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 LEESWIJZER 

 ALGEMEEN 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee 
de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemmingen vastlegt. 
Voor alle percelen in een bepaald gebied (het plangebied) wordt zo 
duidelijk wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften en 
het grafisch plan die zijn opgenomen in het finale RUP zullen de basis 
vormen voor het beoordelen van een omgevingsvergunningsaanvraag. 
 
Met het ‘decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten’ 
(integratiedecreet) van 1 juli 20161 besliste de Vlaamse Regering om het 
traject van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER en plan-MER-
screening) en diverse andere effectbeoordelingen te integreren in het 
planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
 
Een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan kent 5 fasen die elkaar opvolgen: 
1. startnota (met publieke raadpleging en adviesvraag), 
2. scopingnota, 
3. voorontwerp RUP, 
4. ontwerp RUP (met openbaar onderzoek) en 
5. definitief RUP. 
 
Het voorliggend document is de startnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke 
herziening Suikerfabrieksite’. 
De opmaak van dit gemeentelijk RUP gebeurt conform het Integratiedecreet. 
 
Daarnaast wordt het volledig verloop van planproces beschreven in de procesnota. Deze procesnota wordt doorheen het 
planproces aangevuld en geactualiseerd. De procesnota wordt steeds mee gepubliceerd met de desbetreffende nota en dient 
parallel aan de nota gelezen te worden. 

 

 STARTNOTA EN PUBLIEKE RAADPLEGING 

Het voorliggend document is de startnota, dit is het eerste document bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.  
Deze startnota schetst in grote lijnen waarom het RUP opgemaakt wordt, over welk gebied het gaat, welke doelstellingen en 
visie men vooropstelt en met welke factoren er rekening gehouden zal moeten worden.  
Deze startnota bevat: 

 een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan; 
 een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
 een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft 

overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven; 
 een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan 

gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 
 de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen; 
 de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip 

van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere 
onderzoeken die nodig zijn voor het plan; 

 in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn 
voortgekomen; 

 
1 Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de plan-milieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten (BS 
19/08/2016) 
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 in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu in ander 
gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen en 

 een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden (indien 
deze al bekend zijn in deze fase en van toepassing voor het RUP). 
 

De startnota dient samen gelezen te worden met de procesnota. 
 
Deze startnota wordt afgetoetst met de bevolking, betrokken partijen en de adviesinstanties. Hiervoor wordt een eerste publieke 
raadpleging (met participatiemoment) georganiseerd gedurende 60 dagen, waarbij er over de eerste planopties in gesprek 
wordt gegaan met de bevolking. In deze fase van 60 dagen is er inspraak mogelijk over de planningsinitiatieven.  
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 INLEIDING  

 AANLEIDING TOT OPMAAK VAN HET RUP: HERZIENING VAN HET PRUP 
SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING 

De suikerfabriek in Moerbeke sloot op 1 januari 2008 en zo kwam het fabrieksterrein braak te liggen.  
Het terreinen van de voormalige suikerfabriek waren – volgens het gewestplan – hoofdzakelijk bestemd als industriegebied.  
Gezien de ligging van de terreinen (langs de Moervaartvallei en in een hoofddorp in buitengebied) was een ontwikkeling van 
een regionaal bedrijventerrein op de plek van de voormalige suikerfabriek niet wenselijk. 
Met het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werden de industrieterreinen herbestemd 
zodat een dorpsontwikkeling binnen Moerbeke mogelijk werd. 
Als voorbereiding voor de opmaak van het PRUP, werd het masterplan opgemaakt. Dit masterplan ‘Suikerfabrieksite’ werd 
zowel door de provincieraad van Oost-Vlaanderen als door de gemeenteraad van Moerbeke goedgekeurd. 
Op 6 mei 2018 werd het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad het PRUP 
14 dagen later in werking. 
 
Intussen gingen verschillende partijen aan de slag om vorm te geven aan de dorpsontwikkeling die het PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’ mogelijk maakt. Echter worden er bij de uitwerking van projecten verschillende knelpunten in het PRUP 
waargenomen die een werkbaar en haalbaar project moeilijk maken. 
 
Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst met het voorliggend gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ 
de knelpunten uit het PRUP te halen, zodat de dorpskern van Moerbeke kwalitatief ontwikkeld kan worden. 

 AFBAKENING VAN HET PLANGEBIED 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ omvat verschillende deelplannen: 
1. Deelplan 1: Alfaplant en compensatiegebieden 

Met volgende deelgebieden: 
o Deelgebied 1 Alfaplant 
o Deelgebied 2: terrein van Scouts en Gidsen Sint-Antonius 
o Deelgebied 3: park Kerk centrum 
o Deelgebied 4: park Crevestraat 
o Deelgebied 5: parking en groen nabij het Kerkhof centrum 
o Deelgebied 6: Dambrug 
o Deelgebied 7: park Bremstraatwijk 
o Deelgebied 8: Baudelo 

2. Deelplan 2: Lindenplaats 
3. Deelplan 3: Recyclagepark en gemeenteloods 
4. Deelplan 4: schrappen overdruk harde rand. 

 DOELSTELLINGEN VAN HET RUP 

Met het gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ wenst het gemeentebestuur van Moerbeke de knelpunten 
uit het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ te filteren voor volgende deelgebieden. 
Voor de verschillende deelplannen worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 
1. Deelplan 1 Alfaplant en compensatiegebieden 

o Een herbestemming van de terreinen van Alfaplant naar woongebied; 
o Een planologische compensatie om het bijkomend woonaanbod op de Alfaplantsite te compenseren. Hierbij worden 

verschillende compensatiegebieden - die momenteel gelegen zijn in woongebied of aanverwante - herbestemd naar 
een andere invulling. 

2. Deelplan 2: Lindenplaats 
o Het beperkt aanpassen van de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en 

haalbare bepalingen, zodat het terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden. 
3. Deelplan 3: Recyclagepark en gemeenteloods 

o Het beperkt aanpassen van de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zodat een 
gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende buffer langs kwalitatief ingepast kan worden. 

o Het realiseren van de parkzone langs de Moervaart, in relatie tot de ontwikkelingen rondom. 
4. Deelplan 4: schrappen overdruk harde rand 

o Het schrappen van de overdruk harde rand binnen dit deelplan. 
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 BESLISSING TOT OPMAAK 

In zitting van 6 januari 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen van Moerbeke beslist om het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ op te maken. Voor de opmaak van het RUP werd 
Interwaas – het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland – aangesteld als 
ontwerper. 
 
In juni 2021 werd besloten om het RUP ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ uit te breiden met deelplan 2, 3 en 4. Het RUP 
‘Alfaplant en compensatiegebieden’ wordt hernoemd naar RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. 

 VIJF VERSCHILLENDE STARTNOTA’S 

Gezien de omvang van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ en de verschillende deelgebieden, werd ervoor 
gekozen om de startnota in vijf startnota’s te verdelen. 
1. Algemene startnota (voorliggend document) 

Bevat o.a.: 
o inleiding met aanleiding voor de opmaak van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’, 
o situering van de gemeente Moerbeke in de ruimere omgeving, 
o de planningscontext voor de opmaak van het RUP en 
o de afbakening van de volledige plancontour (). 

2. Startnota voor deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ 
Bevat o.a.: 

o de situering en beschrijving van het deelplan, 
o de mogelijkheden volgens het masterplan ‘Suikerfabrieksite’ en het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’, 
o een evaluatie van het deelplan, 
o de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het deelplan, 
o planoptie, 
o het onderzoek naar de effecten op het milieu en mens en de RVR-toets. 

3. Startnota voor deelplan 2 ‘Lindenplaats’ 
(Bevat dezelfde zaken als opgelijst voor deelplan 1.) 

4. Startnota voor deelplan 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods 
(Bevat dezelfde zaken als opgelijst voor deelplan 1.) 

5. Startnota voor deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’ 
(Bevat dezelfde zaken als opgelijst voor deelplan 1.) 

 
De verschillende nota’s zijn is samen te lezen met de overige nota’s van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. 
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 SITUERING VAN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN 

 SITUERING VAN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ omvat verschillende deelplannen: 
1. Deelplan 1: Alfaplant en compensatiegebieden 

Met volgende deelgebieden: 
o Deelgebied 1 Alfaplant 
o Deelgebied 2: terrein van Scouts en Gidsen Sint-Antonius 
o Deelgebied 3: park Kerk centrum 
o Deelgebied 4: park Crevestraat 
o Deelgebied 5: parking en groen nabij het Kerkhof centrum 
o Deelgebied 6: Dambrug 
o Deelgebied 7: park Bremstraatwijk 
o Deelgebied 8: Baudelo 

2. Deelplan 2: Lindenplaats 
3. Deelplan 3: Recyclagepark en gemeenteloods 
4. Deelplan 4: schrappen overdruk harde rand. 
 
Deze deelplannen zijn hoofdzakelijk gelegen binnen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (uitgezonderd de 
compensatiegebieden). 
Alle deelplannen (inclusief compensatiegebieden) zijn gelegen binnen het hoofddorp Moerbeke. 
 

 
 Situering van de verschillende deelgebieden van het voorliggend RUP binnen Moerbeke 

Het plangebied van het voorliggende RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ heeft een totale oppervlakte van circa 
12,2 hectare.  
Het plangebied omvat: 
1. Deelplan 1 Alfaplant en compensatiegebieden: Het deelplan omvat 8 deelgebieden en is in totaal 5,8 hectare groot, 
2. Deelplan 2 Lindenplaats: het deelplan is 2,03 hectare groot, 
3. Deelplan 3 Recyclagepark en gemeenteloods: het deelplan is 1,25 hectare groot, 
4. Deelplan 4 Schrappen overdruk harde rand: het deelplan is 3,34 hectare groot. 
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 KNOOPPUNTWAARDE VAN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN 

 

 VOORZIENINGENNIVEAU VAN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN 
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 SITUERING VAN GEMEENTE MOERBEKE IN DE RUIMERE 
OMGEVING 

SITUERING Moerbeke ligt ten noordoosten in de provincie Oost-Vlaanderen en grenst aan 
Nederland. 

Moerbeke is onderdeel van de reeks dorpen verspreid in het open gebied van 
het Waasland. Ze liggen alle op kleine afstand van de E17 Antwerpen-Gent. 

Op regionaal niveau situeert Moerbeke zich tussen het grootstedelijk gebied 
Gent en het regionaalstedelijk gebied van Sint-Niklaas. 

BUURGEMEENTEN Moerbeke wordt begrensd door: 

 ten noorden: Axel (deelgemeente Groot-Terneuzen Nederland) 
 ten oosten: Stekene en Sinaai (deelgemeente Sint-Niklaas) 
 ten zuiden: Eksaarde (deelgemeente Lokeren) 
 ten westen: Wachtebeke 

KARAKTERISTIEKEN VAN DE 
GEMEENTE 

 Ten zuiden van de dorpskern wordt de gemeente in oost-westelijke richting 
doorsneden door de Moervaart, deze verbindt het kanaal van Gent naar 
Terneuzen en de Durme 

 Expresweg E34 loopt ten noorden van de gemeente, deze loopt van 
Westkapelle tot aan het Duitse Bad Oeynhausen 

RUIMTELIJKE 
NEDERZETTINGSSTUCTUUR 

(zoals afgebakend in het GRS) 

 Hoofddorp: Moerbeke centrum 
 Woonkern: Koewacht 
 Nederzettingsstructuur: Kruisstraat 
 Woonkorrels: 

o Waaigem, 
o Pereboomsteenweg noord- en zuid, 
o Papdijk, 
o Kruisstraat-zuid / Zandberg, 
o Barlebuis, 
o Rode Sluis en 
o Terwesttragel 

 Woonlinten: 
o Spelonckvaart – Klein Sinaaistraat (noordelijk woonlint), 
o Heirweg (zuidelijke woonlint), 
o Groenstraat (dwars woonlint), 
o Oostvaart (dwars woonlint), 
o Coefferinge (dwars woonlint), 
o Merlanstraat (dwars woonlint), 
o Wachtebekesteenweg en 
o Keizershoek 

OPPERVLAKTE 37,8 km² - 3780 ha 

AANTAL INWONERS2 6.359 inwoners (d.d. 1/01/2017) 

 waarvan 1.434 inwoners tussen 0 en 19 jaar 
 waarvan 3.721 inwoners  20 en 64 jaar 
 waarvan 1.204 inwoners 65 jaar en ouder 

VERWACHTE BEVOLKINGSGROEI3 tegen 2025: 6.674 inwoners 

tegen 2035: 6.949 inwoners 

BEVOLKINGSDICHTHEID4 168 inwoners/ha (d.d. 1/01/2017) 
(gemiddelde bevolkingsdichtheid in Vlaanderen bedraagt 482 inwoners/ha) 

KNOOPPUNTWAARDE EN 
VOORZIENINGENNIVEAU 

 Moerbeke centrum: beperkte knooppuntwaarde & goed 
voorzieningenniveau 

 Koewacht: beperkte knooppuntwaarde & matig voorzieningenniveau 
 Kruisstraat: beperkte knooppuntwaarde & matig voorzieningenniveau 

 
2 Lokale statistieken, cijfers 1/01/2017 
3 Lokale statistieken, cijfers 1/01/2017 
4 Lokale statistieken, cijfers 1/01/2017 
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 Klein-Sinaai: beperkte knooppuntwaarde & matig voorzieningenniveau 
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 PLANNINGSCONTEXT VOOR DE OPMAAK RUP 
‘GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE’ 

Op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau worden in ruimtelijke structuurplannen uitspraken gedaan over de gewenste 
ruimtelijke structuur vanuit een geïntegreerde benadering. Deze uitspraken binnen de diverse structuurplannen zijn van belang 
en vormen het uitgangspunt voor de genomen planopties. 
Zowel de Vlaamse regering als provincie Oost-Vlaanderen werken aan een nieuwe, actuele visie over onze ruimte op lange 
termijn. Deze nieuwe visies zullen opgenomen worden in ruimtelijk beleidsplannen. Deze beleidsplannen zullen de ruimtelijke 
structuurplannen vervangen. Deze beleidsplannen zijn nog in opmaak. 
 
In wat volgt wordt de relatie van de verschillende deelgebieden met de geldende ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen 
kort weergegeven. 

 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV5) is de basis voor het ruimtelijke beleid van het Vlaamse gewest. Hierin legt de 
Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van Vlaanderen wil zien evolueren en welke engagementen 
ze daarvoor concreet aangaat. In 1997 heeft de Vlaamse regering het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief 
goedgekeurd als kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Een eerste herziening is doorgevoerd in de periode 
2003-2004, een tweede in de periode 2008-2011. Hiermee is de continuïteit van het ruimtelijk beleid verzekerd voor de korte 
termijn. Op lange termijn werkt de Vlaamse regering aan een opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het 
Beleidsplan Ruimte. 
 
Het RSV vormt een kader voor de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Elementen uit het richtinggevend 
gedeelte en de bindende bepalingen werken door op het provinciale en gemeentelijk niveau. 

4.1.1. RUIMTELIJKE VISIE 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hanteert een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen die kort kan worden 
samengevat met de metafoor: ‘Vlaanderen, open en stedelijk’. Concreet betekent dit het beschermen van de open ruimte, het 
tegengaan van de versnippering en het beter scheiden van de open ruimte en de stedelijke gebieden. Daarom wordt het 
principe van de gedeconcentreerde bundeling nagestreefd, wat neerkomt op een selectieve concentratie van de groei van het 
wonen, van het werken en van de andere maatschappelijke functies in de steden en in de kernen van het buitengebied. 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen. Deze zijn: 

1. de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen 
waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed 
mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur 

2. het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de kernen van 
het buitengebied  

3. het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur 
van Vlaanderen 

4. het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke condities worden gecreëerd 
voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die 
ontsloten worden door openbaar vervoer. 

 
Op basis van de ruimtelijke principes wordt voor deze vier structuurbepalende componenten (stedelijke gebieden, het 
buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuren) de gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt. 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk geconcretiseerd door vier onderling samenhangende 
principes: de gedeconcentreerde bundeling; het ruimtelijk structurerend fysisch systeem; de infrastructuren als bindteken en 
basis voor locatie van activiteiten; de poorten als motor voor ontwikkeling. 

 
5 Goedgekeurd op 19/11/1997 door het Vlaams Parlement, eerste herziening werd definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering op 
12/102/2003, tweede herziening werd definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering op 17/12/2010. 
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 Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen (RSV, 2011) 

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling vormt het uitgangspunt. Op basis van de ruimtelijke principes wordt voor deze 
structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt. 
Binnen het RSV wordt vanuit het streven naar openheid en stedelijkheid de ruimte opgedeeld in delen met een stedelijke 
karakter (stedelijke gebieden) en delen met een buitengebied karakter.  

4.1.2. MOERBEKE AFGEBAKEND ALS BUITENGEBIED 

In het RSV wordt Moerbeke ondergebracht onder buitengebied, zijnde het gebied waar de open (onbebouwde) ruimte 
overweegt. In het buitengebied is het beleid 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 
anderzijds. 
De andere functies van het buitengebied (recreatie en toerisme, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen) zijn niet 
structuurbepalend en dienen rekening te houden met de randvoorwaarden die vanuit de essentiële functies worden gesteld. 
 
Samengevat gelden voor het buitengebied volgende doelstellingen: 
 Algemene beleidslijn: buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies: 

Als doel wordt gesteld een dynamische en duurzame ontwikkeling te verzekeren zonder het functioneren van de 
structuurbepalende functies van het buitengebied, met name landbouw, natuur, bosbouw en het wonen en werken op het 
niveau van het buitengebied aan te tasten. 

 Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied: 
Om het buitengebied te vrijwaren van structuurbepalende functies moet de versnippering van het buitengebied en de 
verbrokkeling van haar structuur door bebouwing en infrastructuren tegengegaan worden. Door gerichte 
structuurondersteunende maatregelen, zowel naar natuur, bos en landbouw als naar de woon- en werkfunctie toe, moet de 
eigenheid van het buitengebied gevrijwaard worden. 

 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied: 
Het is de bedoeling om de ruimtelijke groei, met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten, te concentreren in 
de kernen van het buitengebied. De eigen ontwikkeling van de kernen wordt opgevangen binnen de vooropgestelde 
procentuele verdeling van de behoefte aan nieuwe woningen. Principieel wordt gesteld dat het buitengebied slechts kan 
opnemen wat er nu aan relatieve groei bestaat en dit zowel voor de woonfunctie als voor de economische activiteiten. 

 Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen: 
Deze functies kunnen slechts op een duurzame wijze functioneren - indien de gebieden die aan deze functie toegewezen 
worden - ingebed zijn in een goed gestructureerd geheel. Overlapping van deze gehelen behoort tot de mogelijkheden. 

 Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied: 
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Naast de kwantiteit van de afgebakende gebieden op Vlaams niveau moeten ook garanties gegeven worden voor de 
ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden. Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking op ruimtelijke factoren en niet op 
milieukwaliteitsfactoren. 

 Tot de ruimtelijke kwaliteitsfactoren voor het buitengebied behoren onder meer deze met betrekking tot de rivier- en 
beekvalleien, het fysisch systeem, het landbouweconomisch systeem en de agrarische structuur en de ruimtelijke kwaliteit 
van het nederzettingspatroon. 

 Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem: 
Ruimtelijke ordening en milieubeleid dienen op elkaar te worden afgestemd, uitgaande van het fysisch systeem dat het 
raakvlak vormt. 

 Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied: 
Er zal worden gestreefd naar een buffering van de natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte van de aangrenzende 
functies, onder meer omwille van de relatie tussen de ruimtelijke kwaliteit en de milieukwaliteit. 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR IN BUITENGEBIED 

In de nederzettingsstructuur worden de volgende beleidscategorieën onderscheiden: 
 de kernen (dit zijn de hoofddorpen en woonkernen), 
 het bebouwd perifeer landschap, de linten, 
 de verspreide bebouwing 
 
Het belangrijkste ontwikkelingsperspectief is de trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen: 60% in 
het stedelijk gebied en 40% in de kernen van het buitengebied. Wel werd er een differentiatie gemaakt naar de verschillende 
provincies. Voor Oost-Vlaanderen zou dit neerkomen op 61% in het stedelijk gebied en 39% in het buitengebied (waartoe 
Moerbeke behoort). Deze taakstelling zal verder verdeeld worden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
Voor de gemeenten waar een buitengebiedbeleid moet worden gevoerd, wordt de kwantitatieve optie naar iedere gemeente 
uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke structuurplannen. Uiteraard vormen de in bestaande bestemmingsplannen (gewestplan, 
APA en BPA) vastgelegde woongebieden mede een toetskader voor de invulling van het bijkomend aanbod aan 
woongelegenheden.  
 
Daarnaast is het een doelstelling om wonen en werken te concentreren in de kernen van het buitengebied. De behoefte aan 
bijkomende woningen (woongelegenheden) wordt in de bestaande kernen opgevangen. Daarenboven moet een 
multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en activiteiten voorop staan. Daarom zullen de bijkomende 
ruimtebehoeften voor ondermeer dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp worden gelokaliseerd, 
weliswaar op het niveau van de gemeente. Dit geldt eveneens voor landbouwactiviteiten. Ten aanzien van lokale 
bedrijventerreinen, stelt men dat zij in principe moeten aansluiten bij de hoofddorpen. 
 
Eveneens wenst men de voorzieningen bereikbaar houden. Dit om de kernen leefbaar te houden. 
 
Men wil een verdere groei van linten en verspreide bebouwing tegengaan, wat geheel in overeenstemming is met het principe 
van gedeconcentreerde bundeling. Op die manier wil men de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en 
aantasting vrijwaren. Men wil tevens de centrumfunctie versterken, zodat de kernen leefbaarder worden. 

4.1.3. SPORT, TOERISME EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

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 zijn hierbij van belang. 
 
Ten aanzien van de sport en gemeenschapsvoorzieningen werden volgende zaken gesteld: 
 Toerisme en recreatie in harmonie met landschap en natuur: 

De open ruimte biedt voldoende mogelijkheden naar recreatief medegebruik, zonder hierbij dure investeringen te moeten 
ondernemen en zonder bedreiging van de structuurbepalende elementen van de open ruimte. 

 Gemeenschapsvoorzieningen verweven met de woonfunctie: 
De aan het wonen gerelateerde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen dienen te worden geconcentreerd in de kernen. 
Voor voorzieningen met een belangrijke impact wordt gekozen voor een optimale ruimtebenutting op de bestaande locatie. 
Bij hinderende nutsvoorzieningen wordt bij de locatie rekening gehouden met de omgeving. Er wordt gestreefd naar de 
verweving van de verschillende activiteiten (onderwijs, huisvesting, cultuur, welzijnszorg). De bereikbaarheid van de 
mobiliteitsgenererende activiteiten wordt door een locatie- en mobiliteitsbeleid gegarandeerd en versterkt. 

 Optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen onder medegebruik. 
Bestaande infrastructuur moet op een meer optimale wijze benut worden maar het is niet wenselijk om nieuwe 
grootschalige infrastructuren in te planten in het buitengebied. Medegebruik met andere activiteiten en functies staat steeds 
voorop. 
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 RUIMTELIJK BELEIDSPLAN VLAANDEREN (IN OPMAAK)  

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit is een belangrijke 
nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
zal vervangen.  
De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verloopt in drie stappen:  
1. Groenboek (goedgekeurd op 4 mei 2012), 
2. Witboek (goedgekeurd op 30 november 2016) en 
3. (ontwerp) Beleidsplan (in opmaak). 
 
Het uiteindelijke Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal bestaan uit een strategische visie en een operationaliseringsprogramma in 
de vorm van een set beleidskaders.  
De Vlaamse Regering formuleert in het Witboek doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes die de basis zullen vormen 
om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren. Dit Witboek geeft een overzicht van de grote 
maatschappelijke uitdagingen (bv. globalisering, demografie, technologie, mobiliteit…) en de nieuwe eisen die ze stellen aan de 
ruimte.  
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze 
strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de 
strategische doelstellingen. 

4.2.1. INHOUDELIJKE KRACHTLIJNEN 

De Vlaamse Regering wil met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om 
het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.  
De belangrijkste strategische doelstelling is het terugdringen van het bijkomende ruimtebeslag. Hierbij wordt gesteld dat het 
gemiddeld bijkomend ruimtebeslag van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025 teruggedrongen moet 
worden. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.  
 
Harde ruimtefuncties moeten zo veel mogelijk een plaats krijgen binnen het goed gelegen bestaand ruimtebeslag waardoor de 
ingenomen ruimte beter benut wordt en de druk op de open ruimte zal dalen. Harde ruimtefuncties (zoals nieuwe woningen, 
werkplekken, voorzieningen…) moeten zo veel mogelijk een plaats krijgen binnen goed gelegen locaties in onze steden en 
dorpen, waardoor de ingenomen ruimte beter benut wordt en de druk op de open ruimte zal dalen. In de meeste gevallen kan 
dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat 
betekenen dat er voor hoogbouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren. 
 
Onderbenutte of verouderde bebouwde ruimte moet omgezet worden tot gemengde kernen met nieuwe woongelegenheden en 
innovatie woonvormen zodat demografische veranderingen kunnen opgevangen worden. Binnen deze bebouwde ruimte streeft 
men ook naar voldoende basisvoorzieningen die nabij en bereikbaar zijn, ingebed in een kwalitatieve publieke ruimte. Hierbij is 
de basisbereikbaarheid van belang, waarbij mensen zich te voet of met de fiets of met andere duurzame vervoersmodi kunnen 
verplaatsen. Een goede ruimtelijke organisatie draagt bij tot de mobiliteitsbeheersing en energiezuinigheid. 

4.2.2. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Het Witboek Beleidsplan Ruimte formuleert zes strategische doelstellingen tegen 2050: 

1. verminderen van het bijkomende ruimtebeslag: het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 
teruggedrongen tot 0 hectare. Het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is aantrekkelijker 
dan ruimtelijk uitbreiden; 

2. Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken: Het versterken van de ruimtelijke ruggengraat gebeurt door 
bijkomende woongelegenheid en ruimte voor ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden strategische collectieve 
vervoersknopen binnen de ruggengraat. Vooral locaties met een hoge knooppuntwaarde zijn dé plaats om zo veel mogelijk 
bijkomende economische activiteiten op te vangen. Een proactief en toekomstgericht aanbodbeheer geeft ondernemers 
vlot vestigingsmogelijkheden binnen een ruim gamma werklocaties gaande van verweven locaties tot functionele 
bedrijventerreinen. Hernieuwbare energie krijgt met de invoering van de bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) 
ruimte om een volledige transitie naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door enerzijds een toename van de 
productie van hernieuwbare energie en anderzijds door het verhogen van de verbondenheid in het Europees 
energienetwerk; 

3. palet van leefomgevingen: ruimtelijke ontwikkelingsproject realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor 
ruimtelijke ontwikkeling: 

o gedeeld en meervoudig ruimtegebruik 
o robuustheid en aanpasbaarheid 
o herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving 
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o waardering van erfgoed en karakteristieken van het landschap 
o biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit 
o klimaatbestendigheid 
o energetische aspecten 
o gezondheid 
o inclusief samenleven 
o economische vitaliteit 

4. wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzieningen: Er wordt gestreefd om tegen 
2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden en werkplekken meer te realiseren op te lange 
verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk 
rendementsoverwegingen aangewezen is; 

5. robuuste open ruimte: de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 1/5 
teruggedrongen ten opzichte van 2015. De totale bestemde oppervlakte voor de open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 
72,5% van de oppervlakte van Vlaanderen bedragen. Daarnaast wordt een beleid gevoerd zodat het aandeel 
landbouwgebied dat niet door de professionele landbouw wordt gebruikt in 2050 is afgenomen ten opzichte van 2015, en 
zodat in 2050 in de Speciale Beschermingszones alle maatregelen zijn genomen en ingrepen zijn uitgevoerd zodat de 
gunstige staat van instandhouding is bereikt en waarbij rekening is gehouden met socio-economische factoren; 

6. netwerk van groenblauwe aders: na het in kaart brengen van het te realiseren fijnmazig netwerk van groenblauwe aders, is 
dit netwerk tegen 2050 maximaal ingericht. Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel wateroppervlakte 
en groen in open ruimte en steden en dorpen ten opzichte van 2015. De verhardingsgraad binnen de bestemmingen 
gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 2015. De 
verharding neemt na 2050 niet meer toe. 

4.2.3. RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSPRINCIPES 

De Vlaamse Regering formuleert verschillende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. De ruimtelijke ontwikkelingsprincipes vormen 
de basis om ruimtevragen een duurzame plaats te geven. De principes zijn bepalend voor het eigen ruimtelijk handelen van de 
Vlaamse overheid en het vertrekpunt voor het (Vlaams) ruimtelijk beleid om haar partners tegemoet te treden en vernieuwing te 
promoten. De beleidskaders concretiseren dit in functie van de operationele toepasbaarheid ervan. 

 meer doen met minder ruimte: 

o het ruimtelijk rendement verhogen door het huidige ruimtebeslag beter te gebruiken en het bijkomende ruimtebeslag 
stelselmatige te verminderen 

o multifunctioneel ruimtegebruik en verweving door het realiseren robuuste en veerkrachtige open ruimte en functies te 
bundelen en verweven in het ruimtebeslag 

 ontwikkelen vanuit samenhang 

o samenhangende steden en dorpen ontwikkelen op huidige en toekomstige knooppunten van collectieve 
vervoersstromen en fietsinfrastructuur en het ontwikkelen op basis van het bestaande voorzieningsniveau 

o samenhang vanuit energie door de ruimte energie- en warmte-efficiënt te organiseren en gebruiken, energie- en 
warmte-uitwisseling ruimtelijk te organiseren, hernieuwbare energiebronnen in te zetten en energie-infrastructuur te 
bundelen. 

o samenhangende veerkrachtige (open) ruimte door ruimte voor landbouw, natuur en water in één samenhangend en 
functioneel in te richten, en een fijnmazig groenblauwe dooradering te realiseren, een veerkrachtige inrichting die 
voedselproductie, biodiversiteit, bodeminfiltratie en regenwaterberging garandeert en winning van water en 
delfstoffen. 

 de leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid 

o woningbestand aanpassen aan de veranderende demografische samenstelling 
o gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen 
o de ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte en landschap garanderen 

 samen aan de slag waarbij diverse overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemingen samenwerken. 
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes zorgvuldig toe te passen in het ruimtelijk 
handelen. Het geheel van ruimtelijke investeringen draagt bij aan het realiseren van doelstellingen. 

Op basis van deze strategische doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes zal het BRV verder uitgewerkt worden met 
beleidskader(s). 
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 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen6 van 2004 bevat de structuurbepalende elementen van 
provinciaal belang en de taakstelling met betrekking tot de uitvoering ervan. Het PRS is in 2009 gedeeltelijk herzien met als doel 
een provinciaal beleidskader voor windturbines toe te voegen. Een tweede partiële herziening vond plaats in 2012, deze 
herziening houdt voornamelijk wijzigingen in op het vlak van wonen en bedrijvigheid, waarbij de planningshorizon wordt 
verlengd en een doorkijk wordt geboden naar 2020.  
 
De globale ontwikkelingsvisies in het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen worden samengevat in 
volgende elementen:  
 een gedifferentieerde rol voor elke deelruimte, 
 een samenhangende ontwikkeling van de deelstructuren over de deelruimten heen. 

4.3.1. DEELRUIMTE: HET NOORDELIJK OPENRUIMTEGEBIED 

Moerbeke ligt volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS7) Oost-Vlaanderen op de schakel van een secundaire 
waterweg, een dekzandrug en openruimtecorridors in het Noordelijk Openruimtegebied. Dit houdt in: 
 het fysisch systeem hanteren als kapstok voor de ontwikkeling van de open-ruimtefuncties, 
 wonen en werken op lokale schaal en  
 een beperkte (afbouwende) toegankelijkheid tegen verdere verstedelijking. 

4.3.2. GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR IN BUITENGEBIED 

De gewenste nederzettingsstructuur stelt volgende doelstellingen voorop:  
 het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod aan woonmogelijkheden;  
 tegengaan van het ongeordend uitzwermen van functies;  
 de leefbaarheid en attractiviteit van de stedelijke gebieden vergroten;  
 de leefbaarheid van de buitengebiedkernen garanderen. 
 
Het PRS voorziet als doelstelling o.a. dat de leefbaarheid van de buitengebiedkernen (waaronder Moerbeke) gegarandeerd 
dient te blijven. In de huidige samenleving kunnen de kernen in het buitengebied niet meer als zelfstandige entiteiten 
beschouwd worden. Door de toegenomen mobiliteit en het functioneren in een ‘netwerkmaatschappij’ wordt de leefbaarheid van 
de nederzettingsstructuur in het buitengebied als volgt ingevuld: 
 het afstemmen van voorzieningen tussen de buitengebiedkernen onderling en t.o.v. de stedelijke gebieden. Niet elk dorp 

moet over alle woonondersteunende voorzieningen beschikken, maar de ontbrekende voorzieningen moeten wel in andere 
dorpen of steden op een redelijke afstand terug te vinden zijn; 

 het bundelen van de groei om een voldoende sociaal en economisch draagvlak op lokaal niveau te behouden. Bijkomende 
voorzieningen worden best gebundeld in reeds goed uitgeruste grote dorpen. Dit biedt de beste garanties voor de 
(economische) leefbaarheid van de voorzieningen zelf; 

 het garanderen van de bereikbaarheid van de voorzieningen voor iedereen. Aangezien niet overal alle voorzieningen 
aanwezig zijn, moeten inwoners over verplaatsingsmogelijkheden beschikken. Niet iedereen kan over een wagen 
beschikken, daarom moet de bereikbaarheid van voorzieningen ook met andere vervoersvormen mogelijk zijn. 

HOOFDDORP EN WOONKERNEN 

In het buitengebied staan de hoofddorpen en woonkernen in voor het opvangen van plaatselijke behoeften aan ruimte voor 
bijkomende woongelegenheid en lokale voorzieningen. 
 
Hoofddorpen en woonkernen zijn die kernen in het buitengebied die van structureel belang zijn binnen de provinciale 
nederzettingsstructuur. Zij vullen de stedelijke gebieden aan als centrale plaatsen op lokaal niveau. 
In het PRS wordt Moerbeke centrum als hoofddorp en Koewacht als woonkern afgebakend. 
 Moerbeke centrum – hoofddorp 

o Hoofddorpen zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar de lokale groei inzake 
wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld wordt. 

o Hoofddorpen onderscheiden zich van woonkernen omdat zij als een mogelijke locatie voor een lokaal 
bedrijventerrein beschouwd worden. Inzake wonen en voorzieningen is er geen verschil in de taakstelling tussen de 
hoofddorpen en de woonkernen. 

o De aard en de omvang van de ontwikkelingen moet afgestemd worden op het niveau van de kern en mogen het 
lokale niveau niet overschrijden; 

 
6 Goedgekeurd op 18/02/2004 door de Vlaamse regering, partiële herziening op 25/08/2009, tweede partiële herziening op 18/07/2012. 
7 Goedgekeurd op 18/02/2004 door de Vlaamse regering, partiële herziening op 25/08/2009, tweede partiële herziening op 18/07/2012. 
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o Er wordt gestreefd naar een multifunctionele ontwikkeling, verweving van functies, een gedifferentieerde 
woningvoorraad en een minimale gemiddelde woningdichtheid van 15 wooneenheden per hectare; 

o Inbreiding staat voorop bij het creëren van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden inzake wonen, 
woonondersteunende voorzieningen of bedrijvigheid; 

o Werken aan kwaliteit is belangrijker dan aan kwantiteit. 
In de gemeentelijke RUP’s moet de taakstelling wonen voor de gemeente getoetst worden aan de juridische voorraad. 
Indien er wil is om nieuw woonaanbod te voorzien (door aansnijden WUG) moet er bewezen worden (a.h.v. een 
behoeftestudie) dat de behoefte niet opgevangen kan worden binnen de bestaande mogelijkheden. 
Bij locatiekeuze voor deze bijkomend aan te snijden gebieden moet rekening worden gehouden met gebieden die 
problemen hebben met de waterhuishouding en met de aanleg van overstromingsgebieden. 

 Koewacht – woonkern 
Woonkernen hebben een woonfunctie binnen de gemeente. Zij staan in voor opvang en bundeling van de eigen groei van 
de kern en (een deel van) de bijkomende woonbehoeften die ontstaan in de verspreide bebouwing in de gemeente. Het 
voorzieningenniveau is gericht op de ondersteuning van de woonfunctie. In woonkernen kunnen echter geen nieuwe lokale 
bedrijventerreinen ontwikkeld worden, tenzij in aansluiting van een bestaand (regionaal of lokaal) bedrijventerrein. 

TAAKSTELLING BIJKOMENDE WONINGEN 

In het RSV wordt voorzien dat maximum 39% van de bijkomende woningen opgevangen dienen te worden in de kernen van 
gemeenten die volledig in buitengebied (waartoe Moerbeke behoort) gelegen zijn. Enkel in de hoofddorpen en woonkernen kan 
ruimte voorzien worden om bijkomende woningen in het buitengebied op te vangen. De selectie van hoofddorpen en 
woonkernen vormt de basis voor de situering van bijkomende woningen. Op dit vlak wordt er op provinciaal niveau geen 
onderscheid gemaakt tussen hoofddorpen en woonkernen. 
 
In het PRS wordt de verdeling van bijkomende woningen in de kernen van het buitengebied verder gespecifieerd voor Oost-
Vlaanderen. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan van Oost-Vlaanderen wordt een kwantitatieve optie vastgelegd voor de 
gemeenten van het buitengebied en de kleinstedelijke gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen. De kwantitatieve optie geeft 
aan in hoeverre de gemeenten kunnen voorzien in woonmogelijkheden. De benodigde frictieleegstand zit hierin vervat. De 
kwantitatieve optie omvat alle woonmogelijkheden, dus zowel bouwmogelijkheden (bouwpercelen) als andere 
woonmogelijkheden (bv. huur- of koopwoningen of appartementen, serviceflats, woonwagenwonen…). In deze kwantitatieve 
optie zitten ook het nog te realiseren sociaal objectief en de sociale koopwoningen en –kavels vervat. Voor de gemeenten van 
het buitengebied wordt een maximum kwantitatieve optie berekend. 
 
De taakstelling voor Moerbeke voor de periode 1991 – 2007 bedraagt 300 bijkomende woningen. Deze 300 bijkomende 
woningen is een maximale taakstelling (als kern in buitengebied). Dat komt neer op circa 19 woningen per jaar (periode 1991-
2007). Dit is inclusief alle typen van bouwmogelijkheid en frictievoorraad. De na te streven proportie van sociale woningen 
bedraagt 15 %. 
Voor 2007-2012 wordt de kwantitatieve optie voor Moerbeke op 80 bijkomende woningen gelegd, deze wordt naar 
170 bijkomende woningen gebracht voor de periode tussen 2007-2020.8 

4.3.3. GEWENSTE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

De gewenste toeristisch-recreatieve structuur stelt volgende doelstellingen voorop: 
 het ondersteunen van het economisch en maatschappelijk belang van toerisme en recreatie, 
 het streven naar een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van toerisme en recreatie, 
 aandacht voor de eigenheid van de streek en gebiedsgerichte werking, 
 bevorderen van de samenhang in toeristisch-recreatieve netwerken, 
 de versterking van de recreatieve voorzieningen omwille van het ruimtelijk – functioneel belang. 
 
Bundeling en concentratie van toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn de algemene principes voor het ruimtelijk beleid. Dit 
betekent dat: 
 bijkomende hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur gesitueerd wordt in gebieden van primair toeristisch 

belang, 
 bijkomende laagdynamische infrastructuur met een beperkte omvang kan worden gesitueerd 

o nabij de kernen in het buitengebied 
o in toeristisch-recreatieve netwerken 
o langs en in functie van het toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk, 

 voor de bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten de verdere ontwikkeling onderzocht wordt, in overeenstemming met 
de visie op de ontwikkeling van de omgeving, 

 
8 De kwantitatieve optie wordt verder (beperkt) bijgestuurd in de geactualiseerde gemeentelijke woonbehoeftestudie (zie punt 4.8. 
Geactualiseerde woonbehoeftestudie augustus 2020 van deze nota). 
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 nieuwe toeristisch-recreatieve knooppunten op provinciaal niveau slechts ontwikkeld worden in stedelijke gebieden en 
gebieden van primair toeristisch-recreatief belang. 

 
Bundeling van voorzieningen wordt ondersteund vanwege: 
 de functionele meerwaarde die ontstaat door wisselwerking tussen het toerisme en de andere voorzieningen in de 

nederzettingskernen; 
 het belang van recreatieve voorzieningen in de directe nabijheid, voor een aangename, leefbare woonomgeving; 
 het voorkomen van de morfologische en functionele aantasting van openruimtegebieden. 
 
Delen van de open ruimte zijn van groot belang voor toerisme en recreatie op regionaal niveau (fietsen, wandelen, 
waterrecreatie, etc.). 

4.3.4. GEWENSTE OPEN RUIMTESTRUCTUUR 

De verschillen in gedifferentieerd open ruimtelandschap worden versterkt voor volgende gebieden: 
 Op de dekzandrug Wachtebeke-Stekene wordt bebouwing in de resterende open ruimtecorridors vermeden en wordt de 

natuurlijke structuur versterkt en bosuitbreiding vergroot. 
 In de Moervaartdepressie wordt gestreefd naar een maximaal behoud van de landschapswaarden in de depressie 

(kavelpatroon e.d.) en de accentuering van de gradiënten naar de andere zones. 
 Riviervalleien worden ingezet als groene vingers, vrij van nieuwe gebouwen en met meer zacht verkeer. 
 
De landschapsstructuur wordt gekenmerkt door: 
 Het Moerbekebos en de Moervaartdepressie als ankerplaatsen; 
 de Moervaartdepressie als structuurbepalend landschapselement van Provinciaal belang; 
 de Dekzandrug als structuurbepalend reliëfelement waarin de terreinovergang naar de Moervaartdepressie als markant is 

erkend op Provincieniveau; 
 de Moervaart als structuurbepalend hydrografisch element; 
 de Moervaart-/Zuidlededepressie als natuuraandachtszones; 
 de Moervaart en Zuidlede als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
De agrarische structuur voor de zandstreek ten noordoosten van Gent kenmerkt zich door gemengde landbouw waarin een 
divers aanbod wordt gestimuleerd, verankering en kwalitatieve versterking van de sierteelt in de regio zijn een prioriteit. 
Landbouw speelt een belangrijke rol in het behoud van valleigebieden zoals de Moervaart. 

 BELEIDSPLAN RUIMTE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN (IN OPMAAK) 

De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de 
ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Deze nieuwe visie dient tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke en ruimtelijke 
trends en ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, globalisering, bevolkingsgroei en migratie, schaarse grondstoffen, het 
mobiliteits- en energievraagstuk, nieuwe technologieën etc. 
 
Volgende fasen worden doorlopen om te komen tot een nieuw provinciaal Beleidsplan Ruimte: 
1. Voorbereidende fase 
2. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019  
3. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota: 16/09/2019 - 14/11/2019  
4. Voorontwerp beleidsplan 
5. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan 
6. Openbaar onderzoek 
7. Definitieve vaststelling 

STRATEGISCHE VISIE ZOALS OPGENOMEN IN DE CONCEPTNOTA 

De provincie werkt naar een ruimtelijk beleid waarin de ruimte op een slimme manier ingezet wordt om tegen 2050 te 
beschikken over een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving. Hiervoor is een ommekeer noodzakelijk op verschillende 
vlakken (wonen, open ruimte, mobiliteit, energie en economie). De strategische visie (zoals opgenomen in de conceptnota) is 
de drager van dit ruimtelijk beleid dat de provincie tot 2050 wil voeren. 
In deze strategische visie verwoorden we acht waarden, vier ruimtelijke principes en vijf werkvelden. In de conceptnota worden 
deze steeds gestaafd met illustraties. 

Acht waarden 

De strategische visie moet zowel het hoofd bieden aan huidige beleidsuitdagingen, als een goede gids zijn bij het aangaan van 
toekomstige uitdagingen en trends die vandaag nog niet gekend zijn. Om een grondig antwoord te formuleren, grijpt deze 
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strategische visie terug naar de essentie van het ruimtelijk beleid: het realiseren van fundamentele waarden. Het eerste deel 
van deze strategische visie bundelt daarom acht kernwaarden waar de Provincie vanuit haar ruimtelijk beleid uitvoering aan wil 
geven. 
 
De acht kernwaarden zijn: 
1. gezondheid en veiligheid, 
2. kwaliteit en comfort, 
3. klimaatgezond, 
4. identiteit en authenticiteit, 
5. autonomie en robuustheid, 
6. welvaart, 
7. rechtvaardigheid en 
8. sociale cohesie en inclusie. 
Deze acht kernwaarden hebben allen een doorwerking in de ruimte.  

Vier ruimtelijke principes 

Verder worden er ruimtelijke principes vooropgesteld die de acht kernwaarden (en bijhorende illustraties) omzetten in een 
concreet toetsingskader.  
 
Volgende vier ruimtelijke principes staan hierin centraal: 
1. Nabijheid en bereikbaarheid: 

o Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen die multimodaal zijn of worden ontsloten. 
o De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt de multimodale bereikbaarheid van de knooppuntlocatie. 

2. Meervoudig en intensief ruimtegebruik: 
o De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die het meest efficiënt gebruik maakt van de schaarse ruimte. 
o Meervoudig en intensief ruimtegebruik is de norm. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van slechts één partij 

behartigen, zijn onwenselijk of onafgewerkt. 
o Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen. 

3. Ecosysteemdiensten versterken: 
o Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te houden met de ecosysteemdiensten die de omgeving levert. 
o Ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze ecosysteemdiensten te respecteren en waar mogelijk te versterken. 
o Ruimtelijke ontwikkelingen die ecosysteemdiensten schaden, zijn onwenselijk. Ze dienen vermeden, hersteld of 

gecompenseerd te worden. 
4. Maatschappelijke betaalbaarheid: 

o Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op korte en op lange 
termijn. Onder lange termijn worden terugkerende kosten voor onderhoud en exploitatie verstaan, alsook de kosten 
voor hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik. 

o Projecten zoeken eveneens een correct sociaal evenwicht tussen de lusten en lasten die ze met zich meebrengen 
en verdelen deze rechtvaardig. 

 
Door dit toetsingskader te gebruiken bij alle ruimtelijke dossiers die op de tafel van de provincie komen te liggen, is de 
doorwerking van de kernwaarden in het beleid gegarandeerd. Wanneer een project aan de vier ruimtelijke principes 
beantwoordt, komt het impliciet ook tegemoet aan de acht waarden.  

Vijf werkvelden 

Tot slotte legt de provincie uit hoe ze uitvoering wil geven aan de inhoudelijke ambities en haar bijhorende attitudes. Naast het 
verdedigen van de bovenlokale belangen, zal ook ingezet worden op het ondersteunen van lokale initiatieven en behoeften, en 
het bundelen van krachten over administratieve en institutionele grenzen heen. 
Dit wordt gekaderd in vijf werkvelden: 
1. ruimtelijke governance, 
2. sensibilisering en transitiemanagement, 
3. sterke gebiedsgerichte benadering, 
4. instrumenten en hefbomen en 
5. realisatiegericht aan de slag. 

 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MOERBEKE 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Moerbeke9 geeft de visie voor de gewenste ruimtelijke structuur in de 
gemeente weer. 

 
9 Goedgekeurd d.d. 8/09/2011 door de bestendige deputatie van de provincie. 
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur uitgewerkt aan de hand van deelruimten en 
deelstructuren, net zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen. 

4.5.1. DEELRUIMTE: KERNGEBIED 

Voor het kerngebied (waarin Moerbeke centrum en het woonlint Damstraat tot aan Klein-Sinaai gelegen zijn) gelden o.a. 
volgende ontwikkelingsprincipes: 
 De dichtbebouwde dorpskom is gedefinieerd als hoofddorp. Dit gebied herbergt naast de woonfunctie verschillende 

handelszaken, dienstverlenende bedrijven, sport- en recreatiemogelijkheden en horecazaken. 
 De oude kern van de industriële site dient bij voorkeur herbestemd te worden bij middel van een strategisch planinitiatief, 

waarbij alle maatschappelijke potentiële ontwikkelingen van de gemeentelijke, regionale en provinciale behoeften optimaal 
gedefinieerd worden.10 

 De Moervaartbedding dient bij voorkeur als recreatieve as verder ontwikkeld te worden in relatie tot watergerelateerde 
activiteiten. Recreatief medegebruik is hierbij een doelstelling in het kader van het toeristisch hoofdroutenetwerk van de 
provincie. Kajakken, kanovaren en zeilvaarten zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Naast het recreatieve aspect mag 
ook de natuurwaarde niet uit het oog verloren worden bij de verdere ontwikkelingen van deze watergebonden activiteiten. 

 Langsheen de Moervaart zou de gemeente de site Koudenborm (Hof ten Fonteyne) eventueel willen ontwikkelen en een 
nieuwe bestemming geven. Deze gronden zijn gemeentelijke eigendom, en vormen een unieke locatie langsheen de 
Moervaart. De mogelijkheden voor een nieuwe bestemming zijn zeer divers gaande van museum, restaurant, 
watertoerisme, jeugdherberg, speelweide… Dit gebouw is een beschermd monument. Eventuele ontwikkelingen dienen 
geëvalueerd te worden in het kader van de waarde als monument en de recreatieve waarde van de Moervaart. 

 
 Gewenste ruimtelijke structuur van het kerngebied (GRS Moerbeke, 2011) 

4.5.2. GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR  

Het beleid t.o.v. de hoofddorpen en woonkernen is complementair aan het stedelijk-gebied beleid. Om de leefbaarheid van de 
hoofdfuncties van het buitengebied te behouden dient de verdere groei van de linten en verspreide bebouwing te worden 
tegengegaan. De lokale groei inzake wonen en werken in het buitengebied moet worden geconcentreerd in de hoofddorpen en 
woonkernen. Als algemene ontwikkelingsperspectieven gelden: 
 Enkel in de hoofddorpen en woonkernen kan ruimte voorzien worden om bijkomende woningen, lokale diensten en 

kleinhandel in het buitengebied op te vangen. Nieuwe bedrijventerreinen in het buitengebied kunnen enkel voorzien worden 
voor zover ze het lokale niveau niet overschrijden. 

 De aard en omvang van de ontwikkelingen moeten afgestemd zijn op het niveau van de kern. 
 Er wordt gestreefd naar een multifunctionele ontwikkeling, verweving van functies, een gedifferentieerde woningvoorraad 

en een woningdichtheid van 15 woningen/ha. 

 
10 In navolging hiervan werd het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ opgesteld. 
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 Inbreiding staat voorop bij het creëren van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden inzake wonen, woonondersteunende 
voorzieningen of bedrijvigheid. 

 In de buitengebiedkernen (zowel de hoofddorpen en woonkernen als de gehuchten die niet als woonkern of hoofddorp zijn 
geselecteerd) is werken aan kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR HET HOOFDDORP MOERBEKE 

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. Inzake wonen en voorzieningen is er geen verschil in de 
taakstelling tussen de hoofddorpen en de woonkernen. Voorzieningen, handel, horeca en bedrijvigheid dienen zich dan ook te 
situeren binnen het hoofddorp of de woonkern. 
 
Vanuit het RSV kunnen woonuitbreidingsgebieden enkel aangesneden worden voor de opvang van een behoefte berekend op 
basis van de natuurlijke aangroei binnen de gemeente. 
De berekende woonbehoefte volgens het GRS bedraagt 228 woningen voor de periode 1/1/2011 - 1/1/2022, waarbij er 
gestreefd wordt naar een sociaal objectief ter realisatie van 36 huurwoningen, 19 koopwoningen en 1 sociale kavel tegen 2020.  
Het bouwpotentieel in Moerbeke berekend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 30/06/2009 bedraagt 141 (februari 
2011), dit wil zeggen. dat er een tekort is van ongeveer 87 percelen om te kunnen voldoen aan de woningbehoefte tot 2022. 
Het GRS stelt dat er initiatieven ontwikkeld dienen te worden om nieuwe percelen aan te snijden met als richtcijfer 15 
woningen/ha (cfr. RSV, buitengebied) en rekening houdend met geldende normen en ontsluitingsmogelijkheden van het gebied. 
 
Recent heeft de gemeente een nieuwe woonbehoeftestudie 11 met doorkijk tot 2030 opgemaakt (zie punt 3.8 Geactualiseerde 
woonbehoeftestudie van augustus 2020 van deze nota).  
Het GRS vermeldt dat de gezinsverdunning in Moerbeke iets trager verloopt dan in de rest van de provincie, en dat de 
samenstelling van de gezinnen ook nog iets groter is in vergelijking met de provincie. 
Bij de eventuele aansnijding van nieuwe gebieden gaat de voorkeur uit naar de invulling van inbreidingsgebieden in het 
woongebied. De inventarisatie van de onbebouwde percelen maakt immers duidelijk dat er mogelijks nog 107 percelen voorzien 
kunnen worden in het woongebied. Deze zijn alleen gelegen in de dorpskern van Moerbeke en kunnen gerealiseerd worden 
zonder de grenzen van de compacte kern te overschrijden. 
 
De belangrijkste ontwikkelingsperspectieven voor het hoofddorp en de woonkern zijn o.a. gebaseerd op volgende pijlers: 
 Inbreiding van het bestaande woongebied: binnen de compacte kern van Moerbeke is er nog ruimte om nieuwe 

woonontwikkelingen te voorzien, zonder de grenzen van het woongebied te overschrijden. Ook bij het vrijkomen van 
bedrijfsgebouwen en tuinbouwbedrijven kunnen nieuwe woonmogelijkheden gecreëerd worden. Alle planinitiatieven dienen 
getoetst te worden aan de van toepassing zijnde richtlijnen. Afwijkingen op deze richtlijnen worden gemotiveerd bij middel 
van een bij de aanvraag gevoegde nota. De bijkomende woningbehoefte kan hoofdzakelijk opgevangen worden in het 
hoofddorp Moerbeke. 

 Creatie van een mix aan woningtypes, zodat alle bevolkingsgroepen terecht kunnen binnen de gemeente, zodanig dat ook 
een antwoord geboden wordt op de steeds verderzettende gezinsverdunning en vergrijzing van de bevolking. Dit betekent 
dat er een grotere behoefte is aan kleinere woningen, die gelegen zijn dicht bij de voorzieningen en met een vlotte 
bereikbaarheid (bv met het openbaar vervoer). Specifiek zal er ook aandacht geschonken worden aan zorg- en 
ouderenwoningen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de woningbehoeften die ontstaan uit de demografische 
evolutie. Zo kan het aandeel appartementen en aaneengesloten bebouwing in nieuwe woonprojecten verhoogd worden, 
zodat ze toegankelijker zijn voor een ruimer deel van de bevolking. Ook initiatieven met betrekking tot serviceflats kunnen 
hiertoe bijdragen. Daarnaast kan ook de sociale huisvesting inspelen op de vraag naar nieuwe (kleinschaligere) woontypes. 

 Bundeling van diverse functies, waaronder bedrijvigheid, handel, horeca, sport- en ontspanning, dienstverlening… Als 
algemeen principe geldt dat de draagkracht van de omgeving niet overschreden mag worden en dat de bestaande grenzen 
van het buitengebied gerespecteerd worden. 

 … 

4.5.3. GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

De meeste gemeenschapsvoorzieningen bevinden zich in het hoofddorp Moerbeke. Deze locaties zijn ideaal omdat zij hierdoor 
kunnen genieten van een goede bereikbaarheid, en gelegen zijn nabij het grootste aantal potentiële bezoekers. De bestaande 
en toekomstige gemeenschapsvoorzieningen moeten zich zo veel mogelijk situeren in het hoofddorp, waarbij eigenlijk één 
belangrijke ontwikkelingslocatie aangeduid kan worden. Voor de gemeenschapsvoorzieningen in de vorm van diensten 
(gemeentehuis, post, bank, school, bibliotheek …) gaat het hier om het centrum van Moerbeke. 
Tevens kunnen er gemeenschapsvoorzieningen op niveau van de woonkern voorzien worden in Koewacht. Voorbeelden 
hiervan zijn banken, scholen … Deze vervullen immers een ondersteunende rol ten aanzien van de woonfunctie 

 
11 Actualisatie woonbehoeftestudie Moerbeke-Waas, Ontwerp woonbehoeftestudie, 27 mei 2020 
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4.5.4. CONTAINERPARK EN GEMEENTEWERF 

In het informatief gedeelte van het gemeentelijk GRS wordt het volgende gesteld over de locatie van het gemeentelijk 
containerpark en gemeentewerf: “Het bestaande containerpark en gemeentewerf zijn gelegen in de Damstraat, in woongebied. 
Deze locatie is beperkt, maar kan volstaan voor de gemeente. Uitbreiden is echter niet mogelijk op deze locatie gezien het om 
woongebied gaat, waarbij de percelen links en rechts van het containerpark reeds bebouwd zijn. Bovendien wordt het 
containerpark begrensd door de Damstraat en de Moervaart. Mochten er op termijn alsnog problemen ontstaan, kan overwogen 
worden om een nieuwe locatie vast te leggen op basis van een planinitiatief.” 
 
In het richtinggevend gedeelte wordt eveneens gesteld dat “Indien er nog problemen zouden zijn m.b.t. de ruimtelijke 
draagkracht of schaalgrootte van het bestaande containerpark, dient een nieuwe locatie onderzocht te worden binnen het kader 
van de gemeentelijke planologische mogelijkheden t.b.v. herlocalisatie.” 

4.5.5. GEWENSTE TOERISTISCHE EN 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. 
 
De Moervaart zal overeenkomstig de provinciale doelstelling een recreatieve functie toebedeeld krijgen. Er wordt hierbij gedacht 
aan zachte vormen van recreatie zoals kajak- en kanovaren, zeilvaarten … naast de natuurlijke functies die de moervaart heeft. 
De moervaart maakt deel uit van het toeristisch hoofdroutenetwerk zoals de provincie het heeft geselecteerd. 
 
De site rond Koudenborm (Hof ten Fonteyne) wenst de gemeente eventueel uit te bouwen tot toeristisch en recreatiegebied na 
grondige evaluatie. De invulling van dit beschermd monument dient nog geconcretiseerd te worden maar men denkt aan een 
locatie voor watertoerisme, jeugdherberg, museum … De ligging aan de Moervaart biedt hierbij unieke kansen. 

 MOBILITEITSPLAN MOERBEKE (2011) 

Het knooppunt op de E34 trekt verkeer aan uit richtingen van Stekene, Eksaarde en Wachtebeke. Dit doorgaande verkeer zet 
de leefbaarheid en de veiligheid van het centrum onder druk. In sommige straten is het openbaar domein verouderd en 
functioneel ingericht voor het autoverkeer. Daardoor is er een gemis aan verblijfskwaliteit. 
 De bereikbaarheid wordt afgestemd op de ruimtelijke gewenste structuur. De woonkernen en de bedrijventerreinen dienen 

steeds met vier vervoersmodi (te voet, fiets, openbaar vervoer en auto) bereikbaar te zijn. Waardevolle open en groene 
ruimte (zoals de zuidelijke groene kamer) worden daarentegen „ontoegankelijk‟ gehouden zodat deze hun waarde kunnen 
behouden. 

 De inrichting van de weg moet dit duidelijk maken aan de weggebruiker. De basis voor een goede inrichting is een 
duidelijke categorisering van het lokaal wegennet binnen een globaal kader. Een duidelijke categorisering en dus gepaste 
inrichting zal een gepast rijgedrag gemakkelijker afdwingen. 

 Er wordt getracht om de stijgende automobiliteit af te remmen door een groter aanbod aan goed uitgebouwde 
alternatieven. Een goed uitgebouwd fietsroutenetwerk opgehangen aan een aantal hoofdroutes is één hiervan. 

 De in onbruik zijnde spoorwegbeddingen zijn ideale lijntrajecten voor de uitbouw van bovenlokale hoofdfietsroutes. De 
spoorwegbedding richting Lokeren is een verlenging van een bestaand fietspad te Lokeren. De spoorwegbedding richting 
Zelzate is een volledig nieuwe fietsroute te Moerbeke en Wachtebeke. Dit mobiliteitsplan stelt voor om het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk aan te passen en deze op te nemen als hoofdfietsroutes. In overeenstemming dienen ook een 
aantal bovenlokale routes aangepast te worden aan deze nieuwe structuur. 

 MASTERPLAN MOERBEKE 2050 (SEPTEMBER 2020) 

Om antwoord te bieden aan toekomstige bedreigingen (zoals ongecontroleerde nieuwbouw met een lage kwaliteit, 
klimaatverandering), heeft Moerbeke zijn toekomstvisie geformuleerd. Daarvoor werd een masterplan opgemaakt door de 
bureaus Lola en List.  
In het masterplan werd een visie uitgewerkt voor een compact dorp met lagere kosten voor infrastructuur, betere kansen om 
voorzieningen op peil te houden en het bewaren van het open landschap. Dit masterplan zal de basis vormen voor 
ontwikkelingen binnen de gemeente voor de komende jaren. 
Het masterplan werd in september 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad van Moerbeke. 
 
In het masterplan worden volgende ambities voor Moerbeke voorgesteld: 
1. Compact dorp: 
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Er wordt een compact stedenbouwkundig model voor Moerbeke voorgesteld. Hier wordt het bebouwd gebied 
geconcentreerd in de centrale bastide en een aantal gehuchten. Voor deze plekken wordt een bouwgrens vastgesteld die 
ruimte biedt aan de verwachte bouwvraag. Zodoende wordt het landschap vrij gehouden. De nieuwe ontwikkelingen 
versterken de bestaande architectonische kwaliteit in Moerbeke en spelen in op de specifieke kenmerken van de context 
waarin ze zich vestigen. 

2. Kwalitatieve centraliteiten: 
De centraliteiten zijn de openbare ruimtes van Moerbeke waar het publieke leven zich afspeelt. Om Moerbeke als 
aantrekkelijk woongemeente te behouden is het van belang om hierin te investeren, tegelijk met de ontwikkeling van 
woningbouw. Door de aanwezige centraliteiten te versterken en nieuwe centraliteiten toe te voegen ontstaat er een sterk 
netwerk van openbare ruimtes in Moerbeke - niet alleen in de kern maar ook in de gehuchten. Hierdoor wordt de 
leefbaarheid van het gehele dorp versterkt. 

3. Groene ruggengraat: 
De oude centrale spoorlijn wordt de groene ruggengraat van Moerbeke. Centraal hierin staat de vergroening van Moerbeke 
door het toevoegen van veel bomen en planten, het creëren van een veilig netwerk voor fietsers, voetgangers en de 
afkoppeling van het regenwater. De groene ruggengraat vormt de leidraad voor de verduurzaming van Moerbeke in relatie 
tot klimaat en leefbaarheid. 

4. Heldere organisatie verkeer: 
Het is van belang een goede en veilige verkeersontsluiting te maken in en rondom het dorp. Het uitgangspunt is de 
ontwikkeling van een autolus, met goede profielen en veilige overgangen, waarmee mogelijk verkeer van andere dorpen 
wordt omgeleid. Het centrum van Moerbeke wordt hiermee ontlast van autoverkeer. Daarnaast wordt de bereikbaarheid 
met de fiets versterkt door de verdere ontwikkeling van de fietssnelwegen en verbetering van de verbindingen naar de 
gehuchten. 

5. Randpromenade: 
De randpromenade vormt de zachte begrenzing van het dorp met daarin groene entrees. Tevens biedt deze ruimte voor 
functies die op den duur onder druk komen te staan in het dorp of het landschap, zoals paardenweides, moestuinen, 
scouting en de begraafplaats. Maar ook ruimte voor biodiversiteit, regenwaterbuffering en infiltratie en groen. De 
promenade is een groene route rondom het dorp en een uitvalsbasis naar het omringende landschap. 

6. Luxueus landschap: 
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het open landschap dient versterkt te worden, dit zowel voor de inwoners als voor 
bezoekers uit de regio en daarbuiten. Vanuit de landschapsanalyse komen twaalf opmerkelijke fragmenten naar voren met 
een bijzondere biodiversiteitswaarde of recreatiepotentieel. Er worden drie strategisch geplaatste magneten voorgesteld 
om deze fragmenten te articuleren en bereikbaar te maken. Deze magneten zijn bedoeld als nieuwe referentieplekken in 
het landschap van Moerbeke en om de communicatie tussen de woongebieden en het luxueuze landschap eromheen te 
bevorderen. 
 

Indien in het masterplan een specifieke visie voor een deelgebied van dit RUP vooropstelt, wordt dit onder punt 4. ‘Gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling’ van deze nota besproken. 

 GEACTUALISEERDE WOONBEHOEFTESTUDIE (MEI 2020) 

Recent heeft de gemeente een nieuwe gemeentelijke woonbehoeftestudie12 opgemaakt.  
Met de woonbehoeftestudie wil de gemeente inzicht krijgen in de woonbehoefte binnen de gemeente op korte termijn (2022) en 
op lange termijn (2030).  
Gezien de termijn van de provinciale taakstelling (zoals voorzien in het PRS) echter geldt voor de planperiode 2007 tot 2012 en 
met een verder doorkijk tot 2020, wordt de kwantitatieve optie om de behoefteraming te kennen niet langer gebruikt. Daarom 
gebruikt de geactualiseerde woonbehoeftestudie niet langer de kwantitatieve optie (zoals voorzien in het PRS) om de 
behoefteraming te kennen, maar berekent deze op basis van de aangereikte gegevens van de studiedienst van de Vlaamse 
regering (statistiek Vlaanderen) en de provincie (provincies.incijfers.be).  
 
De woonbehoeftestudie geeft als resultaat dat zowel bij een open en gesloten prognose, de gemeente voldoende onbebouwde 
percelen binnen het juridisch aanbod voorhanden heeft om aan de geraamde woningbehoefte te voldoen. 
 
In de nieuwe woonbehoeftestudie wordt ook de confrontatie met het aanbod uit het masterplan ‘Moerbeke 2050’ (zie punt 3.7. 
Masterplan Moerbeke 2050 van deze nota) bekeken. Binnen scenario van het masterplan ‘Moerbeke 2050’ is er voldoende 
aanbod om de geraamde woonbehoefte (exclusief migratie) op te vangen. Ook zonder het aansnijden van agrarisch gebied 
behaalt het masterplan een voldoende groot aanbod. Met de reeds vergunde wooneenheden van 2019 mee in rekening 
gebracht, is er voldoende woningaanbod om de geraamde woonbehoefte (inclusief migratie) op te vangen. 

 
12 Actualisatie woonbehoeftestudie Moerbeke-Waas, Ontwerp woonbehoeftestudie, 27 mei 2020. 
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 GEMEENTELIJK BELEIDSKADER EN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
(IN OPMAAK) 

Momenteel werkt Moerbeke aan een stedenbouwkundig instrument om de woonontwikkeling binnen de gemeente te sturen. Dit 
wordt uitgewerkt in enerzijds 1) een beleidskader binnen de gemeente en anderzijds 2) in een algemene stedenbouwkundige 
verordening. 

VISIE EN BELEIDSKADER 

Na een ruimtelijke analyse van de gemeente, werd een beleidskader opgemaakt waarin onder ander volgende zaken 
vastgelegd worden: 
 De gewenste woningdichtheid binnen de verschillende woonclusters (zie kaart hieronder voor het centrum van Moerbeke); 
 Afbakening binnen de gemeente waar meergezinswoningen wenselijk zijn binnen de gemeente; 
 Een woningtypetoets waarmee duidelijk wordt of het terrein zich leent tot meergezinswoningen; 
 Enkele richtlijnen waarmee rekening moet gehouden worden bij het ontwikkelen van een meergezinswoning; 
 … 
 
De beleidsnota werd door de gemeenteraad van Moerbeke goedgekeurd in september 2021. 
 

 
 Afbakening van de gewenst woondichtheid in het centrum van Moerbeke (Beleidsnota, september 2021) 

ALGEMEEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

In deze verordening wordt onder andere het volgende vastgelegd: 
 het maximaal bouwprofiel;  
 minimale oppervlaktenormen per meergezinswoning; 
 parkeernormen voor wagens en fietsen.  
 
Deze stedenbouwkundige verordening is momenteel in opmaak. 
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 DEELPLAN 1: ALFAPLANT 

Zie aparte nota. 
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 DEELPLAN 2: LINDENPLAATS 

Zie aparte nota. 
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 DEELPLAN 3: RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Zie aparte nota. 
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 DEELPLAN 4: SCHRAPPEN OVERDRUK HARDE RAND 

Zie aparte nota. 
 


