming expliciet 
toegelaten. Binnen de beboste omgeving mogen aldus onverharde paden, ruiterhindernissen, … 
voorkomen, zolang dit in harmonie is met en met respect voor de aanwezige natuurlijke en 
ecologische waarden. Centraal blijft een open ruimte met grazige vegetatie mogelijk waarop de 
recreatieve activiteiten kunnen op plaatsvinden. Naast de ruitervereniging zijn ook beperkt andere 
grotere tijdelijke recreatieve activiteiten mogelijk zoals wedstrijden, lokale fuif, … De beperkte, de 
tijdelijke en gespreide aard van deze activiteiten maken dat de omgeving niet overbelast wordt. 
 

Er wordt de mogelijkheid geboden om een nieuw 
jeugdheem te bouwen in vervanging van de 
versleten gebouwen. Een zonering waarbinnen 
de bebouwing moet gerealiseerd worden, wordt 
ingetekend langsheen de toegangsweg. Aldus is 
de inplanting flexibel. Anderzijds kan het nieuwe 
heem naast het bestaande gebouw gebouwd 
worden en kan de jeugdbeweging blijven 
functioneren tijdens de bouw. Het oude gebouw 
kan daarna afgebroken worden waardoor weer 
speelruimte vrij komt.  
De zonering langs de toegangsweg laat ook 
beperkt verhardingen i.f.v. toegang, terras of 
parkeren toe. 
Aan andere zijde van de site blijft steeds één 
grote speelruimte voorhanden. Deze ruimte moet 
immers voldoende omvang hebben om de 
werking van de jeugdbeweging te kunnen 
continueren. Gepaste voorschriften voor een 
groene omkadering van de site zijn nodig, zonder 
dat deze het open landschap te sterk doorbreken. 
Aan zuidelijke zijde van het terrein is reeds een 
waardevolle bomenrij aanwezig. Door ook aan 
noordelijke en westelijke zijde een bomenrij te 
voorzien, wordt het terrein quasi volledig 
omgeven door landschappelijke waardevolle 
lijnelementen, waardoor het geheel ingepast 
wordt in de omgeving. 
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De bebouwing wordt op huidige locatie behouden, buiten de reservatiezone langsheen de E34. Er 
wordt geen uitbreiding voorzien.  
 
Waar geen bos voorkomt wordt een groene inbuffering voorzien. Deze inbuffering tegenover de 
omgeving mag dichter en meer bebost worden zodat de site nog meer omarmd wordt door bebossing 
en zo opgaat in het omliggende boscomplex. Het grasland zal zo als het ware een open plek zijn in 
een ruim bosgeheel waarop recreatieve activiteiten plaats vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de gemeentelijke ruimtelijke visie is dit terrein een tweede recreatiepool binnen de gemeente. 
Het is een pool welk gekoppeld is aan het recreatief medegebruik van de omliggende boscomplexen. 
Het kan aldus een portaal worden waar wandelaars, fietsers en ruiters hun tocht door de natuur 
aanvatten. Zo’n portaal omvat de nodige ontvangstvoorzieningen zoals parkeren, infobord, zitbank, 
picknicktafels, … Indien dit nodig geacht wordt kan de portaalsite verder ontwikkeld worden door het 
voorzien van een informatiegebouw met sanitaire ruimten. Dit wordt zeker nuttiger wanneer de hogere 
overheid de boscomplexen verder uitbouwt (analogie met portaalsites aan Stropersbos in Stekene).  
In de voorschriften wordt de nodige ruimte hiervoor voorzien.  
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6. VERTALING NAAR RUP 

 
Er worden 3 zonevreemde sport- en recreatieterreinen opgenomen in dit RUP. Voor elk terrein wordt 
een afzonderlijk deelplan opgemaakt. 
 
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 
openluchtrecreatie / dagrecreatie en de zone voor landschappelijke inpassing wordt  weergegeven. 
Voor het deelplan Ponyclub en LRV wordt het opgenomen bosgebied bestendigd als zone voor bos 
met recreatief medegebruik. 
De bestemmingen en voorschriften moeten flexibel zijn maar toch de krachtlijnen bewaren. Volgende 
voorschriften zijn opgenomen: 
 
Artikel 1: zone voor openluchtrecreatie en/of dagrecreatie (met nabestemming landbouwzone) 
Deze zone is in eerste instantie afgebakend om de recreatieterreinen te kunnen inrichten, waarbij de 
aanwezige zonevreemde activiteit kan bestendigd worden. 
Deelplan 1 omvat de hondenclub Filos. Deelplan 3 omvat Ponyclub en LRV. Op beide terreinen 
vinden de hoofdactiviteiten steeds in openlucht plaats. De nodige gebouwen zijn nodig als 
verzamelruimte, cafetaria, ..., maar zijn steeds ondergeschikt aan de buitenactiviteiten. Daarom 
worden deze terreinen als ‘zone voor openluchtrecreatie’ bestendigd. 
Deelplan 2 omvat de jeugdvereniging KLJ. Aangezien de binnenactiviteiten (bij slecht weer) even 
belangrijk zijn als sport en spel in open lucht bij goed weer, wordt het terrein bestendigd als ‘zone voor 
dagrecreatie’. 
 
Het terrein opgenomen in deelplan 3 staat in het GRS omschreven als 2

e
 recreatiepool en als groene 

ontspanningsruimte. Louter dan enkel de bestaande activiteiten van de ruitervereniging op te nemen, 
wordt bijkomend voorzien dat het terrein ook kan ingericht worden als portaalsite voor de bosrijke 
omgeving. Het gemeentebestuur wenst expliciet daarenboven tijdelijke bovenlokale sport- of 
recreatieve evenementen in de stedenbouwkundige voorschriften op te nemen. Het is niet de 
bedoeling om dit tot een actief evenemententerrein uit te bouwen. Het is wel een goede locatie om 
een aantal keer per jaar een evenement passend in de landelijke omgeving te organiseren (bv. 
mountainbikewedstrijd, country-event, ruitertoernooi, wandeltocht, bovenlokale activiteit van lokale 
jeugdbeweging zoals fuif of sportfeest, …)  
 
Behoudens de overdrukzone, waar gebouwen kunnen opgericht worden en verhardingen kunnen 
aangelegd worden, dienen de sites als groene terreinen te worden behouden en ingericht. Het betreft 
dan telkens een grasland, waar beperkte constructies in functie van de recreatieve activiteit kunnen 
toegelaten worden. 
 
Bij hondenclub Filos is het belangrijk dat voor de trainingen een hindernissenparcours of andere 
speelelementen voor honden kunnen aangebracht worden. Om deze materialen, die dikwijls zwaar 
wegen, dichtbij te kunnen opbergen worden op het terrein beperkte bergingen toegelaten, gezamenlijk 
maximaal 100m². 
Bij de KLJ betreft het verplaatsbare speeltoestellen, maar kan het voorbeeld ook een speelheuvel of 
andere natuurlijk speelelement omvatten. 
In deelplan 3, ruiterterrein van LRV en ponyclub, is de bestendiging van de met hout afgebakende 
piste belangrijk, maar zal tevens hindernissenmateriaal op het terrein moeten geplaatst worden. 
Verder zijn in functie van de portaalsite picknickruimte, infobord en dergelijke mogelijk. 
 
Bij deelplan 1 (hondenschool Filos) wordt een nabestemming landbouwzone voorzien indien de 
hondenschool haar activiteiten ter plaatse stopzet en geen andere laagdynamische 
openluchtrecreatieve activiteit in de plaats komt. De nabestemming betreft het gehele deelplan. 
 



RUP Zonevreemde sport en recreatie Moerbeke  32 

Studiegroep IRTAS  versie 020615 

In overdruk: Artikel 1bis: zone voor gebouwen en parkeren (met nabestemming landbouwzone) 
Er wordt in overdruk een zone aangeduid voor gebouwen en verharding. Deze dienen in functie van 
de recreatieve activiteit (clublokaal, bergingen, sanitair, …) te staan en te passen binnen de specifiek 
gestelde stedenbouwkundige voorschriften. De bebouwing wordt met een maximale oppervlakte 
gegeven zodat naar de toekomst de vrijheid bestaat om de site zo efficiënt mogelijk in te richten.  
Daarbij werden de huidige en toekomstige noden van de vereniging bekeken. 
 
De huidige lokalen van hondenclub Filos (clublokaal met veranda en berging) hebben een oppervlakte 
van 228m². De maximale bebouwbare oppervlakte wordt dan ook afgerond op 250m².  
 
Het gebouw waarin KLJ Moerbeke gehuisvest is, bedraagt ca. 117m². In het gebouw is een nijpend 
plaatstekort. Men heeft per groep (Jong KLJ, Tugro, +16) een afzonderlijk lokaal nodig. Ook is een 
lokaal voor de leiding gewenst, evenals deftig sanitair, bergruimte, ... De huidige bergruimte is 41m² 
groot. Gelet op de bestaande bebouwing, kan een nieuw gebouw met volwaardig verdiep en plat dak 
of een gebouw met een gelijkvloers en extra lokalen onder zadeldak aanvaard worden. Dit is ook 
nodig om de grondoppervlakte aanvaardbaar te houden en alzo voldoende speelplein over te houden. 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt dan ook een maximale bebouwde oppervlakte van 
200m² voorzien. 
 
Op het ruiterterrein bedraagt de huidige bebouwde oppervlakte 223m². De bebouwing is evenwel zeer 
summier. Het betreft eigenlijk één grote open berging/schuilhok met daartegen een 3-tal afsluitbare 
containers, waarin het materiaal opgeborgen wordt. De maximale bebouwbare oppervlakte wordt 
afgerond op 250m². Gezien deze bebouwing niet aan de toegangsweg ligt en gelet op de 
gemeentelijke visie om het terrein als portaalsite te aanzien in functie van de omgeving als groene 
ontspanningsruimte worden op het grafisch 2 overdrukzones voorzien, waarbij de gebouwen ten 
behoeve van de ruitervereniging worden voorzien in de overdrukzone met letter ‘R’. 
In functie van het voorzien van kleinschalige infrastructuur gericht op de portaalfunctie kan beperkte 
bebouwing worden voorzien van één bouwlaag en een oppervlakte van maximaal 100m² (bv. 
infogebouw, sanitaire ruimte en schuilplaats, …) Dit kan enkel in de overdrukzone met letter ‘P’ 
De resterende gedeelten van de overdrukzones is voor de 3 deelplannen bestemd voor verharde 
aanhorigheden zoals toegangswegen en parking voor auto’s.  
 
Artikel 2: zone voor landschappelijke inpassing (met nabestemming landbouwzone) 
Om de verschillende recreatieactiviteiten en de bijhorende gebouwen en verhardingen te integreren in 
de omgeving wordt op elke deelplan een zone voor landschappelijke inpassing voorzien. 
 
In deze zone kan door middel van de aanleg van landschappelijke structurerende elementen zoals 
bomenrijen een groene omkadering bekomen worden, zonder daarbij het geheel van de omgeving te 
willen afsluiten. De activiteiten zijn immers laagdynamisch en de hinder naar de omgeving is beperkt. 
Door enerzijds groen te voorzien, maar anderzijds ook doorzichten te laten, wordt het open agrarische 
landschap niet verstoord. Enkel bij het deelplan 3 wordt eerder een dichte bebossing voorop gesteld 
om te passen binnen de boscomplexen in de omgeving. In deelplan 3 wordt bovendien deze zonering 
afgestemd op de bouwvrije zone van 30m langs de autosnelweg. 
 
Artikel 3: zone voor bos met recreatief medegebruik 
De plancontour van deelplan 3 wordt vastgelegd op de kadastrale perceelsgrenzen gevormd door de 
percelen 219C, 221B en 232B. Een groot deel van dit plangebied betreft een bestaand bos. 
 
Een groot deel van het bestaande bos wordt bestendigd als een bos met als ondergeschikte functie 
‘recreatief medegebruik’. Huidig heeft zich in het bos reeds een natuurlijke ruiterroute / wandelpaden 
gevormd. Recreatief medegebruik houdt in dat de dat hoofdfunctie bos steeds behouden en prioritair 
blijft. Elke vorm van recreatief medegebruik mag de bosfunctie geenszins schaden. Dat houdt in dat 
enkel laagdynamische activiteiten toegelaten worden zoals paardrijden, wandelen, fietsen, … maar 
dat gemotoriseerde sporten ten stelligste uitgesloten worden. 
Aldus is er naast de beboste ruimte ook mogelijkheden tot integratie van wandelpaden, rustplaatsen, 
speelelementen en natuurlijk geïntegreerde crosshindernissen.  
 
In overdruk op deelplan 3: verbindingswegel 
Doorheen het bos is richting parallelweg naast E34 een onverharde verbindingswegel aanwezig. Deze 
dient in stand gehouden te worden. 
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7. DECRETALE BEPALINGEN 

7.1. 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 

Hondenschool Filos Agrarisch gebied 

KLJ Moerbeke Agrarisch gebied 

Ponyclub en LRV Agrarisch gebied 
Agrarisch gebied, in overdruk reservatiegebied 
Bosgebied 
Bosgebied, in overdruk reservatiegebied 

 

7.2. Ruimtebalans 

De zone voor landschappelijke inpassing staat in functie van het bestaande sport- of recreatief terrein. 
Daarom wordt deze zonering in de ruimteboekhouding onder de categorie recreatie gecatalogeerd.  
 
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 - 1,3074 ha  

Agrarisch gebied, in overdruk 
reservatiegebied 

landbouw landbouw - 1,9266 ha  

Bosgebied bos bos - 1,2874 ha  

Bosgebied, in overdruk 
reservatiegebied 

bos bos - 0,4549 ha  

Zone voor openluchtrecreatie / 
dagrecreatie (met nabestemming 
landbouwzone) 

recreatie recreatie  + 2,5217 ha 

Zone voor landschappelijke 
inpassing (met nabestemming 
landbouwzone) 

recreatie recreatie  + 0,6772 ha 

Zone voor bos met recreatief 
medegebruik 

bos bos  + 1,7774 ha 

     

Totale oppervlakte   - 4,9763 ha + 4,9763 ha 
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7.3. 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.  
 

7.3.1. 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). 
 
- Fase 1: Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde sport en recreatie’ 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 sport en recreatie’ 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 18/12/13 met kenmerk LNE/MER/ 
SCRPL13205/2013)  werden volgende instanties geraadpleegd: 

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

Stedenbouw, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent 
o Agentschap 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 Departement MOW, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 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) 
 

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 10 april 2014 in 
bijlage, dossiernr. SCRPL13205). 
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7.3.2. 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. Het betreft daarenboven laagdynamische activiteiten waarvan de dynamiek 
door dit RUP niet zal wijzigen. 
 
De volledige merscreening is digitaal raadpleegbaar in de m.e.r.-databank op de website 
www.mervlaanderen.be 
 
 

7.4. Ruimtelijk veiligheidsrapport 

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

7.5. 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: Hondenschool Filos HAG 

Deelplan 2: KLJ HAG 

Deelplan 3: Ponyclub en LRV Cat I 

 
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 reeds 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. 
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 sport- en recreatieterreinen’.  
 

 Onderzoek naar de alternatieve locaties 
 
De ontwikkeling van een visie voor de zonevreemde sport en recreatieterreinen werd uitgewerkt 
conform de gewenste ruimtelijke structuur en deelruimten in het GRS. De keuze om voor een aantal 
zonevreemde sport- en recreatieterreinen een ontwikkelingsperspectief toe te kennen op de huidige 
locatie (zonder herlocatie) volgens een algemeen afwegingskader 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. 
 

http://www.mervlaanderen.be/
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 Onderzoek naar de impact 
 
Per deelplan komen we tot volgende impact: 
 

Deelplannen op te nemen 
in RUP 
 

 

Deelplan 1:  
Hondenschool Filos 

HAG 
 
Het terrein is aansluitend gelegen aan het gevarieerde woonlint 
langsheen de Heirweg. Samen met de overige bebouwing aan het 
Peperstraatje betreft het dan ook een reeds aangetast open ruimte 
gebied. 
 
Het volledige perceel 420d is reeds lang niet meer in landbouwgebruik, 
maar eigendom van het aanpalende bedrijf ‘Drankencentrale 
Koudenborm’. Enkel het gedeelte van perceel 420d in gebruik door de 
hondenschool wordt opgenomen in dit RUP. Een ander deel van perceel 
420d werd opgenomen in het in opmaak zijnde RUP zonevreemde 
bedrijven als uitbreidingszone voor de drankencentrale. 
Het resterende gedeelte van perceel 420D (niet opgenomen in dit RUP, 
noch in het RUP zonevreemde bedrijven) vormt geenszins een 
ingesloten perceel. Het betreft een quasi rechthoekig perceel met een 
oppervlakte van ±3800m², hetwelk 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. 
 
De ligging binnen agrarisch gebied is voor de vereniging een historisch 
gegroeide situatie. De hondenclub bestaat reeds sinds 1988. Het kon 
zich in de periode 1999 niet langer op het voormalig gehuurde terrein 
vestigen, maar in de ruimere omgeving was nergens een, voor deze 
activiteiten, zone-eigen terrein beschikbaar.  
Dit terrein was reeds vrij van landbouwgebruik, was goed gelegen aan 
een verbindingsweg, op korte afstand van de kern van Moerbeke 
De huidige locatie is voor de hondenschool eveneens aantrekkelijk 
omwille van de rustige omgeving, zonder geïsoleerd te zijn. 
Er is hier voldoende afstand tot de omliggende woningen, voldoende 
ruimte voor een groen oefenterrein en de benodigde infrastructuur is 
beperkt qua volume en hoogte, zodat deze eenvoudig kan ingepast 
worden in de omgeving. 
 
Er worden geen landbouwers getroffen, gezien er geen effectief in 
gebruik zijnde landbouwgronden worden ingenomen. 
 
Bovendien wordt een nabestemming ‘landbouwzone’ voorzien. Indien de 
hondenschool zijn activiteiten ter plaatse stopt en het terrein binnen het 
jaar geen nieuw openluchtrecreatief gebruik kent, treedt de 
nabestemming ‘landbouwzone’ in werking. 
 

Deelplan 2: KLJ De jeugdvereniging is hier sinds 1993 actief. Voorheen betrof het echter 
een woning die verhuurd werd. Het betreft een heel oude woning 
(opgericht begin 1900). Indien de jeugdvereniging zich hier niet zou 
gevestigd hebben, zou de woning wellicht  verder verhuurd zijn en zou 
het terrein dus ook geen landbouwkundig gebruik gekend hebben. 
 
Het terrein is van grootte ideaal voor de jeugdbeweging, er zijn geen 
uitbreidingsbehoeften qua terreinoppervlakte en er is dus ook geen druk 
naar de omliggende landbouwgronden toe. 
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De vereniging ligt aansluitend aan de kern van Moerbeke. De afstand 
voor fietsende jongeren is dan ook minimaal. De huidige locatie is 
aantrekkelijk omwille van de landelijke, rustige en veilige omgeving. Het 
is ook het ideale vertrekpunt om in de nabijheid het open landschap en 
de bossen te gaan verkennen.  
 
 
Er worden geen landbouwers getroffen, gezien er geen effectief in 
gebruik zijnde landbouwgronden worden ingenomen. 
 

Deelplan 3: Ponyclub en 
LRV 

Cat. I 
 

 
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 noch in eigendom, noch in gebruik door landbouwbedrijven. 
Aangezien er aldus geen gronden in landbouwgebruik worden ingenomen of landbouwers worden 
getroffen door dit ruimtelijk uitvoeringsplan, zijn flankerende maatregelen niet van toepassing. 
 

7.6. Watertoets 

Het RUP voorziet per deelplan in de mogelijkheid de bestaande bebouwing te behouden, te 
verbouwen of her op te richten en bijkomende verhardingen aan te leggen. 
 
Men 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 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 
Filos 
 

Neen <5  
 

neen neen ja Matig gevoelig Niet 
opgenomen - 

Individueel te 
optimaliseren 

Deelplan 
KLJ 
 

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig 
 

 Individueel te   
optimaliseren 

Deelplan 
LRV - 
Ponyclub 
 

Neen <5 neen neen ja Matig gevoelig Niet opgenomen 
Individueel te 
optimaliseren 

 
Bij installatie van sanitaire voorzieningen in de gebouwen zal dus telkens een individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater moeten geplaatst worden.  
 
Bij nieuwe vergunningsaanvragen zullen de sport- en recreatieverenigingen 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 verhardingen in waterdoorlatende materialen aan te 
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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. De aanleg 
van infiltratie en buffervolumes zijn in elke bestemmingszone toegelaten.  
 
Langsheen de noordkant van het terrein van hondenschool Filos (deelplan 1) is een oud-geklasseerde 
waterloop gelegen, die belangrijk is voor de afwatering van het gebied. 
Volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen is hierop van toepassing: 
- Provinciaal reglement van 27/05/1955 art. 15 dat stelt dat het verboden is beplantingen, 

bouwwerken of herstellingen aan oud-geklasseerde waterlopen binnen een strook van 3m vanaf 
hun uiterste boord te doen zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur 

- Provinciaal reglement van 27/05/1955 art. 14 dat stelt dat werken uitvoeren aan oud-geklasseerde 
waterlopen enkel kan na machtiging door de Deputatie. 

 
Rond geen enkele recreatieve site is er wateroverlast of andere problemen met water waargenomen. 
Indien de verenigingen zich aan bovenvermelde voorschriften houden, zullen in de toekomt er geen 
negatieve effecten op de waterhuishouding optreden. 
 

7.7. Planschade, planbaten 

7.7.1. Planschade 

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

7.7.2. 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:  

11° de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, 
“overig groen” of “reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding “recreatie” valt;  

12° de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” 
valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” 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:  
Hondenschool Filos 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “recreatie” 

1
e
 afd. Sie D deel van nr 420D  

Deelplan 2:  
KLJ Moerbeke 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “recreatie” 

1
e
 afd. Sie K nr 784A, 787K 

Deelplan 3:  
Ponyclub en LRV 

Van categorie “landbouw” naar 
categorie “recreatie” en van de 
categorie “bos” naar de 
categorie “recreatie” 

1
e
 afd. Sie K nr 219C, 232B 
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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: 

7° wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en 
niet-verkrotte gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten gelegen of 
gevestigd zijn, een voor deze activiteiten geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan.  

 

7.7.3. 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 “bos” 
zijn niet in landbouwgebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Kaarten  
 
Kaart 1: situering van de plangebieden op topografische kaart. 
Kaart 2: situering van de plangebieden op kadastraal plan. 
Kaart 3: situering van de plangebieden op gewestplan 
Kaart 4: situering van de plangebieden op orthofoto (2012). 
Kaart 5: foto’s projectgebied Hondenschool Filos 
Kaart 6: foto’s projectgebied KLJ Moerbeke 
Kaart 7: foto’s projectgebied LRV St-Isidoor 
Kaart 8: situering van de plangebieden op biologische waarderingskaart 
Kaart 9: situering van de plangebieden op watertoetskaarten 
Kaart 10:grafisch register planbaten 
 
Bijlage 2: Beslissing dienst MER over screening 
 
Bijlage 3: verslag plenaire vergadering en uitgebrachte adviezen 
 


