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INLEIDING

1.1 DOELSTELLING
De gemeente De Pinte wenst met dit RUP de meervoudige planologische problematiek in het
cultuurhistorisch centrum van Zevergem aan te pakken. Het gaat dan voornamelijk om:
-

weinig samenhang in de kern van Zevergem, weinig dynamiek;
optimaliseren open ruimte, link tussen woonkern en Scheldevallei opwaarderen;
optimaliseren differentiatie woningaanbod ten aanzien van senioren en eigen bewoners binnen de woonkern;
verrijken van de publieke ruimte;
zonevreemde constructies of bouwwerken in de rand van de kern en verkavelingen binnen de woonkern die
buiten het woongebied van het gewestplan gelegen zijn.

Door de gewestplanbestemming van het gebied (woongebied, woonuitbreidingsgebied & agrarisch
gebied) verder te verfijnen wenst het gemeentebestuur het behoud en de versterking van het karakter en
de leefbaarheid van de dorpskern te garanderen.

1.2 AFBAKENING
Bij de afbakening van het plangebied werd de grens van het woongebied (inclusief het
woonuitbreidingsgebied) als uitgangspunt genomen. Om tot een logische afbakening te komen werd er
rekening gehouden met de huidige percelering.
Hierbij werd de volledige dorpskern van Zevergem mee opgenomen in het plangebied.
Voor de precieze afbakening: zie ook plan bestaande toestand en ‘2.2 Situering op micro-niveau’.
Door de gekozen afbakening ontstaat er tussen de Schelde en de grens van het RUP een strook die
deel uitmaakt van enerzijds agrarisch gebied en anderzijds van natuurgebied volgens het gewestplan.
Het is niet de bevoegdheid van de gemeente om hier over uitspraken te doen. Daarenboven maakt dit
gebied deel uit van de GEN - gebied. Het lijkt dus niet opportuun om deze strook mee op te nemen in
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
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1.3 BEELDKWALITEITSPLAN
In functie van het voorliggende RUP werd door het gemeentebestuur beslist een beeldkwaliteitsplan op
te maken. Het beeldkwaliteitsplan focust zich op vier deelopdrachten die als input dienen voor het
voorliggende RUP.
Het betreffen volgende 4 opdrachten:
1) Beeldkwaliteitsplan bebouwing
Via beeldonderzoek en inventarisatie dienen spelregels te worden opgesteld voor uitbreiding /
verbouwing/ vervanging van bestaande bebouwing;
2) Beeldkwaliteitsplan projectzone
Via ontwerpend onderzoek dienen de bebouwingsmogelijkheden op een strategische zone binnen de
kern, namelijk de zone achter de kerk afgetoetst te worden;
3) Beeldkwaliteitsplan buitenruimte
Via ontwerpend onderzoek dienen ook inrichtingsvoorstellen voor het publiek domein binnen de
dorpskern geformuleerd te worden;
4) Landschapsbeeld Scheldevallei
Via landschapsanalyse en ontwerpend onderzoek dienen inrichtingsvoorstellen en beheersvoorstellen
voor het deel van de Schedelvallei tussen de dorpskern en de Schelde opgemaakt te worden zodat dit
deel van de vallei beter gerelateerd wordt aan de dorpskern.
Het voorliggende RUP werd aan het beeldkwaliteitsplan afgetoetst en de visie ervan werd vertaald in
onderhavig RUP.
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SITUERING

2.1 MESO
Het plangebied is gelegen te Zevergem. Zevergem maakt deel uit van De
Pinte en is gelegen ten zuiden van de stad Gent.
Het plangebied heeft een vlotte bereikbaarheid via de E17 en de N60.

Meso – Situering plangebied

In het noorden grenst Zevergem aan de E17 (Zwijnaarde), in het oosten
en het zuiden aan de Schelde (Schelderode, Melsen, Vurste) en in het
westen aan de N60 (Eke, De Pinte).
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Het plangebied vloeit in het noorden, het oosten het zuiden en het westen
uit in open ruimte gebied.
Ten zuiden van het plangebied vinden we verschillende meanders van de
Schelde terug. In het westen grenst het plangebied aan de site van het
Kasteel van Welden. Zevergem wordt van De Pinte afgesneden door de
snelweg E17.

Micro – Orthofoto plangebied Zevergem

Micro – Topokaart plangebied Zevergem

2.2 MICRO
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Foto: Beeld op de compacte dorpskern (Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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HISTORISCHE CONTEXT
Oeverdorp in het scheldeveld
Zevergem is een zogenaamd ‘oeverdorp in het Scheldeveld’. Het Scheldeveld
is een voormalig ruigtegebied (of wastina) op schrale zandbodems dat lange
tijd begroeid was met versnipperde gedegenereerde bosfragmenten en heide.
Dit gebied sterkte zich uit tussen Schelde en Leie vanaf het zuiden van Gent
tot aan de verbindingslijn Deinze-Gavere. Deze vormt de fysischegeografische grens tussen de arme binnen-Vlaamse zandbodems. Het is een
onderdeel van een groter gebied van schalere gronden dat zich uitstrekt van
het zuiden van Gent tot het zuiden van Brugge waarin grotere veldgebieden
lagen.
Nederzettingen zoals Zevergem, Zwijnaarde, Afsnee en Sint-Martens-Latem
werden niet aan de oevers van de rivieren opgericht, maar op de rand van
het Scheldeveld op hoger gelegen zanddekruggen langsheen de Leie en de
Schelde (opgericht tussen 1000 en 1200 na Chr.). Daardoor bevonden de
dorpen zich iets hoger (op een hoogte van ongeveer 10m) dan de alluviale
vallei (op een hoogte van 6-8m) die regelmatig overstroomde. Deze
dekzandruggen kenden een meer vruchtbare samenstelling waardoor ze al
sneller, als kouters, voor landbouw in gebruik werden genomen.

Zwijnaarde, Landuit en De Beer, maar ook naar Vurste via een overzet over
de Schelde (via Pont-zuid) en naar Schelderode (via Blijpoel). Het lokale
netwerk van wegen volgde de logica van het onderliggende fysische en
agrarische systeem. Een dens netwerk van onverharde landbouwwegen liep
vanaf de drassige valleigronden van de Schelde loodrecht op de loop van de
rivier naar de ruigtegebieden van het Scheldeveld. Dit netwerk van paden
vormde de basis voor landbouw en zorgde voor een patroon van verspreide
hoeves.
Bestuurlijk behoorde de parochie van Zevergem tot het leen van de in Gent
gevestigde Sint-Pietersabdij. De eigendommen van de abdij liepen ruwweg tot
aan de Veldstraat. Meer zuidwestelijk lag het gebied dat onder gezag viel val
de heer van Welden. Dit deel van Zevergem wordt gedomineerd door het
groter kasteeldomein met daarrond verschillende boerderijen van pachters.
De drevenstructuur van het kasteeldomein was verbonden met zowel de kern
van Zevergem zelf (tot aan de ingang van de kerk), als met de steenweg
Gent - Oudenaarde in De Beer.

De watertafel bevond er zich ook niet te hoog of te diep waardoor deze
gebieden goed gedraineerd konden worden . De stroken heide aanpalend
aan de dorpskernen werd door de dorpelingen gebruikt om klein vee te laten
grazen. Het duurde tot in de 18de eeuw vooraleer de woeste gronden van het
Scheldeveld ontgonnen werden. In het Scheldeveld werden daartoe grote
kasteeldomeinen opgericht en aanvullende bossen aangeplant.
De kern van Zevergem ontstond langs een van de verbindingswegen van
Gent naar Oudenaarde. Wat nu de rol is van de verbindingsweg N60 werd
reeds vanaf de middeleeuwen door verschillende min of meer parallelle
wegen vervuld. Min of meer op de locatie van de huidige steenweg liep de
voormalige steenweg. Deze passeerde ook in het gehucht De Beer. Andere
vertakkingen lagen meer in het ruigtegebied zelf, andere dichter naar de
Schelde. Zevergem lag op een vertakking van verschillede routes, naar
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Ferrariskaart (ca. 1777)

(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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Van kleine kern tot verkavelingsdorp:
Om de ruimtelijke structuur van het dorp te begrijpen, en hieruit de
waardevolle patronen te kunnen filteren, wordt via een historische analyse de
ontwikkeling van verschillende elementen –zowel infrastructuren,
landschappelijke elementen als centrale functies- doorheen de groei van
Zevergem onderzocht. De analyse is gebaseerd op kaartmateriaal op zes
verschillende ogenblikken binnen een tijdsperiode van 225 jaar. Ze geven
een beeld van hoe het dorp gegroeid is en welke elementen daarin bepalend
waren.
Op het kaartbeeld van de Ferrariskaart valt de compacte kern op binnen een
landschap van kleinschalige landbouwpercelen. Deze kavelstructuren
bepaalden eveneens een patroon van onverharde voetwegen. Een aantal
wegen verbonden de verschillende kernen onderling en waren meestal met
bomenrijen omzoomd. Naast de kern valt het kasteeldomein van Welden op
dat zich buiten het rechtsgebied van de Sint-Pietersabdij bevond. Het domein
wordt met verschillende dreven verbonden met de dorpskern van Zevergem,
de steenweg Gent-Oudenaarde aan de Beer en de Scheldevallei.

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

De kern van Zevergem groeide echter, door de beperktere ontsluiting van het
dorp, in beperktere mate en het was wachten tot de aanleg van de E17 en de
uitbouw van de N60 begin jaren zeventig dat de dorpskern veel vlotter
bereikbaar werd. Deze toename van de bereikbaarheid leiden tot een
verlinting van het dorp zowel langs Pont-Noord richting Zwijnaarde als langs
de Veldstraat richting de N60.
Vervolgens werd in verschillende stappen de ruimte tussen beide linten en de
Molenstraat in, verkaveld tot de woonwijk het Wijngaardeke. Door de sterke
groei van Zevergem, eerst via verdichting en transformatie van de kern,
vervolgens via verlinting en ten slotte via invulverkavelingen, veranderde de
morfologie en het karakter van het oorspronkelijke oeverdorp sterk.
Van een zeer compact landbouwdorp , als oeverdorp in het Scheldeveld,
groeide Zevergem zo op relatief kort tijd uit to een residentiële woonkern in
de rand van Gent.

Zevergem was tot rond 1851 een omvangrijkere kern dan De Pinte. Door de
komst van de spoorweg Gent-Kortrijk, dwars doorheen het Scheldeveld,
groeit de kern van De Pinte sterk vanaf 1839, maar uit de opeenvolgende
kaartbeelden (1850-1869-1923) blijkt dat Zevergem zelf nauwelijks groeit tot
1945. In die periode komen er enkel landbouwbedrijven bij en verdicht de
kern hooguit wat.
Na de Tweede Wereldoorlog werd er gestart met de aanleg van grote
infrastructuren ten zuiden van Gent: de E40 Oostende-Brussel, de Ringvaart,
het rechttrekken van de Schelde. Tevens werd in die periode een nieuw
spoorweg-tracé aangelegd tussen het station van De Pinte en het SintPietersstation te Gent. Het gevolg hiervan was dat De Pinte zeer snel
aangroeide. Talrijke verkavelingen werden in deze naoorlogse periode
ontwikkeld.
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Kaartmateriaal m.b.t. Zevergem van ca 1777 tot ca 2000
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(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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BESTAANDE TOESTAND

4.1 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
Het grootste deel van de gebouwen binnen het plangebied hebben een
woonfunctie. In het plangebied komt er voornamelijk een open bebouwing
voor, in het centrum rond de kerk vinden we een geslotener
bebouwingspatroon. De meeste rijwoningen bevinden zich langsheen
Pont-Zuid, Pont-Noord en Dorp.
Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord zijn wegen met een krommend tracé. In
het dorpscentrum vinden we o. m. deels verbouwde dorps- en
boerenhuisjes terug, zij zijn één bouwlaag hoog. De overige rijbebouwing
in het Dorp is één of twee bouwlagen hoog, vnl. met beraapte
parementen, vlak omlijste vensters met luiken, onder zadeldak.
Open bebouwing – ‘Het Wijngaardeke’

Geslotener bebouwing – omgeving kerk
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Bestaande bouwstijlen binnen Zevergem
Inventaris bebouwing in de kern (Dorp)
Onderstaande tabel geeft de beeldkenmerken van de bestaande bebouwing weer. De onderzochte elementen die sterk de
beeldkwaliteit bepalen zijn de erfgoedwaarde, de morfologische eenheden, de typologie, de welstand en het straatcontact van de
verschillende gebouwen binnen de dorpskern.
De erfgoedwaarde bepaalt mee de beeldkwaliteit door als waardevol te behouden gebouw het uitzicht zal blijven bepalen.
Ingrijpende beeldaanpassingen aan dergelijke gebouwen zijn immers niet vanzelfsrprekend en dus ook niet sntel te verwachten. De
erfgoedwaarde is bovendien een uitdrukking van hun bouwhistorisch belang. De kenmerken van dergelijke gebouwen zijn dus
typerend voor een periode of stijl binnen het dorp. Het gebouw kan ook, los van elke erfgoedwaarde als een landmark in de
dorpskern werken. (M = monument, X = op inventaris, L = landmark).
Gebouwen staan niet zomaar los van elkaar. Vaak staan ze in een groep of concentratie van gebouwen met vergelijkbare
kenmerken. Door het samen voorkomen in een architecturale eenheid versterken ze de beeldkenmerken van een individueel
gebouw.
De typologie wordt bepaald door verschillende aspecten van de volumetrie van het gebouw en de positie op de kavel zoals de
bouwlijn, gevelbreedte, bouwhoogte, dakvrom, dakrichting,…
De welstand wordt bepaald door de ‘textuur’ van de bebouwing, namelijk de materialen en kleuren van daken en gevels en
geleding van de gevel (gevelopeningen, terrassen, insprongen,…).
Het straatcontact wordt bepaald door de functie die in het gebouw gehuisvest is en de manier waarop de functie zich presenteert
naar het openbaar domein. Essentieel daarbij is de onderste bouwlaag of plint van een gehbouw. Het contact met de straat wordt
ook bepaald door de manier waarop de woning ontsloten wordt, en dan vooral via een garage en hoe de kavel afgesloten wordt
van het publieke domein.
De inventarisatie van de verschillende aspecten die de beeldkwaliteit van de individuele gebouwen bepalen geeft een indruk van
het totaalbeeld van de bestaande bebouwing.
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Fotoreportage kern (Dorp):
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(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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Inventarisatietabel kern (Dorp):

(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)

15

Toelichtingsnota

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

Inventaris woonlint Veldstraat – Pont-Zuid – Pont-Noord - Blijpoel
Het merendeel van de bebouwing in Zevergem bestaat niet uit de aaneengesloten bebouwing van de historische dorpskern zelf,
maar bestaat uit een langgerekt woonlint en een grote woonverkaveling.
Het dorp groeide langsheen de doorgaande weg vanuit de kern naar Zwijnaarde (Pont-Noord) of richting De Beer (Pont-Zuid). De
bebouwing langsheen deze weg bestaat hoofdzakelijk uit de typologie van de terugwijkende bebouwing. Dit type heeft een aantal
eigen kenmerken, die vrij uniform zijn hoewel de lintbebouwing tot stand kwam in deen periode van ongeveer 100 jaar.
De terugwijkende bebouwing heeft volgende kenmerken:
-

-

De bebouwing staat niet opgericht op de rooilijn, maar teruggetrokken op eigen perceel. Voor de bebouwing is steeds een voortuin
aanwezig, die op verschillende manieren ingericht is. Bij vele woningen wordt deze voortuin gebruikt om wagens op te parkeren. De wagen
wordt gestald in het woonvolume zelf, in de voortuin of in een garage achteraan op het perceel.
De bebouwingbestaat uit een combinatie van vrijstaande, gekoppelde en rijbebouwing. In het geval van rijbebouwing is het lint niet lang
aaneengesloten. De bebouwing komt eerder voor in groepjes dan als een doorlopend lint.
De woningen zijn voor het merendeel twee bouwlagen hoog. Er komen verschillende dakvormen voor, maar de meest voorkomende is het
zadeldak.
In het lint komen nagenoeg geen andere functies voor dan wonen.

Vanaf de jaren zestig groeide het dorp sneller. Achter het woonlint werd de woonverkaveling het Wijngaardeke aangelegd,
opgebouwd uit een patroon van (doodlopende) verkavelingswegen. De basistypologie van de woonverkaveling is de vrijstaande
woning:
-

De bebouwing staat ofwel volledig vrij op eigen kavel of is gekoppeld met één buurwoning als een twee-onder-één-kap;
De woningen hebben een vrij grote tuin die rond de woning ligt. Op het perceel of in de woning is een garage voorzien;
De woningen zijn één of twee bouwlagen hoog, de dakvorm varieert.
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Fotoreportage woonlint Veldstraat – Pont-Zuid – Pont-Noord – Blijpoel:

(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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Inventarisatietabel woonlint Veldstraat – Pont-Zuid – Pont-Noord – Blijpoel:

(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)
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4.2 HANDELSFUNCTIES - HORECA
De dorpskern van Zevergem heeft een zeer beperkt handelsapparaat. Er is
geen bakker, of kruidenier aanwezig in de kern. In Dorp is er een slagerij
en in Blijpoel is er een wijnproeverij gevestigd waar ook een handelszaak
aan verbonden is.
Binnen het plangebied zijn wel een aantal horecazaken aanwezig. Het
betreft 1 restaurant en 1 dorpscafé in Dorp, ter hoogte van de kerk.

Horeca - kerkplein
Wijnproeverij - Blijpoel

4.3 GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
Binnen het plangebied is er een vrije basisschool, een dienstencentrum
(gebouwd in 1937 in regionalistische stijl), een bankfiliaal, een
jeugdlokaal en een kerk aanwezig in het centrum.
Binnen het plangebied komen onder meer volgende privé-diensten voor:
een dokter in het Wijngaardeke, een kinderpsychologe, een bedrijf in
sanitaire installaties&centrale verwarming en een kapper in Pont-Noord.
Vrije basisschool
Dienstencentrum
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4.4 OPENBARE RUIMTE
Het openbaar domein ter hoogte van Dorp is er weinig uitnodigend.
Het ‘pleintje’ ter hoogte van de dorpskerk wordt op dit moment gebruikt
als parking en er is een beperkte groenvoorziening aanwezig onder de
vorm van struikgewas en enkele bomen.
De wijk ‘Het Wijngaardeke’ daarentegen is qua karakter veel groener en
er bevindt zich een grote groene ruimte op de plaats waar Het
Wijngaardeke op de Molenstraat uitkomt.
In diezelfde woonwijk bevindt zich een geasfalteerd recreatieterrein tussen
de Molenstraat en het Wijngaardeke langsheen de fietsverbinding die de
Molenstraat met Pont-Noord verbindt.

kerkplein

Open, groen karakter ‘Het Wijngaardeke’

Pont-Noord is een weg met twee rijstroken, langs de oostzijde ervan
bevindt zich een door een groene zone (gras + bomenrij) afgescheiden
fietspad.
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4.5 NATUURLIJKE STRUCTUUR
Cfr. de biologische waarderingskaart vinden we de volgende biologische
waardevolle elementen terug in de omgeving van het plangebied:
De Scheldearm is opgenomen in de biologische waarderingskaart en
wordt als biologisch zeer waardevol beschouwd (zie ook kaart 2).
Naast de Schelde, die in het oosten en het zuiden de natuurlijke grens
vormt, wordt de gemeente doorkruist door verschillende beken, o.m. de
Toutefaisbeek, de Zwarte Cobbensbeek en de Moerbeek die in ca. 17711772 verbreed en uitgegraven werden als afwateringskanalen, richting
Zwijnaarde en Eke. In die tijd moest tevens een dijk tussen de kastelen van
Eke en Zwijnaarde, over Zevergem, de laaggelegen gronden van
overstromingsgevaar vrijwaren.
Zevergem is een oud oeverdorp van het Scheldeveld, gelegen aan de
rand van het heidegebied en de uiterste grens van het St.-Pietersdomein.

Scheldemeander - visvijver

Het plangebied bevat deels een beschermde omwalde hoeve nabij de
oude Scheldebocht (Blijpoel) die gelegen is in een beschermd
dorpsgezicht. De verschillende Scheldemeanders, afgesneden door
rechttrekkingen van de rivier bleven bewaard als visvijvers, evenals enkele
ondergelopen kleiwinningsputten van de vroegere steenbakkerijen.
Dit vrij gaaf bewaarde rivierlandschap met ecologisch merkwaardige
biotopen is er als landschap beschermd.
Cfr. de biologische waarderingskaart komen de volgende biologische
waardevolle elementen terug binnen de afbakening van het plangebied:
-

-

Een bomenrij met dominantie van Linde langsheen het Kerkdreefken
(als biologisch waardevol aangeduid op de BWK);
Een bomenrij met dominantie van Linde en Populier langsheen
Blijpoel en de Toutefaisbeek (als biologisch waardevol aangeduid op
de BWK);
Een soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden, een houtkant met dominantie van els en
wilg langsheen de Molenstraat in het noorden van het plangebied (als
een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen aangeduid op de BWK).

Toutefaisbeek
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4.6 INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED
In het plangebied komen een aantal woningen of gebouwen voor die
opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze
inventaris heeft geen juridische waarde maar benadrukt wel de
bouwkundige en/of historische waarde van een bepaald gebouw.
Het betreft volgende gebouwen (zie ook kaart 3):
Blijpoel 1 – 5 (ID 38507);
Dorp: Parochiekerk O.-L.-Vrouw (ID 38513);
Dorp 2: Pastorie (ID 38514);
Dorp 21: Hoeve (ID 38515);
Molenstraat 5: Hoeve (ID 38525);
Pont – Noord: Oude steenbakkerij (ID 208255);
Pont-Noord 2: Hoeve (ID 38526);
Pont-Noord 17: Voormalig hoevetje (ID 38527);
Pont-Noord 38: Herenhuis (ID 38528);
Pont-Zuid 18: Boerenhuis (ID 38529);
Pont-Zuid 21: Boerenhuisje (ID 38530).

Na het terreinbezoek bleek dat de meeste gebouwen nog wel degelijk een
erfgoedwaarde hebben en dat het dus de moeite is om deze te bewaren.
Er is echter 1 gebouw ondertussen afgebroken (Pont-Zuid 21:
Boerenhuisje) en twee andere gebouwen (Pont-Zuid 18: Boerenhuis &
Pont-Noord 17: voormalig hoevetje) werden ondertussen té grondig
verbouwd om nog tot het bouwkundig erfgoed te rekenen.
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4.7 LANDSCHAPSATLAS
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Zandig LeieSchelde-interfluvium’.
Tevens is het plangebied deels gelegen in de ankerplaats ‘Scheldemeersen
tussen Zevergem en Schelderode’. Het betreft de zone rond ‘De Pastorie’
& de kerk en de zone ten zuiden van de kerk.
De dorpskern van Zevergem is geselecteerd als puntrelict.
Grenzend in het oosten aan het plangebied werd de Schelde als lijnrelict
geselecteerd en een hoeve als puntrelict.
Tenslotte komen er in het uiterste zuiden van het plangebied twee relictzones
voor, zijnde de relictzone ‘Kasteeplarken Zwijnaarde’ en de relictzone
‘Scheldevallei van Gavere tot gent’. Deze relictzones grenzen tevens aan het
plangebied.

4.8 WANDEL- FIETSWEGEN
In het plangebied komen een aantal wandel- en fietswegen voor. Het
betreffen volgende wandel- en fietswegen:
-

Doornhammeke wandelroute (langsheen de dorpskern,
Scheldemeanders en de dreef van het kasteel van Weiden);

de

oude

-

Fietsroute van het Provinciaal Fietsnetwerk, langsheen Veldstraat, Pont-Zuid,
Dorp en Pont-Noord;

-

Fietsroute van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk, langsheen
Veldstraat, Pont-Zuid, Dorp, Pont-Noord en via de Blijpoel naar de
meandering van de Schelde.

Wandelroute ‘Doornhammeke’

Fietsroutenetwerk
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1. Jeugdlokaal
Jeugdlokaal

2. Open ruimte

3. Toerit hoeve buurt kerk

4. Zicht op kerk vanaf open ruimte

Kaart 1a : Fotoreportage dorpskern (1|2)
Legende
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richting Dorp

1. Straatbeeld
5.
Jeugdlokaal
Blijpoel

8. Zicht op pleintje en voorzieningen buurt kerk 6. Straatbeeld vanaf Dorp richting Pont-Zuid

7. Straatbeeld vanaf Pont-Noord

Kaart 1b: Fotoreportage dorpskern (2|2)
Legende
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Kaart 2 : Biologische waarderingskaart

Biologische waarderingskaart

Legende
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8. Pont-Noord 2; hoeve

7. Blijpoel 1 - 5; Boerenarbeidershuisjes

6. Pont-Noord 38; herenhuis

5. Molenstraat 5; hoeve

2. Dorp; parochiekerk O.-L.-Vrouw

4. Pont - Noord (zonder nummer); Oude steenbakkerij

3. Dorp 21; hoeve

1. Dorp 2; de Pastorie

Kaart 3: Bouwkundig erfgoed
Legende
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JURIDISCHE TOESTAND

5.1 GEWESTPLAN
(zie ook kaart 4 en het plan ‘juridische toestand’)

Het plangebied is volgens het gewestplan Oudenaarde (K.B. 24.02.1977 en gedeeltelijk gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering d.d. 29.10.1999) gelegen in:
-

woongebied;

-

woonuitbreidingsgebied;

-

agrarisch gebied.

5.2 ZONEVREEMDE GEBOUWEN
In het plangebied komen een aantal zonevreemde gebouwen voor. Deze zijn allen gelegen in agrarisch gebied.
1

Pont-Noord 16

Vermoedelijk gebouwd voor 1962

2

Pont-Noord 38

CBS. d.d. 26.03.1984: uitbreiden van een magazijn

3

Pont-Noord 86

CBS d.d. 26.05.1973: bouwen van een bungalow

4

Pont-Noord 88

CBS d.d. 13.03.1968: bouwen van een bungalow

5

Dorp 21

CBS d.d. 17.03.2008: verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning

6

Pont-Zuid 11

Vermoedelijk gebouwd voor 1962
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5.3 VERKAVELINGEN
In het plangebied komen 20 niet-vervallen verkavelingen voor. (zie ook plan ‘juridische toestand’)
1

Pont-Noord: CBS. d.d. 24.11.1965

4 loten

2

Pont-Noord: CBS d.d. 23.08.1967,

7 loten, wijziging van lot 7, waarbij de achterliggende grond van lot 7 zijn
landbouwbestemming zal behouden en waarbij enkel 50 m diep langsheen
Pont-Noord bouwzone is.

Wijziging CBS d.d. 23.09.1985
3

Pont-Noord: CBS d.d. 12.06.1968

4 loten

4

Pont-Noord: weigering d.d. 30.12.1970, goedgekeurd BD d.d. 17.03.1971,
goedgekeurd CBS d.d. 12.01.1976

5 loten, kavel 5 is niet bestemd voor woningbouw noch enige andere
bebouwing zonder landbouwfunctie

5

Pont-Noord: CBS d.d. 28.11.1975

2 loten

6

Pont-Noord: CBS 27.04.1976

3 loten

7

Pont-Noord: CBS d.d. 04.04.1978, wijziging CBS d.d. 16.06.2003

3 loten, de wijziging heeft betrekking op de voorschriften van lot 1: wijziging
van de dakhelling voor de uitbreiding van de woning en een wijziging van de
max. opp. der bijgebouwen naar 100m²

8

Pont-Noord: CBS d.d. 16.10.1979

3 loten

9

Pont-Noord: CBS d.d. 29.01.1980, wijziging CBS d.d. 14.05.2001

2 loten, wijziging heeft tot doel de voorschriften te wijzigen voor lot 1 voor
wat betreft het materiaalgebruik als het voorzien van een afzonderlijk
bijgebouw.

10

Pont-Noord: CBS d.d. 16.12.1991

8 loten

11

Pont-Noord: CBS d.d. 16.04.2007

2 loten

12

Pont-Noord: CBS d.d. 19.02.2007

3 loten

13

Het Wijngaardeke: CBS d.d. 09.01.1979, wijziging 1 CBS d.d. 02.12.1980,

50 loten (09.01.1979) -> 49 loten (02.12.1980) (wijziging 1), wijziging 2
betreft de aanvraag tot het oprichten van een losstaand bijgebouw
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wijziging 2 CBS d.d. 12.03.2007

(tuinhuis/garage) op lot 48 (Molenstraat 6)

14

Pont-Zuid: CBS d.d. 07.04.1986, CBS d.d. 12.11.2007

2 loten

15

Molenstraat: CBS d.d. 28.01.1991

2 loten

16

Het Wijngaardeke: CBS d.d. 27.05.1991

35 loten

17

Blijpoel: CBS d.d. 26.02.1996

5 loten

18

Pont-Noord: CBS d.d. 27.12.1999

2 loten

19

Molenstraat: CBS d.d. 11.12.2000

2 loten

20

Pont-Noord: CBS d.d. 05.10.2009

7 loten

5.4 BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
Te Zevergem komt er een beschermd dorpsgezicht, een beschermd monument en 2 beschermde landschappen voor (zie ook plan

‘juridische toestand’).

 Beschermd dorpsgezicht
-

Hoeve en omgeving d.d. 13.03.1979

 Beschermd monument
-

Pastorie van Zevergem d.d. 14.07.2004

 Beschermde landschappen
-

Scheldemeersen d.d. 04.11.1989

-

Scheldemeersen te Eke en Zevergem d.d. 10.03.1997
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5.5 ROOILIJNPLANNEN
In het plangebied komen verschillende rooilijnplannen voor waarbij meestal gestreefd wordt naar een straatbreedte van 11 m.
Binnen het plangebied bestaan er rooilijnplannen voor de volgende wegen:
- Pont-Noord;
- Dorp;
- Pont-Zuid.
De rooilijnen van deze wegen kunnen behouden blijven.

5.6 WATERLOPEN
(zie ook plan juridische toestand)

Volgens de VHA loopt door het zuiden van het plangebied de Toutefaisbeek (waterloop nr. S.218 van 3e categorie, beheerd door
de gemeente De Pinte). Deze beek is deels ingebuisd achter de Kerk van Zevergem.
Deze waterloop komt vanuit De Pinte en loopt doorheen Zevergem naar Merelbeke en komt er uit in de Bovenschelde.
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BELEIDSKADER

6.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)
Zevergem maakt deel uit van het buitengebied. Het is dat gebied
waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt. Elementen van
bebouwing, woningen of bedrijfsgebouwen en infrastructuur, zoals
wegen of nutsvoorzieningen, die functioneel (wonen, verplaatsen,
dienstverlening, ...) met de open ruimte verbonden zijn maken er ook
deel van uit. Het is een zeer ruim begrip en zal er - afhankelijk van de
streek - soms geheel anders uitzien. De ruimtelijke structuur van het
buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, inclusief de
bosstructuur, de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de
infrastructuur. Afhankelijk van de wisselwerking tussen deze diverse
structuren krijgen we een ander beeld, een ander specifiek landschap.
De ruggengraat van dit landschap vormt het fysisch systeem, het
resultaat van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van
klimaat, lucht, bodem en water.
De doelstellingen uit het R.S.V. voor het buitengebied zijn ondermeer
het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies
(landbouw, bosbouw, wonen en werken). De andere open-ruimtefuncties (recreatie, ontgrondingen, en sommige gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen) zijn weliswaar een hoofdfunctie voor het
buitengebied maar kunnen niet als structurerend voor het gehele
buitengebied worden beschouwd. Versnippering dient te worden
tegengegaan door bundeling. De groei van (woon)bebouwing dient in
de kernen van het buitengebied te worden opgevangen. Daarnaast
dient er veel aandacht besteed te worden aan de ruimtelijke kwaliteit
van het buitengebied.
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6.2 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-VLAANDEREN (PRS)
Deelruimte ‘het zuidelijk openruimtegebied, landelijk landschap en
groene long van bovenregionaal belang’
Zevergem is gesitueerd binnen de deelruimte ‘het zuidelijk
openruimtegebied’, een deelruimte met hoofdzakelijk open ruimte
potenties. Het beleid is er gericht op het leefbaar maken als
openruimtegebied en verdere verstedelijking te voorkomen. Er wordt
hierbij uitgegaan van een versterking van de natuurlijke en toeristischrecreatieve functie, het garanderen van de leefbaarheid van de
landbouw en het versterken van het belang van de stedelijke kernen en
de globale leefbaarheid van het open-ruimtegebied.
Opties met betrekking tot de nederzettingsstructuur en het wonen
De kernen Zevergem, waarop het plangebied betrekking heeft, werd
als woonkern geselecteerd. Dit betekent dat het wonen verder
ontwikkeld kan worden in de kernen en dat alleen met louter lokale
ontwikkelingsperspectieven. Bij woonuitbreiding kan er in elk geval
géén afbreuk zijn aan de ecologische waarden van de Scheldevallei.
Verder dient er bij een verdere ontwikkeling van de
nederzettingsstructuur rekening worden gehouden met het belang van
de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de
nederzettingen en het omgevende landschap in het toeristischrecreatief gebeuren van de streek.

Het betreft:
-

Het zandig Leie-Schelde-interfluvium wordt beschouwd als overgang naar
het Oost-Vlaams Kerngebied. De verstedelijking moet gebufferd worden,
het coulissen-meersen-landschap moet hersteld worden en de resterende
openruimtecorridors tussen de verstedelijkte dorpen moeten behouden
blijven.

-

Het open-field karakter van het lemig Leie-Schelde-interfluvium, een
golvend, grootschalig open landschap met rijke contrasten tussen groene
beekvalleien en open kouters met bulken, moet bewaard blijven.

Opties met betrekking tot de toeristisch-recreatieve structuur
Zevergem maakt deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk Gent en
de Scheldestreek. Dit netwerk omvat ondermeer de toeristisch –
recreatieve elementen langsheen de Schelde tot Dendermonde en
verder uitwaaierend naar het Antwerpse Rivierenland.
Het belang van de Schelde als ‘Blauwe draad’ en drager van
verschillende toeristisch-recreatieve activiteiten doorheen alle
netwerken in de provincies Oost-Vlaanderen, Zeeland, Antwerpen,
West-Vlaanderen en Henegouwen wordt verder ondersteund.
Binnen dit toeristisch recreatief netwerk wordt gestreefd naar:
-

Het verhogen van de complementariteit tussen de toeristischrecreatieve voorzieningen;

Opties met betrekking tot de open ruimte structuur

-

Het cultuurhistorisch landschap moet behouden en versterkt worden
binnen deze deelruimte. Hierbij dient er een symbiose gecreëerd te
worden tussen natuur en landbouw, waarbij de versterking van het
landschap, de ontwikkeling van natuurwaarden en de leefbaarheid van
de landbouw worden nagestreefd. De bestaande landschapswaarden
worden hierbij gebruikt als afwegingskader.

De versterking van toeristisch-recreatieve infrastructuur op
provinciaal niveau. Op gemeentelijk niveau kunnen lokale
toeristisch-recreatieve elementen de netwerkvorming versterken,
o.m. door een gericht aanbod aan kleinschalige lokale
accommodatie en aandacht voor historische sites of
merkwaardige gebouwen;

-

Het bevorderen van een maximaal recreatief medegebruik van de
openruimte-elementen (bv. bossen, waterlopen,…) op een
verantwoorde en duurzame wijze en het verbinden van die
elementen door versterking van een netwerk van provinciale en
lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open
ruimte;
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-

De versterking van de eigenheid, de specifieke potenties en de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van elk toeristisch-recreatief
netwerk;

-

De uitbouw van toeristisch-recreatieve transferia van bovenlokaal
belang. Deze zijn gelegen langs de verschillende knooppunten van
de verschillende toeristisch-recreatieve elementen en routes, waar
specifieke ondersteunende infrastructuur aangelegd kan worden
(sanitair, aanlegsteiger, infopunt, horeca,…)

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

30

Toelichtingsnota

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

6.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DE PINTE (GRS)
6.3.1

Ricthinggevend gedeelte
Algemene ruimtelijke principes (GRS, RG pg 5)
De Pinte wordt gekenmerkt door een complementariteit aan wonen in
een open omgeving, recreatie, een landschappelijk en ecologisch
waardevolle open ruimte en een goede bereikbaarheid. De uitdaging
voor de toekomst bestaat er in, deze complementariteit in een
duurzaam perspectief te brengen.
Voor De Pinte betekent dit dat:
-

het aantrekkelijke woontapijt verder ontwikkeld en vooral gedifferentieerd
wordt, zodat het aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen;
diverse vormen van recreatie de ruimte delen in andere functies, vnl.
wonen en open ruimte functies;
de landschappelijke en ecologische kwaliteiten beschermd worden en
doorgetrokken worden in het bebouwde gebied;
alternatieve vervoersmiddelen gestimuleerd worden: in het geval van De
Pinte vooral de combinatie fiets-trein, aangevuld met de bus.

Hoewel Zevergem een kern in het buitengebied is, is het ook hier van
belang dat er initiatieven genomen worden om het woningaanbod te
differentiëren en te investeren in de leefbaarheid van de woonkern.
Wensstructuur deelkern Zevergem
Verbeteren van de samenhang van de kern van Zevergem
De dorpskern van Zevergem ligt in tegenstelling tot die De Pinte in het
buitengebied en doet het minst verstedelijkt aan. De ruimtelijke
samenhang kan er echter verbeterd worden, in het bijzonder door de
aanleg van de openbare ruimte en het sterken van de band met de
Schelde.
Ook hier is het van belang dat er initiatieven genomen worden om het
woningaanbod te differentiëren en te investeren in leefbaarheid van
woonkernen. (RG p.5)
Gewenste nederzettingstructuur
De kern van Zevergem
De rol van Zevergem als woonkern is beperkt en dient in de toekomst
op het huidige niveau gehandhaafd te blijven.

De druk op de woningmarkt is er groot en er blijven weinig
mogelijkheden over om het woningaanbod te differentiëren ten
behoeve van senioren en eigen inwoners. Binnen de woonkern dienen
er hiervoor oplossingen gevonden te worden. Het meest aangewezen
middel om dit in Zevergem te concretiseren, is door het ontwikkelen
van een woonproject ten zuiden van de kerk. Hier is er een nog niet
bebouwd deel van de woonzone aanwezig.
Verder moet ook blijvend werk gemaakt worden van het verbeteren
van de woon- en leefomgeving onder andere door het veiliger en
aangenamer maken van de openbare ruimte.
Optie voor zonevreemde woningen
In het plangebied komen een aantal zonevreemde woningen voor.
Deze zijn gelegen in de Scheldevallei.
Wat betreft deze zonevreemde woningen stelt
richtinggevend gedeelte van het GRS het volgende:

men

in

het

“In de rand van de kern bevinden zich een aantal zonevreemde
constructies of bouwwerken en bevinden er zich binnen de woonkernen
een aantal verkavelingen, die buiten het woongebied van het
gewestplan bevinden. In beide gevallen stellen zich juridische
problemen. Zonevreemde constructies of bouwwerken in de rand van
de kern dienen rechtszekerheid te krijgen.
Dit wil zeggen dat:
-

de woonbestemming voor deze gevallen wordt bestendigd;
woningen uitbreidingsmogelijkheid krijgen tot 1000 m² of tot hetgeen
gebruikelijk is in het omringende woongebied
hetzelfde uitrustingsniveau qua nutsvoorzieningen wordt nagestreefd.

Verkavelingen buiten het woongebied van het gewestplan zijn dan wel
niet zonevreemd, maar er stelt zich toch een probleem, bijvoorbeeld op
het moment dat de verkavelingen gewijzigd moeten worden. Het is
duidelijk dat deze verkavelingen best opgenomen worden in de
juridische bestemming van het woongebied. (RG p. 22-23)”
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Gewenste verkeersstructuur
Categorisering van het wegennet
De Veldstraat, Pont-Zuid, Dorp en Pont-Noord werden geselecteerd als
een lokale verbindingsweg. De overige wegen in het plangebied zijn er
geselecteerd als wijkontsluitingsweg. (GRS, ID pg 129)
Gewenste natuurlijke structuur
Het plangebied is gesitueerd in de Scheldevallei. Grenzend aan het
plangebied bevinden zich de afgesneden Scheldemeanders
Krommenhoek, Ham, Van Loeyput en Spanjaard. Deze afgesneden
Scheldemeanders zijn gesitueerd in een VEN gebied. Het VEN vormt
met haar grote aaneengesloten gebieden de ruggengraat van de
toekomstige natuurlijke structuur (netwerken) in Vlaanderen.

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

mogelijkheden –ruimte- voor een dergelijk project worden gezocht
binnen het woongebied van het gewestplan. Eens het definitieve vorm
aangenomen heeft zal een RUP ‘Scheldedorp’ opgemaakt worden.
Art. 12
Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de open ruimte buiten
de Scheldevallei, tot aan de N60/E17. Met name de problematiek van
de zonevreemde gebouwen wordt binnen dit RUP geregeld.

Specifieke aandacht moet besteed worden aan deze Scheldevallei.
Omdat ter hoogte van de afgesneden Scheldemeanders nog
waardevolle natuurelementen voorkomen, en omdat de Scheldevallei
in het RSV als structuurbepalend voor de natuurlijke structuur in het
buitengebied wordt aangeduid, moet de natuur daar bescherming
genieten. In praktijk wil dit zeggen dat een bufferzone rond de
waterplassen wordt afgebakend waarbinnen natuur de hoofdfunctie is.

6.3.2

Bindend gedeelte
Volgende elementen uit het bindend gedeelte van het GRS zijn relevant
m.b.t. dit RUP:
Art. 10
Zevergem is een kern in het buitengebied die bovendien op de rand
van de Scheldevallei is gelegen. Er worden geen mogelijkheden
voorzien om het woongebied van de kern uit te breiden.
Art. 11
Binnen de woonkern van Zevergem dient een project ontwikkeld te
worden dat een aanbod creëert van kleinere moderne woningen
bedoeld voor gezinnen zonder kinderen (bijvoorbeeld senioren). De
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ALGEMENE VISIE

7.1 DYNAMISCHE KERN
Het is in Zevergem wenselijk dat het oprichten van nieuwe handels- en
horecazaken een stimulans krijgen. Het aantal inwoners binnen het plangebied
betreft 750. Men moet vermijden dat er louter woongelegenheden opgericht
worden binnen de kern, wat leidt tot ‘slaapdorpen’ waar weinig dynamiek is. Het
versterken van deze dynamiek kan men verwezenlijken door aantrekkelijke
ruimtes op een goede locatie en met een goede zichtbaarheid te voorzien. Hierbij
moet men tevens de mobiliteit beter afstemmen op het centrum, waarbij de
voetganger de baas is. Het is hierbij wenselijk dat de kern van Zevergem een
groen en landelijk karakter uitstraalt.
Op bijhorend kaartje werden verschillende dynamische polen aangeduid, zo
hebben we er de vrije basisschool (1), restaurant ‘De Pastorie’ (2), een
horecazaak (6), een dienstencentrum (3), een jeugdlokaal (4) en een
wijnproeverij (5). Bijkomende dynamiek kan er gestimuleerd worden door de
openbare ruimte kwalitatief in te richten, bijvoorbeeld met een dorpsplein. Verder
kan een nieuwe polyvalente zaal (7) grenzend aan het voetbalveld (8) en het
jeugdlokaal (4) deze dynamiek in de dorpskern positief beïnvloeden.
2

5

3
6

DYNAMISCHE KERN

1

4

7

8

Landuit
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7.2 KWALITATIEVE WOONTYPOLOGIEËN
Van belang is dat de woonkwaliteit in de kern behouden en waar mogelijk
versterkt wordt. De woonoppervlakte mag hierbij niet te klein zijn en er moet
voldoende opbergruimte binnen de woning voorzien worden. Via deze weg kan
men voorkomen dat er in de tuinen bijgebouwen worden opgetrokken om het
tekort aan opbergruimte in de woning te compenseren. Ook een groen,
kwalitatief openbaar domein en het ‘luchtig’ houden van bouwblokken draagt bij
tot een meer kwalitatieve woonomgeving.

De gemeente wenst tevens een tegengewicht te bieden aan de huidige tendens
voor het oprichten van appartementen te Zevergem. Behalve ouderen dienen ook
gezinnen met kinderen de kans te krijgen om in het centrum te wonen. Hierbij
dient dus ook aandacht besteed te worden aan het behoud en het versterken van
gezinswoningen.
Gezien de cultuurhistorische waarde van de kern van Zevergem, dient men
zoveel mogelijk voor renovatie te opteren i.p.v. nieuwbouw. Bij verbouwingen
dient extra aandacht besteed te worden aan de erfgoedwaarde van het gebouw.
In functie van het voorzien van voldoende kwalitatieve sociale woningen en
woningen voor gezinnen zonder kinderen (bvb seniorenwoningen) kunnen er 3
projectzones in de kern van Zevergem afgebakend worden (zie bijhorende
conceptschets). Projectzone 1 heeft als potentie dat er een kleinschalig
woonproject kan opgericht worden aansluitend op de achterliggende verkaveling
‘Het Wijngaardeke’ én in de onmiddellijke omgeving van de dorpskern. Bij de
centraal gelegen projectzone 2 is het van belang dat de relatie met het
achterliggende openruimtegebied aanwezig is. In deze projectzone kan er een
zichtas richting het open-ruimte-gebied verwezenlijkt worden. Projectzone 3 dient
gerealiseerd te worden rekening houdende met een kwalitatieve overgang tussen
bebouwde en open ruimte.

KWALITATIEVE WOONTYPOLOGIEËN

Het is wenselijk dat men op een doordachte wijze omgaat met verdere
verdichting in de kern gezien de culturele, historische en/of esthetische waarde
ervan. Met ‘doordachte wijze’ wordt bedoeld dat rekening dient gehouden te
worden met de cultuurhistorische waarde van de kern. Bijvoorbeeld het voorzien
van woongebouwen in de tuin van de pastorie is niet wenselijk omwille van het
cultuurhistorisch karakter. Een ander voorbeeld is het ongebreideld toelaten van
meergezinswoningen wat het groene landelijke karakter van de kern zou
schaden.
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7.3 AANGENAAM PUBLIEK DOMEIN – BUNDELEN VOORZIENINGEN
Op heden is zo goed als alle publieke ruimte verhard en ingericht als straat en/of
parkeerterrein. Binnen de woonwijk ‘Wijngaardeken’ vinden we tevens een verhard
publiek recreatieterreintje terug.

Zo kan het parkeerplein vóór de kerk van Zevergem groener, aangenamer en
deels verkeersvrij ingericht worden. In functie van deze groene en zachte openbare
ruimte werd er voor Zevergem een beeldkwaliteitsplan opgemaakt. (voor de
gedetailleerde problematiek betreffende het publieke domein verwijzen we graag
naar pg. 76 van het Beeldkwaliteitsplan).
Het openbaar domein in de kern staat er voornamelijk in het teken van de auto.
Het is wenselijk dat het openbaar domein aangenamer gemaakt wordt via een
aantal fiets- voetgangersverbindingen.
Bij nieuwbouwprojecten dient men voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Tevens
dient men een aaneenschakeling van toeritten naar garages langsheen de
straatkant te vermijden, wat het straatbeeld ten goede komt.
Het is wenselijk de open ruimte achter de kerk open te trekken richting Dorp opdat
deze waardevolle ruimte (gaaf valleilandschap) maximaal beleefbaar wordt.
De verharde ruimte achter de kerk kan deel uitmaken van een groot dorpsplein
rondheen de kerk. Het is hierbij niet de bedoeling dat de pleinfunctie vanuit het
centrum naar de rand van het dorp wordt verplaatst. Maar wel om een centraal
plein te voorzien rondheen de kerk.
Het dorpsplein kent 3 pleinwanden. Het betreffen volgende pleinwanden:
-

de pleinwand gevormd door de bebouwing gelegen langs de noordzijde van Dorp,
de pleinwand die de verbinding vormt tussen Pont-Zuid en Blijpoel en
de pleinwand die de Pastorij, de kerk en het achterliggende grasveld met elkaar
verbindt. Deze derde pleinwand kan versterkt worden door het voorzien van een lange
tuinmuur die het plein doortrekt tot aan het landschap achter de kerk. In de lange
bebouwingsstrook die ontstaat achter de muur kunnen een pak bijkomende functies
ingepast worden. Bij voorkeur zijn dit bijkomende publieke voorzieningen die het
dorpsleven versterken.

Dit dorpsplein vormt er een terras van waaruit men een maximaal zicht heeft op de
achterliggende gave valleilandschap.

AANGENAAM PUBLIEK DOMEIN – BUNDELEN VOORZIENINGEN

De kern van Zevergem heeft duidelijk nood aan meer groen, aan een zachtere
openbare ruimte.
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Langsheen het nieuwe dorpsplein kunnen verschillende voorzieningen gebundeld
worden en wordt de beleefbaarheid van Zevergem als scheldedorp
gemaximaliseerd.
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Door net hier voorzieningen te creëren en de kern van het dorp naar dit dorpsplein
te richten wordt de plaats maximaal beleefd en creëert men een ontmoetingspunt
waarbij de historisch landschappelijk waardevolle elementen opnieuw maximaal
tot zijn recht komen.
Rondheen het dorpsplein situeren zich reeds het voetbalterrein en het jeugdlokaal.
Bijkomende functies die hier nog kunnen voorzien worden is o.a. een polyvalente
zaal met bijhorende horecamogelijkheden, een commerciële of dienstverlenende
functie (genre apotheek, kantoor OCMW of mutualiteiten,…) aangevuld met een
paar kleinere ruimtes die voor vergaderingen van het buurtleven gebruikt kunnen
worden en een bibliotheek,…
Een eventuele tijdelijke groene parking kan tevens voorzien worden nabij het
dorpsplein en de voorzieningen. Het is de bedoeling dat deze parking slechts
enkele keren per jaar gebruikt wordt en wanneer deze parking niet gebruikt wordt
het landschap er nagenoeg onaangetast bij blijft liggen. Het landschap wordt er
zoveel als mogelijk gevrijwaard van verharding door gebruik te maken van
grasdallen e.d.
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De oude Schelde ter hoogte van de kern van Zevergem biedt heel wat potenties
op het gebied van recreatie en toerisme. De oude Schelde-arm wordt als
biologisch waardevol beschouwd en biedt een landschappelijke meerwaarde
voor de kern. Tot nu toe wordt de oude Schelde-arm niet echt bij de kern
betrokken. Dit gebied kan ingericht worden als groen rustpunt in de gemeente.
Het kan uitgerust worden als startpunt voor fietsroutes en wandelroutes.
Bij de realisatie van een nieuw stedenbouwkundig project gelegen achter de kerk
moet men de band met de Schelde versterken.
Dit kan men doen door verschillende zichtassen te creëren richting het open
ruimte gebied. Het moet onmogelijk zijn om hier gebouwen op te richten die dit
openruimte gebied afschermen.
Rond de kerk kan een groots dorpsplein voorzien worden die op zich een terras
vormt van waaruit men een maximaal zicht heeft op de achterliggende gave
valleilandschap.
De buurtweg nr. 13 (Warandestraatje) die uitkomt op een Scheldemeander kan
opgewaardeerd worden via een nieuw aan te leggen wandel-fietspad.
Het nabijgelegen Kasteelpark ‘Van Welden’ kan eveneens bij de dorpse sfeer
betrokken worden. Vooral de potentie die dit park heeft als verrijking bij het
areaal publieke ruimte – de Weldendreef- is van belang binnen dit concept.
Verder is het van belang dat er snelle voetgangers- en fietsverbindingen mogelijk
zijn.

VERSTERKEN VAN DE BAND MET DE SCHELDE – LINK MET OMGEVING

7.4 VERSTERKEN VAN DE BAND MET DE SCHELDE – LINK MET OMGEVING

Landuit
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7.5 RESPECT VOOR AANWEZIGE ERFGOED
In de kern van Zevergem komen een aantal gebouwen voor die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en/of in de
(voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Deze erfgoeddatabank werd op het terrein afgetoetst. Uit de aftoetsing blijkt dat we op heden volgende waardevolle gebouwen terugvinden
binnen het plangebied:
Volgnummer
1
2
3
4
5

Adres
Molenstraat 5
(perceel 404A)
Pont – Noord 38
(perceel 562V)
Pont – Noord 16+
(perceel 560W3)
Pont – Noord 19
(perceel 478B)
Pont – Noord 2
(perceel 557E)

6

Dorp 2
(perceel 495B)

7

Dorp 1
(perceel 551T)
Blijpoel 1 – 7
(perceel 553K, 553L, 553M en 553N)

8, 9, 10, 11

12

Dorp (zonder nummer)
(perceel 548A)

13, 14

Dorp 7 – 9
(perceel 545F en 545G)
Dorp 32
(perceel 516K)
Dorp 21
(perceel 624A)

15
16

17

Dorp 24
(perceel 508B)

Omschrijving
Hoeve.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38525).
Herenhuis.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38528).
Oude steenbakkerij.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 208255).
Hoeve.
Komt voor op de (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Hoeve.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38526) en op de (voorlopige) gemeentelijke
inventaris van het erfgoed.
De Pastorie.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38514) en op de (voorlopige) gemeentelijke
inventaris van het erfgoed.
Hoeve.
Komt voor op (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Boerenarbeidershuisjes.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (Blijpoel 1 – 5) (ID 38507) en op de (voorlopige)
gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Parochiekerk O.-L. – Vrouw.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38513), op de (voorlopige) gemeentelijke
inventaris van het erfgoed en werd geselecteerd als puntrelict.
Handelshuizen. Deze handelshuizen uit 1875 zijn opgetrokken in typische Scheldesteen.
Komt voor op de (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
School. Dit gebouw uit 1933 is opgetrokken in typische Scheldesteen.
Komt voor op de (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Hoeve.
Komt voor op inventaris bouwkundig erfgoed (ID 38515) en op de (voorlopige) gemeentelijke
inventaris van het erfgoed.
Dienstencentrum. Gebouw uit 1937, opgetrokken in typische Scheldesteen.
Komt voor op de (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
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Veldstraat 1
(perceel 329B)

Hoeve.
Komt voor op de (voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.

Men zou deze waardevolle gebouwen in de kijker kunnen zetten door ze op te nemen in een fiets- wandelroute en ze zo hun historisch belang
terug te geven. Via de opname ervan in een fiets- wandelroute kan men tevens een duidelijke link creëren tussen de verschillende waardevolle
gebouwen onderling.
Men kan deze gebouwen verder benadrukken door ze duidelijk te benoemen en er een korte historiek bij te vermelden. De cultuurhistorische
waardevolle gebouwen hebben de potentie gestructureerde bakens te vormen binnen de dorpskern van Zevergem. Renovatie dient hierbij verder
aangemoedigd te worden.

RESPECT VOOR AANWEZIGE ERFGOED

In functie van het historische herwaardering kan tevens de bestaande voetweg nr. 23 (groene pijl) terug volledig toegankelijk gemaakt worden
waarbij er een directe link ontstaat tussen enerzijds de Molenstraat en anderzijds Pont-Noord (deze voetweg komt uit aan het beschermd
monument ‘De Pastorie’ (7) en 2 historisch waardevolle hoeves (6 en 8).
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VERTALING VAN DE ALGEMENE VISIE IN CONCRETE OPTIES EN
MOTIVERING
Het omzetten van de algemene visie, rekening houdend met de bestaande toestand, de knelpunten en de potenties naar een
bestemmingsplan resulteert in volgende opties voor de kern van Zevergem.

8.1 DYNAMISCHE KERN

Om de aanwezigheid van handel en horeca in de kern van Zevergem te stimuleren kunnen volgende handelingen ondernomen
worden:
-

-

Het creëren van een centraal dorpsplein waarrond voorzieningen kunnen gebundeld worden;
Het creëren van verschillende groenzones binnen de dorpskern;
het benadrukken van aantrekkelijk en/of historische gebouwen;
parkeermogelijkheden in de nabije omgeving voorzien;
bijkomende woongelegenheden.

De zone rond de kerk van Zevergem moet de dynamiek in de kern bevorderen en er de leefbaarheid versterken.

(Bron: beeldkwaliteitsplan Zevergem)

40

Toelichtingsnota

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

8.2 KWALITATIEVE WOONTYPOLOGIEËN
1) Wonen in de kern met respect voor cultuurhistorische waarde
Het merendeel van de bebouwing in de dorpskern van Zevergem bestaat uit dorpse langshuizen. Deze vormt de basistypologie
voor de kern. Toevoegingen of verbouwingen aan de bebouwing van de kern dienen rekening te houden met de specifieke
kenmerken van dit basistype. Elke toevoeging of verandering van een woning in de kern heeft immers een grote impact op de
beeldkwaliteit van de dorpskern in zijn geheel.
Voor de bebouwing in de kern zijn volgende inrichtingsprincipes van toepassing:
 Algemeen
- De gevel heeft een verticale geleding met staande raamverdeling (breedte/hoogte verhouding van 1/2 tot
1/3);
- Garagepoorten aan de straatzijde worden beperkt.

 Voorgevel
- De bebouwing heeft een brede voorgevel die op de rooilijn staat;
- De voorgevel is vlak, zonder insprongen of terugwijkingen.

 Zijgevels
- Bij rijbebouwing zijn de zijgevels blind of gesloten, bij hoekwoningen kunnen openingen toegevoegd worden.

 Bouwhoogte
- De bebouwing is twee bouwlagen hoog, de kroonlijst is min of meer doorlopend.

 Dakvorm
- De bebouwing heeft een zadeldak, met de nok parallel aan de voorgevel;
- Daktoevoegingen als dakkapellen en dakramen zijn beperkt en tasten de dakvorm niet aan.
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 Materiaalgebruik
- Baksteenmetselwerk in donkere Scheldebaksteen, pleisterwerk mag lichtkleurig + daken in donkere leien of
pannen.
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2) Residentiële woningen
De recente uitbreidingen van de kern, zowel door verlinting als door de toevoeging van woonverkavelingen, creëerden een
eerder generiek ‘Vlaams’ dorp. Deze uitbreidingen hebben weliswaar eigen karakteristieken, maar naar beeldwaarde is deze
uitbreiding niet ‘anders’ of ‘waardevoller’ dan andere linten of verkavelingen in De Beer, Landuit of Zwijnaarde. Een dergelijk
generiek woonlint vraagt niet echt om specifieke criteria voor het beschermen of versterken van de beeldwaarde, maar om een
aantal eenvoudige regels voor het ruimtelijk inpassen van bijkomende bebouwing op basis van de basiskarakteristieken van de
lintvorm en verkavelingsvorm.
Voor de residentiële woningen zijn volgende inrichtingsprincipes van toepassing:
 Algemeen
- Specifieke welstandskenmerken zoals materiaalgebruik, kleurgebruik, gevelgeleding, raamverdeling en dergelijke zijn allen vrij;
- Garages kunnen in het hoofdvolume of in een eigen volume.
 Voorgevel
- De bebouwing staat teruggetrokken ten opzichte van de rooilijn.
 Zijgevels
- Zijgevels kunnen eveneens de toegang of ramen bevatten.
 Bouwhoogte
- De bebouwing is maximaal twee bouwlagen hoog + dakverdieping.
 Dakvorm
- De dakvorm en mogelijke toevoegingen zijn vrij.
 Vrijstaand of geclusterde bebouwing
- De bebouwing kan volledig vrijstaand zijn of geclusterd. Een te lange aaneengesloten rij van bebouwing is niet gewenst.
 Verbod op meergezinswoningen
- Meergezinswoningen zijn niet toegelaten, aanvullende functies op het wonen wel. Een uitzondering voor meergezinswoningen
wordt toegelaten voor bestaande gebouwen. Er kunnen maximaal 4 woonentiteiten voorzien worden met een min.
vloeroppervlakte van 100 m².
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3) Woonprojectzones
Binnen het plangebied komen 3 projectzones voor, deze werden aangeduid op het bestemmingsplan. Het betreft gebieden die
door hun grootte, ligging, huidige invulling, … een andere benadering vragen. Daardoor bieden deze zones meer opties wat
betreft de invulling en ontwikkeling ervan. Door deze zones als één geheel te bekijken en te ontwikkelen hoopt men tot een
kwalitatieve invulling te komen die één geheel vormt en die een meerwaarde betekent voor de kern van Zevergem.
a. Woonprojectzone 1
Omschrijving van de woonprojectzone
Het betreft een restruimte (ca. 9.200 m²) tussen het Wijngaardeke en Dorp. De site ligt er pal in het centrum van Zevergem en is
ontsluitbaar via Dorp. Behalve zijn zeer centrale ligging paalt de site er aan het beschermde gebouw ‘De Pastorie’. Dit gebouw
doet dienst als een horecazaak.
Deze projectzone, gelegen in woonuitbreidingsgebied, betreft een compensatie van het woongebied achter de kerk die cfr. het
GRS kan ontwikkeld worden. Ruimtelijk onderzoek (o.a. het beeldkwaliteitsplan die opgemaakt werd i.f.v. onderhavig RUP) bracht
naar voor dat een verdere bebouwing achter de kerk niet wenselijk is. Vandaar de herlocalisatie van dit juridisch woongebied
achter de kerk (cfr. het gewestplan) naar deze projectzone.
Bij de ontwikkeling van de site zal er één woning langs Dorp moeten verdwijnen gezien het niet wenselijk is een toegangsweg te
voorzien doorheen de tuin van het beschermde monument de Pastorie.
Bij het verder ontwikkelen van de site is het niet wenselijk de site vol te bouwen, er kunnen maximaal een vijftiental woningen in
deze zone gebouwd worden. In het kader van de realisatie van het bindend sociaal objectief is het wenselijk min 12 sociale
woningen te voorzien. Dit werd vastgelegd in het Plan van Aanpak (CBS 14.04.2013) dat opgemaakt werd i.f.v. de
voortgangstoets.
De site kan in 1 fase ontwikkeld worden.
In het noorden en parallel aan de woningen in het Wijngaardeke, kunnen er een 10-tal woningen opgericht worden. Zij worden
op een voldoende afstand van de tuin van het beschermde monument opgericht zodat zij de uitstraling van het beschermde
monument niet in het gedrang brengen.
Parallel aan deze woningen in het noorden van het projectgebied kunnen er in het zuiden een 4 tal woningen worden voorzien.
Ten oosten van deze woningen kunnen er een 20-tal garages voorzien worden voor het volledige projectgebied. De helft van de
garages kunnen zich bevinden in een bestaand volume, de andere helft in een gebouw, grenzend en parallel aan dit bestaande
volume.
Centraal doorheen het projectgebied kan een weg voorzien worden met een doodlopend karakter. De weg start in Dorp en kent
een doorlopend karakter voor fietsers en voetgangers van Dorp naar het Wijngaardeke.
De aanliggende groenzone rondheen de Pastorie zorgt voor een verademing binnen de dorpskern. Het is dan ook wenselijk deze
groenzone (met parkkarakter) te behouden. Om deze groenzone intenser beleefbaar te maken is het wenselijk dat het nieuwe
woonproject verbonden wordt via een wandel- fietspad doorheen deze tuinzone naar de achterliggende verkaveling het
Wijngaardeke. Op deze manier ontstaat er tevens een groene, aangename, zachte en snelle verbinding tussen het dorpsplein en
de verkaveling het Wijngaardeke.
Ten westen van dit beschermd monument kan het woonlint langsheen Dorp afgewerkt worden.

44

Toelichtingsnota

Motivatie tot realisatie van projectzone 1 en afwijking van het richtinggevend deel van het GRS:

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

Projectzone 1 betekent een verdere opvulling van het woonuitbreidingsgebied te Zevergem.
Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied (ca. 9000 m² waarvan reeds ca. 1000 m² ingenomen is door bewoning) wordt
gemotiveerd vanuit het schrappen van het woongebied ten zuiden van de kerk (ca. 7000 m²). Oorspronkelijk was het de
bedoeling om ten zuiden van de kerk een kleinschalig woonproject te realiseren (visie richtinggevend deel GRS). Zowel in het
beeldkwaliteitsplan maar ook in de visie op Zevergem uit het GRS is duidelijk dat men de band tussen het dorp en de
Scheldvallei wens te versterken. Het voorzien van een woonproject ten zuiden van de kerk zorgt er echter voor dat de band tussen
dorp en vallei verder versnipperd wordt. Om de band te versterken is het bouwvrij houden van de zone ten zuiden van de kerk
noodzakelijk. Hierdoor blijven de zichtrelaties op de vallei en de hoeve bewaard. Door het plein voor de kerk door te trekken tot
achter de kerk wordt ook de beleving hiervan versterkt. Het verlies aan woongebied wordt gecompenseerd door de realisatie van
een kleinschalig woonproject in projectzone 1.
De bovenstaande visie werd als volgt vertaald in de inrichtingsschets:
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b. Woonprojectzone 2
Woonprojectzone 2 is gelegen achter de kerk en het kerkhof.
De bestaande bebouwing in Dorp nummers 11 tot en met 25 bestaat uit oude woningen in een vrij slechte staat. Een groot deel
van deze woningen is vrij klein en is in een bouwtechnisch minder goede staat (de woningen zijn niet meer aangepast aan
huidige woonnormen op het vlak van comfort, duurzaamheid, licht en energieprestaties). Bovendien keren deze woningen zich
momenteel af van het achterliggende landschap. De vrij kleine tuinen staan goed volgebouwd met de typische Vlaamse
achterbouwsels en koterijen. Dit deel van de dorpskern is nu een lint met een duidelijke voorzijde en een informele achterzijde.
Het lint laat slechts een beperkt zicht open vanaf de weg naar het achterliggende landschap, net op de overgang van Dorp naar
Pont-Zuid, aan een knik in de doorgaande weg.
Door het dorpsplein door te trekken tot aan het open valleilandschap van de Schelde komen deze woningen plots op het plein
zelf te staan. De informele achterzijde wordt dan zeer zichtbaar en wordt publiek toegankelijk. Het plein beperkt zich tot de oude
dorpskern en stopt aan de knik van Dorp naar Pont-Zuid. De bebouwing op het plein markeert dus ook het dorpscentrum zelf.
Aangezien dit deel van het lint (nummers 11 tot 25, met uitzondering van 21) eigenlijk één eigendom vormt en reeds voor de
helft leegstaat, lijkt het aangewezen de zeven bestaande woningen samen als één geheel te ontwikkelen zone te beschouwen.
Om tot een optimale inpassing te komen in de dorpskern wordt voorgesteld de bestaande woningen te slopen en te vervangen
door nieuwbouw. Hierbij is het van belang dat de voorgevels uitgevoerd in beraapt parement (vingerprint) behouden blijven. Het
historisch herstel van de woning in Dorp 17 (nu in rode baksteen en tweelaags) is tevens aangewezen.
De nieuwe bebouwing kan een aantal relaties scherp stellen die de structuur van de dorpskern versterken. Bovendien biedt dit de
mogelijkheid om de bestaande verouderde woningen te vervangen door hedendaagse kwalitatieve woningen.
De twee woningen met horeca en retailfunctie op nummers 7 en 9 blijven wel behouden. Ze vormen geen onderdeel van
dezelfde eigendom en vormen (zoals bleek uit de analyse van de bestaande bebouwing) een architecturale entiteit op zich.
Bovendien neemt het volume met deze twee woningen een duidelijke prominente plek op binnen de bestaande kern, zowel
functioneel, maatschappelijk als morfologisch. De nieuwe woonontwikkeling wordt opgevat als een bebouwingseiland dat op het
grote dorpsplein staat. Het vormt daardoor een vergelijkbare figuur als de kerk met kerkhof. Beiden worden duidelijke bebouwde
en/of ommuurde entiteiten die op de publieke ruimte staan. Ze worden aan alle zijdes omgeven door het publieke plein, hoewel
de verschillende zijdes niet hetzelfde karakter hebben. Het wooneiland kent drie zijdes: een wand aan de doorgaande weg, een
wand gericht op het open landschap en een eerder introverte zijde aansluitend op de bestaande bebouwing van nrs. 7-9. Bij het
inpassen van het nieuwe wooneiland kan de bebouwing mee het plein definiëren en relaties in de kern scherp stellen.
1. De woningen aan de doorgaande weg worden opgericht als aaneengesloten bebouwing refererend aan de bestaande
bebouwing. De bebouwing op deze lijn is slechts één bouwlaag met zadeldak hoog zodat de kerktoren steeds zichtbaar blijft.
2.

Aan de overgang van Pont-Zuid naar Dorp wordt het bestaande lint een stuk ingekort en vervormd van een doorlopend lint
tot het wooneiland. Daarbij wordt op de overgang een grote opening in het bestaande lint gelaten die een doorzicht of
venster biedt op het achterliggende open valleilandschap. De bebouwing wordt op deze plaats teruggeplooid naar het
landschap toe. Toch wordt best vermeden dat het omgeplooid lint als een gesloten bouwblok waargenomen wordt. Deze
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bebouwingsvorm is immers niet kenmerkend voor Zevergem. Om dit te vermijden wordt de bebouwing opgedeeld in twee
volumes, naast de bebouwing op de rooilijn langsheen de doorgaande weg (1). Wordt daarom los daarvan een tweede
volume ingepast (2.). Dit volume fungeert als een soort kopgebouw dat de dorpskern al markeert in Pont-Zuid. Dit volume is
als kop twee bouwlagen met zadeldak hoog.

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

3. Aan de zijde van het landschap wordt een derde volume ingepast dat zich richt op het weidse landschap van de
Scheldevallei. De woningen hier zijn eveneens twee bouwlagen met zadeldak hoog. In de drie bebouwingsvolumes samen
kunnen in voorliggend ontwerpvoorstel tien woningen ingepast worden.
Tussen het wooneiland en het volume van café en slagerij wordt een breed pad of steeg ingepast. Deze doorgang vormt
onderdeel van het dorpsmolen en verbindt voorzijde (voor de kerk) met achterzijde (aan het landschap) zodat de twee delen van
het plein als één geheel werken. De doorgang zorgt er bovendien voor dat de tuinen van de woningen van achter uit bereikbaar
zijn via deurtjes of poortjes. Ook de tuin en loodsen van café en slagerij zijn via deze steeg gemakkelijk bereikbaar.
Het wooneiland bestaat bewust uit drie verschillende bouwvolumes die samengehouden worden door bakstenen tuinmuren die
kenmerkend zijn voor de dorpskern. De tuinmuren garanderen voldoende privacy tussen de private of collectieve tuinen horend
bij de woningen en het omliggende publieke plein. Ook het perceel van café en slagerij dient met een tuinmuur (met poort)
omgeven te worden.
De woningen aan de doorgaande weg worden rechtstreeks ontsloten vanaf deze weg. Langs de weg kunnen bewoners ook
parkeren. De steeg en het plein dat voorlangs de woningen aan het landschap loopt zorgen voor de ontsluiting van deze
woningen. Onder het wooneiland kan eveneens een ondergrondse parkeergarage ingepast worden.
Aansluitend op het nieuwe dorpsplein en op het nieuwe bouwblok bevindt zich, ten zuiden hiervan, een hoeve. Via een wegel
omzoomd door wilgen wordt de hoeve ontsloten op het nieuw aan te leggen dorpsplein. Het beeldkwaliteitplan voorzag in
uitbreiding van de gebouwen van de hoeve tot 8 wooneenheden. De hoeve kreeg het karakter van een vierkantshoeve. Dit wordt
echter niet als wenselijk ervaren. Het betreft immers een zeer hoge woondensiteit in een landschappelijk waardevol gebied
(weiland op de rand van de Scheldevallei). De mogelijkheid wordt wel gelaten om binnen de bestaande gebouwen meerdere
wooneenheden in te richten. Dit moet er voor zorgen dat de waardevolle gebouwen bewaard en gerestaureerd kunnen worden.
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De bovenstaande visie werd als volgt vertaald in de inrichtingsschetsen:
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c.

Woonprojectzone 3

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

Het betreft de locatie op de hoek gevormd door het Warandestraatje en Blijpoel.
De zone heeft een oppervlakte van ca. 2.000 m² en bevindt zich in woongebied cfr. het gewestplan.
Deze locatie bevat de potentie om hier een strategisch en kleinschalig sociaal woonproject te voorzien. Het perceel biedt potentie
om 5 tot 7 woningen te voorzien. Het is wenselijk hier woonvormen in te passen die gericht zijn op speciale doelgroepen (bvb.
woningen voor senioren of hulpbehoevenden, sociale woningen,…). Eventueel kunnen nog bijkomende voorzieningen ingeplant
worden (bvb. i.f.v. dagopvang).
Bij de ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de overgang naar de open ruimte en de vista vanuit de dorpskern
naar de Schelde. De bebouwing dient zich bijgevolg op een respectabele afstand van het aangrenzende Warandestraatje
ingeplant te worden. Het Warandestraatje kan niet gebruikt worden voor de ontsluiting van de site. Ook het parkeren mag niet
geënt worden op het Warandestraatje.
Een kleinschalige bebouwing is er wenselijk waarbij er een typologie dient nagestreefd te worden met maximaal 1 bouwlaag +
dak (hellend / plat). Om tot een optimale integratie van de bebouwing in het dorpsgezicht te komen is het tevens wenselijk dat er
gebruik gemaakt wordt van een Scheldesteen.
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8.3 AANGENAAM PUBLIEK DOMEIN – BUNDELEN VOORZIENINGEN

Om een meer kwalitatief openbaar domein te kunnen realiseren in de kern van Zevergem is het wenselijk een centraal
dorpsplein achter de kerk te voorzien. Het betreft een dorpsplein die ingericht wordt als balkon met zicht op de achterliggende
open ruimte. Hierbij is het wenselijk het plein strak in te richten zonder al te veel overbodige hoogteverschillen of overbodige
infrastructuren. Het is van belang dat het een gezellig doch sober functioneel plein wordt waarbij alle aandacht uitgaat naar
de achterliggende open ruimte en scheldemeanders. Het betreft een modern strak functioneel plein zonder al te veel franjes
die een contrast vormt met de historische kernbebouwing. Het contrast tussen modern (plein) en historisch (De Pastorie,
kerk,..) zorgt voor een nog grotere benadrukking van de historische kernbebouwing. Parkeervoorzieningen achter de kerk
worden er geweerd en bevinden zich vooraan de kerk, weg van het gezellige dorpsplein.
Om het plein van enige dynamiek te voorzien is het wenselijk er enkele diensten en/of horeca te voorzien. Aan de oostzijde
van het dorpsplein wordt een lange bebouwingsstrook opgericht die het plein doortrekt van aan ‘De Pastorie’ tot aan het
landschap achter de kerk. Binnen deze bebouwingsstrook kunnen een pak bijkomende voorzieningen gebundeld worden. Bij
voorkeur zijn dit bijkomende publieke voorzieningen die het dorpsleven versterken. Een heel aantal voorzieningen zijn
mogelijk en kunnen uitgewerkt worden op basis van de behoeftes aan voorzieningen in de kern.
Volgende voorzieningen kunnen worden gebundeld in de bebouwingsstrook:
-

-

-

Een commerciële of dienstverlenende voorziening (genre apotheek, kantoor OCMW of mutualiteiten,…) aangevuld met
een paar kleinere ruimtes die voor vergaderingen van het buurtleven gebruikt kunnen worden en een bibliotheek. Als
alternatief kan hier ook een commerciële voorziening met woning opgetrokken worden.
Een functioneel volume met een berging voor onderhoud van de begraafplaats en het openbaar domein, aangevuld met
een publiek sanitair, kleedkamers in functie van het voetbalveld en een publiek waterhaalpunt (o.a. voor onderhoud van
graven op het kerkhof).
Lokalen voor de jeugdbeweging (het bestaande gebouw kan ingepast worden of vervangen worden door meer
aangepaste functionele lokalen);
Een feestzaal / ontmoetingszaal gericht op het open landschap zodat deze zowel het plein achter de kerk, als het
grasplein kan opladen. De voorzieningen in de zaal kunnen ook dienst doen als kantine voor de voetbal.
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8.4 VERSTERKEN VAN DE BAND MET DE SCHELDE – LINK MET OMGEVING

De kern van Zevergem bestaat op heden voornamelijk uit ‘losse bestanddelen’: bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten,
voorzieningen, groene zones, parkeerhaventjes,…
Een netwerk van wandelwegen kan deze onderdelen met elkaar verbinden. Deze routes kunnen eventueel verder uitgewerkt
worden volgens bepaalde thema’s en opgenomen worden in een groter geheel.
Hierbij is het van belang dat het nabijgelegen kasteelpark ‘Van Welden’ bij de dorpse sfeer betrokken wordt. Vooral de potentie
die dit park heeft als publieke ruimte – de Weldendreef – is hierbij van belang.
Ook kan er een duidelijke link met de scheldemeanders verwezenlijkt worden. Deze link kan versterkt worden via een
heropwaardering van het bestaande historische Warandestraatje (buurtweg nr. 13). Langs het Warandestraatje loopt reeds de
bestaande wandelroute ‘Doornhammeke’.
Een nieuw dynamisch woonproject achter de kerk moet hierbij de band met de Schelde versterken. Zo dienen er verschillende
zichtassen gecreëerd te worden richting het openruimtegebied waarbij er een duidelijke zichtrelatie ontstaat tussen enerzijds de
kern en anderzijds het openruimte gebied. Deze zichtassen dienen kwalitatief (wandelassen, zitinfrastructuur,..), groen
(laagstammig), duidelijk en voldoende breed ingericht te zijn.
De centrale zone achter de kerk dient ingericht te worden als een verhard dorpsplein. Dit verhard dorpsplein is dan als het ware
een balkon, gericht op het landschap. Tevens kan dit dorpsplein dienst doen als startpunt voor fietsroutes en wandelroutes.

De Pastorie

Weldendreef

Kerk

Kasteelpark ‘Van Welden’
Buurtweg nr. 13

Woonproject

Woonproject
Scheldemeanders

Scheldemeanders
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8.5 RESPECT VOOR CULTUREEL ERFGOED

Cultureel erfgoed bestaat slechts als het voortdurend wordt herdacht en herbenaderd. Het culturele erfgoed te Zevergem moet
als motor dienen en dient om zowel een economische als sociale en culturele dynamiek in Zevergem te bevorderen. Hierbij is het
van belang dat dit cultureel erfgoed in de kijker wordt geplaatst. Om een samenhang in dit culturele erfgoed te bevorderen is het
wenselijk dat deze waardevolle gebouwen in de kijker gezet worden via een fiets- wandelroute. Via deze weg is het mogelijk om
hun historisch belang terug te geven.
De centrale zone rond de kerk kan hierbij ingericht worden als startpunt voor fietsroutes en wandelroutes. Langsheen deze
centrale zone rond de kerk bevinden er zich 3 waardevolle gebouwen uit het cultureel erfgoed, zo hebben we er de dorpskerk,
‘De Pastorie’ (met hierin een gevestigde horecagelegenheid) en een hoeve die dienst doet als wijnproeverij.
In functie van deze historische opwaardering kan tevens de bestaande voetweg nr. 23 terug volledig toegankelijk gemaakt
worden waarbij er een directe link ontstaat tussen enerzijds het culturele erfgoed in de Molenstraat (2 hoeves) en anderzijds het
culturele erfgoed in Dorp en Pont-Zuid. Deze voetweg komt uit aan het beschermd monument ‘De Pastorie’.
Om het behoud van enkele historische hoeves/bebouwing te verzekeren en verkrotting ervan tegen te gaan, is het noodzakelijk
dat hierin andere functies (zoals wonen) kunnen gevestigd worden. Het is echter wel van belang dat het functies betreffen met een
gering mobiliteitsgenererend karakter.
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WATERTOETS

9.1 HUIDIGE TOESTAND

Het plangebied behoort tot het Boven - Scheldebekken.
In het plangebied komt één gecategoriseerde waterloop voor (zie ook plan juridische toestand), namelijk de Toutefaisbeek
(waterloop nr. S.218 van 3de categorie, beheerd door de gemeente De Pinte).
Achter de Kerk en langsheen Pont - Zuid is deze waterloop ingebuisd. Vóór de kruising van de Veldstraat en Pont-Zuid (buiten het
plangebied) en vanaf de jeugdlokalen grenzend aan de kerk is het een open beek.
Op kaart 5 met overstromingsgevoelige gebieden wordt het zuiden van het plangebied deels aangeduid als ‘effectief
overstromingsgevoelig’. Het betreft hier vooral de strook langsheen de Toutefaisbeek.

9.2 GELDENDE WETGEVING

Aangezien het plangebied geklasseerde waterlopen omvat is o.a. volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing:
- Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17§1 en 2 dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht
zijn, zonder recht op schadevergoeding binnen een strook van 5 meter:
o Doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder;
o Op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit de waterloop, voor zover deze
producten niet schadelijk zijn voor het milieu;
o Werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop te laten plaatsen;
- Provinciaal reglement 27-05-1955 art. 15 dat stelt dat het verboden is beplantingen, bouwwerken of herstellingen aan
geklasseerde waterlopen binnen een strook van 3 m vanaf hun uiterste boord zonder voorafgaande toelating van het
gemeentebestuur;
- Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-02-1967 art. 12 en 14 die stellen dat buitengewone werken van verbetering of
wijziging aan geklasseerde waterlopen maar mogen uitgevoerd worden na machtiging van de Deputatie.

9.3 TOETSING VAN HET PLAN
Effecten op de waterhuishouding
Toename van de verharde oppervlakte

Volgens de voorgestelde voorschriften kan men bijkomende gebieden verharden. Procentueel gezien gaat het echter om een zeer
klein aandeel in de totale verharde oppervlakte van de kern.
De woonprojectzone 2 grenst volgens de watertoets aan een ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ en de woonprojectzone 3
bevindt zich binnen een effectief overstromingsgevoelig gebied.
Bij deze woonprojecten zal er dus extra aandacht moeten gaan naar waterbeheerswerken.
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Als men teruggaat in de historiek van het plangebied, dan ziet men onder meer op de Ferrariskaart (ca 1770) dat projectgebied
3 volledig binnen akkerland gelegen is en dat dit moerassig weideland, grenzend aan de Schelde, verder ten zuiden van het
plangebied gelegen is. Dit projectgebied grenst verder ook aan de kerk, het hoogste punt van Zevergem, waarrond het dorp
Zevergem ontstaan is. Een woonproject op deze locatie, rekening houdende met voldoende waterbuffering is hierbij
verantwoord.
Milderende maatregelen
- Maximale retentie van hemelwater aan de bron

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

De vigerende wetgeving inzake retentie en hergebruik van hemelwater dient toegepast te worden. Het algemeen
uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het
resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt
debiet vertraagd wordt afgevoerd.
-

Verharde oppervlakken zoals voetpaden, fietspaden, parkings en inritten worden, ongeacht de afmeting, maximaal
aangelegd in waterdoorlatende materialen. Belangrijk hierbij is dat:
o

De waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag;

o

Er geen afvoerkolken worden voorzien;

o

De verharding niet in helling wordt aangelegd (minder dan 0,5%) en er opstaande randen worden voorzien tenzij de
waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15%

o

van de verharde oppervlakte bedraagt en op het bouwplan staat aangeduid;
Het geen kleibodem betreft (textuur E en U).

Als niet aan bovenstaande voorwaarden kan voldaan worden, dient om de schadelijke invloed op de waterhuishouding in de
omgeving te beperken, de oppervlakte beschouwd te worden als verhard;
-

Bij een bijkomende verharde oppervlakte groter dan 1.000 m² dient minstens voldaan te worden aan de volgende buffer- en
infiltratie-voorwaarden: 250 m³ buffer per ha verharding en 400 m² infiltratieoppervlakte per ha verharding;

-

Delen van het plantgebied bevinden zich in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het plangebied bevindt zich niet in ROG
maar plaatselijk wel in risicozone. Het plangebied bevindt zich in het winterbed van de Schelde.

-

Voor het uitwerken van woonprojectzones 2 & 3 zal rekening gehouden worden met de principes van overstromingsvrij
bouwen.

Uit bovenstaande kan men afleiden dat het verwezenlijken van het RUP geen blijvende negatieve invloeden heeft op de
waterhuishouding van het gebied. Ook wat betreft de waterkwaliteit zijn de eventuele wijzigingen niet nefast.
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10 PLAN-MER
Het Plan-MER-decreet van 27 april 2007 en het Plan-MER-besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2008 voorziet een
integratiespoor voor een plan-MER bij het RUP. Binnen dit kader is volgens de geëigende procedure een aanvraag tot ontheffing
van de plan-MER-plicht ingediend aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

10.1 SCREENINGSNOTA
Samenvattende tabel:
Thema

Ingreep - effecten

conclusie

Gezondheid en veiligheid van de mens

Het plan heeft geen impact op de gezondheid en veiligheid van de mens.

Geen significante negatieve effecten.

Ruimtelijke ordening

Het plan voorziet in een verdere verfijning van het gewestplan.

Geen significante negatieve effecten.

Fauna, flora en biodiversiteit

Op de Biologische Waarderingskaart wordt het plangebied bijna volledig aangeduid
als biologisch minder waardevol.
Het plangebied bevindt zich niet in of rond een vogel- of habitatrichtlijngebied. Zo’n
200 m ten oosten van het plangebied bevindt zich het dichtstbijzijnde GEN-gebied.
Het plan moet zorgen voor het behoud van het cultuurhistorisch karakter en de
leefbaarheid van het dorp. Er worden via dit plan geen nieuwe dynamische
ontwikkelingen toegelaten die een negatief gevolg zouden hebben voor de
omliggende fauna, flora en biodiversiteit.

Geen significante negatieve effecten.

Energie- en grondstoffenvoorraden

Het plan heeft geen impact op de energie- en grondstoffenvoorraden.

Geen significante negatieve effecten.

Bodem

Het plan heeft geen significante negatieve effecten op de bodem.

Geen significante negatieve effecten.

Water

Het RUP kan aanleiding geven tot beperkte uitbreidingen en bijkomende
verhardingen. Dit leidt tot een toename in verharde oppervlakte.
Binnen het plangebied is de geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing. Verhardingen worden maximaal
aangelegd in waterdoorlatende materialen.

Geen significante negatieve effecten.

Atmosfeer en klimatologische factoren

Geen significante verandering.

Geen significante negatieve effecten.
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Geluid en licht

Geen significante verandering.

Geen significante negatieve effecten.

Landschap, stoffelijke goederen, het
cultureel erfgoed met inbegrip van het
architectonisch en archeologisch
erfgoed

Het plan houdt een opwaardering in van het landschap, stoffelijke goederen en het
cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed.
Concrete acties met betrekking tot deze opwaardering van het landschap, stoffelijke
goederen en het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en
archeologisch erfgoed zijn onder meer:
- Het voorzien van een zone met respect voor cultuurhistorische waarde binnen het
RUP;
- Het voorzien van zichtassen naar het achterliggende openruimte gebied;
- Het voorzien van een stedenbouwkundig voorschrift m.b.t. beschermde
monumenten en bouwkundig erfgoed.

Geen significante negatieve effecten.

Mobiliteit

Geen significante verandering.

Geen significante negatieve effecten.

Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat de milieueffecten beperkt blijven.
Gezien de ligging en de beperkte aard van het project kan gesteld worden dat het plan geen grens- of gewestoverschrijdende
milieueffecten zal creëren. De activiteiten in het plangebied zijn van die aard dat ze geen invloed uitoefenen op de natuurwaarden
in de omgeving.
Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg een ontheffing van de opmaak van een Plan-MER gevraagd.

10.2 ONTHEFFING PLAN-MER PLICHT
Het plan-MER-besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2008 voorziet een integratiespoor voor een plan-MER bij het RUP.
Binnen het kader is volgens de geëigende procedure een aanvraag tot ontheffing van de plan-MER-plicht ingediend aan het
departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Door de dienst MER werd beslist op 19 maart 2009 dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.
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KAPITAALSCHADE,

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade, planbaten, kapitaalschade
of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de
kaartlaag met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag met de bestemmingen die in het
RUP worden voorzien.
Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de eigendomsstructuur,
mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.
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12 RUIMTEBALANS
12.1 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft de voorschriften op van het gewestplan Oudenaarde (K.B. 24 februari 1977 en gedeeltelijk gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering d.d. 29.10.1999) voor die percelen gelegen binnen het plangebied.
Volgende bestemmingen worden opgeheven:

-

Woongebied;
Woonuitbreidingsgebied;
Agrarisch gebied.

Naast de voorschriften van het gewestplan worden ook de verkavelingsvoorschriften uit de verkaveling nr. 141 ‘Het Wijngaardeke’ (d.d. 09/01/1979) opgeheven.
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12.2 RUIMTEBALANS
GEWENSTE TOESTAND

HUIDIGE TOESTAND
Gewestplan

Benaderende
oppervlakte

RUP

Benaderende
oppervlakte

Woongebied

Ca. 19ha 02a 27ca

Zone voor wonen met respect voor de cultuurhistorische waarde

Ca. 1ha 05a 32ca

Categorie wonen, subcategorie woongebied

Categorie wonen, subcategorie woongebied

Woonuitbreidingsgebied

Ca. 11ha 83a 60ca

Ca. 3ha 84a 62ca

Categorie wonen, subcategorie woongebied

Categorie wonen, subcategorie woongebied

Agrarisch gebied

Zone voor koeren en hovingen

Ca. 5ha 66a 00ca

Zone voor residentiële woningen

Ca. 22ha 24a 50ca

Categorie wonen, subcategorie woongebied

Categorie landbouw, subcategorie agrarisch gebied

Zone voor dorpsplein en gemeenschapsvoorzieningen

Ca. 75a 10ca

Categorie gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
Zone voor recreatieve voorzieningen

Ca. 1ha 22a 46ca

Categorie recreatie
Projectzone

Ca. 1ha 14a 82ca

Categorie wonen, subcategorie woongebied
Zone voor wegenis en openbaar domein

Ca. 4ha 73a 47ca

Categorie lijninfrastructuur
Zone voor agrarisch gebied

Ca. 1ha 51a 58ca

Categorie Landbouw; subcategorie agrarisch gebied

TOTAAL

Ca. 36ha 51a 87ca

TOTAAL

Ca. 36ha 51a 87ca
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Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1979).
De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het K.B. d.d. 28.12.1972 en 24.3.1978 en in het bijzonder de voorschriften voor
woongebied, woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied binnen de grenzen van dit RUP.
Alle verkavelingen en de hieraan gekoppelde verkavelingsvoorschriften binnen de contour van het RUP worden opgeheven.
Het betreffen volgende op te heven verkavelingen (en de hieraan gekoppelde verkavelingsvoorschriften):
1) De verkaveling nr. 15 d.d. 24/11/1965;
2) De verkaveling nr. 197 d.d. 23/08/1967 (en latere wijziging);
3) De verkaveling nr. 30 d.d. 12/06/1968;
4) De verkaveling nr. 42 d.d. 30/12/1970 (en latere wijzigingen);
5) De verkaveling nr. 40 d.d. 28/11/1975;
6) De verkaveling nr. 43 d.d. 27/04/1976;
7) De verkaveling nr. 140 d.d. 04/04/1978 (en latere wijziging);
8) De verkaveling nr. 149 d.d. 16/10/1979;
9) De verkaveling nr. 153 d.d. 29/01/1980 (en latere wijziging);
10) De verkaveling nr. 258 d.d. 16/12/1991;
11) De verkaveling nr. 439 d.d. 16/04/2007;
12) De verkaveling nr. 440 d.d. 19/02/2007;
13) De verkaveling nr. 141 d.d. 09/01/1979 (en latere wijzigingen);
14) De verkaveling nr. 205 d.d. 07/04/1986 (en latere wijziging);
15) De verkaveling nr. 248 d.d. 28/01/1991;
16) De verkaveling nr. 240 d.d. 27/05/1991;
17) De verkaveling nr. 290 d.d. 26/02/1996;
18) De verkaveling nr. 343 d.d. 27/12/1999;
19) De verkaveling nr. 350 d.d. 11/12/2000;
20) De verkaveling nr. 460 d.d. 05/10/2009.
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TOELICHTING

ART.1: ALGEMENE BEPALINGEN
1. Het oprichten van kleine gebouwen en/of infrastructuur van openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de
bestemming. De noodzaak om technische en sociale redenen moet aangetoond kunnen worden in een verklarende en
verantwoordende nota;
2. Bij nieuwbouw, al dan niet na slopen, van een gebouw waar meerdere functies worden voorzien, moet elke functie
bereikbaar zijn zonder dat een andere functie moet betreden worden.
3. Symbolen in overdruk weergegeven:
Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen:
Deze cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn op het verordenend grafisch plan aangeduid met een zwart stersymbool.
De waardevolle erfgoedelementen moeten behouden blijven. Dit betekent dat erfgoedelementen kunnen verbouwd en
vernieuwd worden, maar respect voor het karakter en de verschijningsvorm is wel steeds een voorwaarde.

Deze cultuurhistorisch waardevolle gebouwen vormen verschillende
structurerende bakens binnen de historische dorpskern.

Indicatieve aanduiding zichtassen:
Deze zichtassen zijn op het grafisch plan aangeduid met rode pijlen. Het betreffen zichtassen naar het gave
Scheldelandschap.
Deze zichtassen moeten gevrijwaard worden van bebouwing of hoogstammige groenaanleg.
Indicatieve aanduiding wandelassen:
De op het plan aangeduide groene pijlen geven aan dat er meerdere relaties voorzien dienen te worden vanaf het
dorpsplein achter de kerk naar de Pastorie, Pont-Zuid en Blijpoel.
Deze relaties dienen bij inrichting van het gebied concreet vorm te krijgen als wandelassen.
Toegangspoort:
Deze toegangspoorten werden op het grafisch plan aangeduid met een rode rechthoek.
De toegangspoorten hebben als functie het verkeer te vertragen alvorens de historische dorpskern binnen te rijden.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van wegversmallingen, bochten, niveauverschillen of groenvoorzieningen teneinde
de rechtlijnigheid te breken en de snelheid van de voertuigen te vertragen.
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4. Overdruk: Inrichtingsprincipes ‘Muur’:
In deze overdruk dient voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes:

Over de volledige lengte van het plein loopt de muur door op de rooilijn en heeft een hoogte van 1,8 tot 2,5
meter. Onderbrekingen in functie van ontsluiting kunnen, maar worden in breedte beperkt;

De bebouwing mag hoger zijn dan de muur maar is maximaal 1 bouwlaag hoog;

De bebouwing vormt een laag volume achter de muur met een zadeldak met de nok parallel aan de muur;

De bebouwing aan de straatzijde staat dwars op de weg. De voorgevel wordt gevormd door de muur en is gericht
naar het plein, de eerder gesloten zijgevel is gericht naar de straat;

Op de kop aan de straatzijde worden commerciële of dienstverlenende functies ingepast, eventueel aangevuld met
wonen.
ART.2: ZONE VOOR WONEN MET RESPECT VOOR DE CULTUURHISTORISCHE WAARDE – HOOFDCATEGORIE WONEN; SUBCATEGORIE WOONGEBIED
Bestemming:
Wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen voor zover deze verenigbaar zijn met de woonomgeving De toegelaten activiteiten mogen de ruimtelijke draagkracht van de
zoals: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare omgeving
niet
overschrijden.
Grootschalige
feestzalen,
groene ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.
groothandelszaken en dergelijke zijn niet wenselijk in de kern van
Zevergem.
Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn toegelaten.
Hierbij dient voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes. Indien bestaande regelmatig vergunde
bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan gelden deze nieuwe inrichtingsprincipes bij afbraak en wederopbouw.
Instandhoudingwerken en verbouwingswerken zijn dan enkel mogelijk binnen het bestaande volume.
Inrichtingsprincipes:

Typologie:

De woningen worden opgericht onder de vorm van ééngezinswoningen. Meergezinswoningen kunnen enkel
toegelaten worden in , bij inwerkingtreding van dit RUP, bestaande gebouwen. Er kunnen maximaal 4
woonentiteiten voorzien worden met een min. vloeroppervlakte van 100m². Bij het woonklaar maken van het
gebouw voor meerdere woonentiteiten kan de uitbreiding max. 10% bedragen van het gebouw.

Overdruk:
In deze zone met zijn enkel gesloten bebouwingstypologieën toegestaan. Er geldt een verbod op het creëren Woningen in de zone voor overdruk bakenen het dorpsplein af. Het
is wenselijk dat hier een duidelijke lijn gecreëerd wordt als afbakening
van vrijstaande woningen.
van het dorpsplein. Een open bebouwingstypologie is bijgevolg niet
wenselijk.
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Inplanting:

De bebouwing, m.u.v. Dorp 6 en 8, heeft een voorgevel die op de rooilijn staat;

De bouwvrije zijdelingse strook bedraagt minimaal 3 meter bij open of halfopen bebouwing. Bij een
kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter op de zijgevel, bedraagt de bouwvrije zijdelingse strook minimaal 4m;

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt maximaal 20 meter. De bouwdiepte op de verdieping bedraagt
maximaal 12 meter voor halfopen en gesloten bebouwing en 15 meter bij open bebouwing.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 6,40 m;
Nokhoogte: maximum 11,00 m.

Dakvorm:
De dakvorm betreft een zadeldak met de nok parallel aan de voorgevel. De minimale dakhelling bedraagt 15°. De
maximale dakhelling bedraagt 55°. 1/3 van het dakoppervlak mag minder dan 5° bedragen en bevindt zich aan de
achterzijde van de woning. Daktoevoegingen als dakkapellen en dakramen langs straatzijde zijn beperkt tot een
gezamenlijke lengte van 1/3 van de gevellengte en tasten de dakvorm niet aan.

Voorgevel:

De voorgevel is vlak, zonder insprongen of terugwijkingen;

De ramen hebben een staande raamverdeling met een breedte/hoogte verhouding van 1/2 tot 1/3;
Garagepoorten in de voorgevel beïnvloeden het straatbeeld in

Het is verboden een garagepoort te plaatsen in de voorgevel van een gebouw.
negatieve zin. Het is dus niet wenselijk dit toe te laten. Een volledig
gesloten karakter kan vermeden worden door het gebruik van ramen



Zijgevels:
Bij rijbebouwing zijn de zijgevels blind of gesloten, bij hoekwoningen kunnen openingen toegevoegd worden.
Materiaalgebruik:
Het materiaalgebruik dient te bestaan uit baksteenmetselwerk in donkere tinten, pleisterwerk mag lichtkleurig. De daken
bestaan uit donkere leien of pannen.

ART.3.: ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN – HOOFDCATEGORIE WONEN; SUBCATEGORIE WOONGEBIED
Bestemming:
Deze zone is bestemd voor het inrichten van tuinen en groenvoorzieningen.

Deze zone is bestemd voor tuinen en groenvoorzieningen.

Inrichting:
Tuinconstructies zoals vijvers, zwembaden, tuinmuren e.d. en tuingebouwen zoals tuinhuisjes, serres, garages, carports en
bergplaatsen zijn toegelaten. Indien bestaande regelmatig vergunde bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan
zijn instandhoudingwerken en verbouwingswerken enkel toegestaan binnen het bestaande vergunde volume.
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Bij het oprichten van bijgebouwen dient minstens rekening gehouden worden met volgende inrichtingsprincipes:
 Oppervlakte:
De grondoppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m². Indien reeds in de bouwzones (art. 2 en
3) losstaande bijgebouwen opgericht zijn, dient de oppervlakte hiervan in mindering gebracht te worden.
 Inplanting:
op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen.
 Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m. Indien op de perceelsgrens gebouwd wordt bedraagt de maximale kroonlijsthoogte
2 meter;
Nokhoogte: maximum 4,50 m.
 Dakvorm:
Plat dak of zadeldak.
ART.4.: ZONE VOOR RESIDENTIËLE WONINGEN – HOOFDCATEGORIE WONEN; SUBCATEGORIE WOONGEBIED
Bestemming:
Hoofdbestemming
 Wonen;
Nevenbestemmingen
 Diensten en vrije beroepen gekoppeld aan wonen;
 Gemeenschapsvoorzieningen;
De nevenbestemming is toegelaten voor zover de oppervlakte niet meer dan 45% van de gelijkvloerse bruto oppervlakte
bedraagt.
Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn toegelaten.
Hierbij dient voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes. Indien bestaande regelmatig vergunde
bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan gelden deze nieuwe inrichtingsprincipes bij afbraak en wederopbouw,
instandhoudingswerken en verbouwingswerken zijn dan enkel mogelijk binnen het bestaande volume.
Inrichtingsprincipes:

Typologie:

De woningen worden opgericht onder de vorm van ééngezinswoningen of onder de vorm van
meergezinswoningen voor collectief wonen met een zorgcomponent (bijvoorbeeld serviceflats);

Meergezinswoningen zonder zorgcomponent kunnen enkel toegelaten worden in, bij inwerkingtreding van dit
RUP, bestaande gebouwen. Er kunnen maximaal 4 woonentiteiten voorzien worden met een min.
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vloeroppervlakte van 100m². Bij het woonklaar maken van het gebouw voor meerdere woonentiteiten kan de
uitbreiding max. 10% bedragen van het gebouw.

Inplanting:

De bebouwing staat teruggetrokken t.o.v. de rooilijn. De bebouwing staat op minimum 5 meter van de rooilijn;

De gevelbreedte bedraagt minimaal 7 meter. Bij open bebouwing bedraagt de maximale gevelbreedte 3/5
van de perceelbreedte;

De bouwvrije zijdelingse strook bedraagt minimaal 3 meter bij open of halfopen bebouwing. Bij een
kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter op de zijgevel, bedraagt de bouwvrije zijdelingse strook minimaal 4m;

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt maximaal 20 meter. De bouwdiepte op de verdieping bedraagt
maximaal 12 meter voor halfopen en gesloten bebouwing en 15 meter bij open bebouwing.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 6,40 m;
Nokhoogte: maximum 11,00 m.

Dakvorm:
De dakvorm betreft een zadeldak met de nok parallel aan de voorgevel. De minimale dakhelling bedraagt 15°. De
maximale dakhelling bedraagt 55°. 1/3 van het dakoppervlak mag minder dan 5° bedragen. Daktoevoegingen als
dakkapellen en dakramen langs straatzijde zijn beperkt tot een gezamenlijke lengte van 1/3 van de gevellengte en
tasten de dakvorm niet aan.

Nevenvolumes palend aan het hoofdgebouw

Inplanting:
Aanpalend aan het hoofdgebouw kan aan één zijde in de bouwvrije zijstrook een uitbreiding van het
hoofdvolume toegestaan worden;
Inplanting: vanaf 8 meter achter de voorbouwlijn;
Maximum bepaalde bouwdiepte: 12 meter;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m;
Nokhoogte: maximum 4,50 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Platte daken, zadeldaken of schuin oplopend naar het hoofdgebouw met een maximale helling van 45°.

Losstaande bijgebouwen

Inplanting:
Maximale gezamenlijke oppervlakte: 40 m²;
Inplanting: min. 5 meter achter de voorbouwlijn;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen. Op de
perceelsgrens zijn alle gebouwen van baksteenmetselwerk.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m;
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Nokhoogte: maximum 4,50 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Zowel platte daken als zadeldaken zijn toegelaten.

Bijkomende inrichtingsprincipes voor zones met overdruk:
Binnen deze overdrukzone moeten de erfgoedwaarden van de bestaande gebouwen maximaal bewaard worden.
W:
Op de huiskavel van deze hoeve kunnen er maximaal 3 woonentiteiten opgericht worden. Deze worden als volgt voorzien: Het bestaande bebouwingsvolume betreft een hoeve met
bijgebouwen, met als adres Veldstraat 1, die voorkomt op de
1. Een woongelegenheid in het bestaande woonhuis;
gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
2. Een woongelegenheid in de bestaande schuur;
3. Een woongelegenheid in een nieuw gebouw dat haaks staat op de schuur en die een erf creëert tussen de drie
gebouwen en de Veldstraat.
T.b.v. het onderhouden en inrichten van de woongelegenheden kunnen de bestaande gebouwen verbouwd en uitgebreid
worden. Dit dient met respect te gebeuren voor de bestaande erfgoedwaarden.
X:
Binnen de bestaande bebouwingsvolumes (incl. de bijgebouwen) kunnen er maximaal 3 woonentiteiten opgericht worden. Het bestaande bebouwingsvolume betreft een hoeve met
T.b.v. het onderhouden en inrichten van de woongelegenheden kunnen de bestaande gebouwen verbouwd en uitgebreid bijgebouwen, met als adres Pont Noord 2, die voorkomt op de
worden. Dit dient met respect te gebeuren voor de bestaande erfgoedwaarden.
inventaris van het bouwkundig erfgoed (ID 38526) en op de
(voorlopige) gemeentelijke inventaris van het erfgoed.
Y:
Het woonhuis langsheen Pont-Noord dient behouden te blijven. De woning kan verbouwd en uitgebreid worden maar met
respect voor de erfgoedwaarden. Achter deze woning kunnen langsheen het Kouterwegelken nog twee bijkomende woningen Het bestaande bebouwingsvolume betreft een hoeve, met als adres
Pont-Noord 19, die voorkomt op de (voorlopige) gemeentelijke
gerealiseerd worden.
inventaris van het erfgoed.

Z:
Binnen het bestaande hoofdgebouw kunnen er maximaal 3 woonentiteiten opgericht worden. T.b.v. het onderhouden en Het bestaande hoofdgebouw betreft een herenhuis, met als adres
inrichten van de woongelegenheden kan het bestaande hoofdgebouw verbouwd en uitgebreid worden. Dit dient met respect Pont-Noord 38, die voorkomt op de inventaris van het bouwkundig
te gebeuren voor de bestaande erfgoedwaarden.
erfgoed (ID 38528).
ART.5.: ZONE VOOR DORPSPLEIN EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN – HOOFDCATEGORIE GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN
Bestemming:
Deze zone is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nutsvoorzieningen.
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Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor gemeenschapsvoorzieningen of openbare
nutsvoorzieningen zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving.
Daarbij wordt tenminste aandacht besteed aan:

De relatie met de in de omgeving aanwezige bebouwing met erfgoedwaarde;

De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners en bezoekers;

De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;

De relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen.
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TOELICHTING
Het is belangrijk dat de impact van de gemeenschapsvoorzieningen
de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt en dat de relatie
met de aanpalende woonfuncties wordt gehandhaafd.

Overdruk: Zone voor dorpsplein
Voor de zone voor dorpsplein dient voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes:

Het dorpsplein bindt de verschillende deelruimtes voor en achter de kerk tot één geheel;

Het plein wordt uitgevoerd als een verhard vlak van gevel tot gevel met minimale drempels;

Aan de zijde van het landschap wordt het plein zeer strak begrensd met een duidelijk doorlopend hoogteverschil t.o.v.
het grasplein.
ART.6.: ZONE VOOR RECREATIEVE VOORZIENINGEN – HOOFDCATEGORIE RECREATIE
Bestemming:
Deze zone achter de kerk is bestemd voor de aanleg van een grasplein ten behoeve van recreatieve activiteiten.
De zone in het Wijngaardeke / Molenstraat is bestemd voor een recreatieterreintje in de woonwijk.
Groenaanleg vormt een nevenbestemming.

Het is belangrijk dat de impact van de recreatieve voorzieningen de
draagkracht van de omgeving niet overschrijdt en dat de relatie met
de aanpalende woonfuncties wordt gehandhaafd.

Inrichting:
Binnen deze zone kunnen geen gebouwen opgericht worden maar enkel constructies ten behoeve van de sportactiviteiten
zoals bvb doelen en vangnetten.
Verhardingen die niet noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de sportactiviteit (bvb. terras) kunnen niet toegelaten worden.
De aanleg van wandel- en fietspaden en de noodzakelijke toeritten in waterdoorlatende materialen is wel toegelaten.
Het grasplein wordt als een verstevigd grasvlak aangelegd waarop zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd kunnen
worden.
Binnen de zone kan een groene parking voorzien worden. Deze wordt als volgt ingericht:
 De parkeerplaatsen dienen gegroepeerd te worden. Ze situeren zich in het oosten van de zone, ze worden zo nauw
mogelijk aansluitend op de weg Blijpoel aangelegd;
 De parkeerstroken worden aangelegd in grasdallen of door het versterken van het gazon door middel van een
kunststofraster. Niet waterdoorlatende materialen kunnen enkel gebruikt worden i.f.v. de rijstroken.

De parking betreft een parking die dienst kan doen bij grotere
dorpsevenementen.
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ART. 7.: PROJECTZONE – HOOFDCATEGORIE WONEN; SUBCATEGORIE WOONGEBIED
ART. 7.1 PROJECTZONE 1

1

Bestemming:
Wonen

De projectzone is gelegen tussen het Wijngaardeke en Dorp,
grenzend aan het beschermd monument ‘De Pastorie’. Het betreft
hier een site die volledig herbestemd kan worden. Door de
Inrichting:
aanwezigheid van een beschermd monument biedt de site heel wat
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat potenties. Bedoeling is om de gehele site als en architectonisch
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn toegelaten.
geheel te ontwikkelen zonder daarbij het belang van het beschermd
Daarbij wordt tenminste aandacht besteed aan:
monument ‘de Pastorie’ en de dorpskerk te negeren en mits rekening
 De relatie met de in de omgeving aanwezige bebouwing met erfgoedwaarde;
houdend met een aantal randvoorwaarden.
 De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners en bezoekers;
Er wordt gestreefd naar een typologie van ‘bescheiden’ wonen cfr.
 De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
het grond- en pandendecreet.
 De relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen.
Hierbij dient eveneens voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes. Indien bestaande regelmatig
vergunde bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan gelden deze nieuwe inrichtingsprincipes bij afbraak en
wederopbouw, instandhoudingswerken en verbouwingswerken zijn dan enkel mogelijk binnen het bestaande volume.
Inrichtingsprincipes:

Inrichting van het gebied:

Binnen deze zone kunnen er maximaal 15 woningen per hectare opgericht worden mits min. 20% groen te
voorzien;

De wegenis in het projectgebied wordt zo georiënteerd dat deze tevens als een garageweg kan dienen voor
de woningen gelegen in Dorp.

Typologie:

De woningen worden opgericht onder de vorm sociale woningen;

Meergezinswoningen onder de vorm van collectief wonen met een zorgcomponent (bijvoorbeeld serviceflats).

Inplanting:

De bebouwing staat teruggetrokken t.o.v. de rooilijn. De bebouwing staat op minimum 5 meter van de rooilijn;

De gevelbreedte bedraagt minimaal 7 meter. Bij open bebouwing bedraagt de maximale gevelbreedte 3/5
van de perceelbreedte;

De bouwvrije zijdelingse strook bedraagt minimaal 3 meter bij open of halfopen bebouwing. Bij een
kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter op de zijgevel, bedraagt de bouwvrije zijdelingse strook minimaal 4m;

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt maximaal 20 meter. De bouwdiepte op de verdieping bedraagt
maximaal 12 meter voor halfopen en gesloten bebouwing en 15 meter bij open bebouwing.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 6,40 m;
Nokhoogte: maximum 11,00 m.

Met sociaal woonaanbod wordt het sociaal woonaanbod zoals
gedefinieerd in het grond- en pandendecreet bedoeld.
De sociale woningen kunnen voorzien worden voor eventuele
specifieke doelgroepen (bvb. woningen voor senioren).
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Dakvorm:
De dakvorm betreft een zadeldak met de nok parallel aan de voorgevel. De minimale dakhelling bedraagt 15°. De
maximale dakhelling bedraagt 55°. 1/3 van het dakoppervlak mag minder dan 5° bedragen. Daktoevoegingen als
dakkapellen en dakramen langs straatzijde zijn beperkt tot een gezamenlijke lengte van 1/3 van de gevellengte en
tasten de dakvorm niet aan.

Nevenvolumes palend aan het hoofdgebouw

Inplanting:
Aanpalend aan het hoofdgebouw kan aan één zijde in de bouwvrije zijstrook een uitbreiding van het
hoofdvolume toegestaan worden;
Inplanting: vanaf 8 meter achter de voorbouwlijn;
Maximum bepaalde bouwdiepte: 12 meter;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m;
Nokhoogte: maximum 4,50 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Platte daken, zadeldaken of schuin oplopend naar het hoofdgebouw met een maximale helling van 45°.

Losstaande bijgebouwen

Inplanting:
Maximale gezamenlijke oppervlakte: 40 m²;
Inplanting: min. 5 meter achter de voorbouwlijn;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen. Op de
perceelsgrens zijn alle gebouwen van baksteenmetselwerk.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m;
Nokhoogte: maximum 4,50 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Zowel platte daken als zadeldaken zijn toegelaten.
ART.7.2: PROJECTZONE 2

2

Bestemming:
Wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen voor zover deze verenigbaar zijn met de woonomgeving Het betreft hier een zone die gelegen is grenzend aan de dorpskerk.
zoals: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare Door de centrale ligging leent de locatie er zich toe om verschillende
groene ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.
functies te huisvesten. Bedoeling is om de gehele site als een
architectonisch geheel te ontwikkelen mits rekening te houden met
een aantal randvoorwaarden.
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Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn mogelijk.
Daarbij wordt tenminste aandacht besteed aan:
 De relatie met de in de omgeving aanwezige bebouwing met erfgoedwaarde;
 De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners en bezoekers;
 De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
 De relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen;
 De relatie met de aangrenzende open ruimte en Scheldemeanders.
Inrichtingsprincipes bij bestaande woningen:

Typologie:

De woningen worden opgericht onder de vorm van ééngezinswoningen. Meergezinswoningen kunnen enkel
toegelaten worden in , bij inwerkingtreding van dit RUP, bestaande gebouwen. Er kunnen maximaal 4
woonentiteiten voorzien worden met een min. vloeroppervlakte van 100m². Bij het woonklaar maken van het
gebouw voor meerdere woonentiteiten kan de uitbreiding max. 10% bedragen van het gebouw.

Inplanting:

De bebouwing heeft een voorgevel die op de rooilijn staat;

De bouwvrije zijdelingse strook bedraagt minimaal 3 meter bij open of halfopen bebouwing. Bij een
kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter op de zijgevel, bedraagt de bouwvrije zijdelingse strook minimaal 4m;

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt maximaal 20 meter. De bouwdiepte op de verdieping bedraagt
maximaal 12 meter voor halfopen en gesloten bebouwing en 15 meter bij open bebouwing.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 6,40 m;
Nokhoogte: maximum 11,00 m.

Dakvorm:
De dakvorm betreft een zadeldak met de nok parallel aan de voorgevel. De minimale dakhelling bedraagt 15°. De
maximale dakhelling bedraagt 55°. 1/3 van het dakoppervlak mag minder dan 5° bedragen en bevindt zich aan de
achterzijde van de woning. Daktoevoegingen als dakkapellen en dakramen langs straatzijde zijn beperkt tot een
gezamenlijke lengte van 1/3 van de gevellengte en tasten de dakvorm niet aan.

Voorgevel:

De voorgevel is vlak, zonder insprongen of terugwijkingen;

De ramen hebben een staande raamverdeling met een breedte/hoogte verhouding van 1/2 tot 1/3;

Het is verboden een garagepoort te plaatsen in de voorgevel van een gebouw.



Zijgevels:
Bij rijbebouwing zijn de zijgevels blind of gesloten, bij hoekwoningen kunnen openingen toegevoegd worden.
Materiaalgebruik:
Het materiaalgebruik dient te bestaan uit baksteenmetselwerk in donkere tinten, pleisterwerk mag lichtkleurig. De daken
bestaan uit donkere leien of pannen.

Garagepoorten in de voorgevel beïnvloeden het straatbeeld in
negatieve zin. Het is dus niet wenselijk dit toe te laten. Een volledig
gesloten karakter kan vermeden worden door het gebruik van ramen
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Bij afbraak en wederopbouw dient echter met onderstaande inrichtingsprincipes rekening gehouden te worden.
Inrichtingsprincipes bij afbraak en wederopbouw:

De voorgevel van de woningen Dorp 11 tot en met Dorp 19 dienen behouden te blijven en te bestaan uit een beraapt
parement (vingerprint). De kleur van de voorgevels varieert van lichtgeel tot lichtgrijs. De bouwhoogte van deze
woningen bestaat uit één bouwlaag en één bouwlaag in het dak waarbij de kroonlijsthoogte max. 3 meter bedraagt. In
het dak kunnen dakkapellen voorzien worden over max. 1/3 van de breedte van de gevel van de woning;

Bij herbouw dient de woning in Dorp 17 zich te integreren in het woonlint en rekening te houden met bovenvermelde
inrichtingsprincipes;

In de projectzone kunnen maximaal 10 woongelegenheden gecreëerd worden;

De woningen die niet grenzen aan het openbaar domein van Dorp hebben een maximale kroonlijsthoogte van 6,4 m
en een maximum nokhoogte van 10 m;

De bebouwing betreft een langse dorpswoning en respecteert het zicht op de kerktoren vanaf Pont-Zuid;

De bebouwing mag niet als een bouwblok de hoek omplooien en bestaat daarom uit verschillende volumes binnen een
wooneiland. Bij voorkeur wordt een doorgang doorheen het wooneiland gerealiseerd naar het plein. Toegangen hierop
zijn mogelijk.
ART.7.3: PROJECTZONE 3

3

Bestemming:
Wonen
Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn toegelaten.
Hierbij dient eveneens voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes. Indien bestaande regelmatig
vergunde bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan gelden deze nieuwe inrichtingsprincipes bij afbraak en
wederopbouw, instandhoudingswerken en verbouwingswerken zijn dan enkel mogelijk binnen het bestaande volume.
Inrichtingsprincipes:

Inrichting van het gebied:

Binnen deze zone kunnen er maximaal 7 woningen voorzien worden;

De woningen worden geörienteerd naar Blijpoel. Het Warandestraatje mag niet gebruikt worden als
ontsluiting;

Langsheen het Warandestraat geldt een bouwvrije strook van 5 meter voor zowel wat betreft het hoofdvolume,
nevenvolume en losstaande bijgebouwen.

Typologie:
Met sociaal woonaanbod wordt het sociaal woonaanbod zoals

Woningen worden opgericht onder de vorm sociale woningen;
gedefinieerd in het grond- en pandendecreet bedoeld.

Meergezinswoningen onder de vorm van collectief wonen met een zorgcomponent (bijvoorbeeld serviceflats). De sociale woningen kunnen voorzien worden voor eventuele
specifieke doelgroepen (bvb. woningen voor senioren).

12

Stedenbouwkundige voorschriften

RUP ‘Scheldedorp Zevergem’

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
TOELICHTING

Inplanting:

De bebouwing staat teruggetrokken t.o.v. de rooilijn. De bebouwing staat op minimum 5 meter van de rooilijn;

De gevelbreedte bedraagt minimaal 7 meter. Bij open bebouwing bedraagt de maximale gevelbreedte 3/5
van de perceelbreedte;

De bouwvrije zijdelingse strook bedraagt minimaal 3 meter bij open of halfopen bebouwing. Bij een
kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter op de zijgevel, bedraagt de bouwvrije zijdelingse strook minimaal 4m;

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt maximaal 20 meter.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,50 m.

Dakvorm:
De dakvorm is vrij te kiezen.
Nevenvolumes palend aan het hoofdgebouw (bij open en halfopen bebouwing)

Inplanting:
Aanpalend aan het hoofdgebouw kan aan één zijde in de bouwvrije zijstrook een uitbreiding van het
hoofdvolume toegestaan worden;
Inplanting: vanaf 8 meter achter de voorbouwlijn;
Maximum bepaalde bouwdiepte: 12 meter;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,50 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Platte daken, zadeldaken of schuin oplopend naar het hoofdgebouw met een maximale helling van 45°.


Losstaande bijgebouwen

Inplanting:
Maximale gezamenlijke oppervlakte: 40 m²;
Inplanting: min. 5 meter achter de voorbouwlijn;
Inplanting op de perceelsgrens of op een minimale afstand van 1,00 m van de perceelsgrenzen. Op de
perceelsgrens zijn alle gebouwen van baksteenmetselwerk.

Bouwhoogte:
Kroonlijsthoogte: maximum 3,00 m;
Bij het bouwen op de perceelsgrens is de maximale kroonlijsthoogte 2,00 meter. Bij aansluiting aan een
bestaande constructie mag de aanwezige hoogte aangehouden worden.

Dakvorm:
Plat dak.
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ART.8:ZONE VOOR WEGENIS EN OPENBAAR DOMEIN – CATEGORIE LIJNINFRASTRUCTUUR
Bestemming:
Deze zone is bestemd voor het doorgaand verkeer van lokaal niveau en de hieraan noodzakelijke infrastructuur en
voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg, straatmeubilair en parkeervoorzieningen.
Inrichting
De technische aanleg en speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, drempels, bochten, versmallingen,
groenvoorzieningen, enz. kunnen worden voorzien voor het gedeelte van de wegenis dat geschikt is voor het traag
voertuigenverkeer, teneinde de rechtlijnigheid te breken en de snelheid van de voertuigen te verlagen.
De overgangen naar andere soorten wegen moeten duidelijk gemerkt worden.
ART.9.: ZONE VOOR AGRARISCH GEBIED – HOOFDCATEGORIE LANDBOUW; SUBCATEGORIE AGRARISCH GEBIED
Bestemming:
Het gebied is bestemd om het open landschap te bewaren. Het kan ingericht worden in functie van landbouw (beroeps- of
hobbylandbouw) en/of natuur.
Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn i.f.v. de bestemming zijn toegelaten m.u.v. het oprichten van De volgende constructies zijn evenwel toegelaten.
gebouwen en vergelijkbare constructies. Het integraal bebossen van de zone is niet toegelaten.
Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies
beschouwd: schuilhokken, plastictunnels die tijdelijk geplaatst
worden… Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten
gebouwen en vergelijkbare constructies.
Voor de indicatieve zichtassen -op het grafisch plan aangeduidwordt verwezen naar de algemene bepalingen van onderhavige
stedenbouwkundige voorschriften.

OVERDRUK : ZONE VOOR WONINGEN IN AGRARISCH GEBIED
Bestemming:
Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen complementaire functies. Met functies complementair aan het wonen Binnen deze zonevreemde woningen dient het wonen de hoofdfunctie
worden enkel volgende functies bedoeld: kantoorfunctie, vergaderruimte, kunstatelier, vrij beroep, of dienstverlening.
te zijn. Andere functies worden enkel toegelaten indien deze
complementair zijn aan het wonen en zij een laag verkeersgenerend
Nieuwe woningen zijn niet toegelaten.
karakter hebben.
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Inrichting:
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving en voor zover de bestaande woning hoofdzakelijk vergund
is, of vergund geacht wordt en niet verkrot is op moment van de vergunningsaanvraag.
Bij het instandhouden, verbouwen, herbouwen of uitbreiden wordt rekening gehouden met volgende principes:
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Voor de hoofdgebouwen:

Maximaal bruto-volume: 1000 m³ (met inbegrip van de woningbijgebouwen);

Bestaande vergunde gebouwen die een bruto volume hebben van meer dan 1000 m³ kunnen herbouwen tot maximaal
het bestaande vergunde bouwvolume;

de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale
vloeroppervlakte van 100 vierkante meter;

Maximale kroonlijsthoogte: 6,40 m;

Maximale nokhoogte: 11,00m;

Minimaal één wagen kunnen stallen op het privaat domein;

Bij herbouw van de woningen Pont-Noord 86 en Pont-Noord 88 dient de woning opgericht te worden binnen de 30 m
vanaf art. 8.
Voor de bijgebouwen:

Maximale oppervlakte: 40 m²;

Maximale kroonlijsthoogte: 3,00 m;

Maximale nokhoogte: 4,50 m;

De bijgebouwen worden opgericht binnen een straal van 30 m van de uiterste grenzen van het hoofdgebouw.
Indien een woning niet is aangesloten op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg
van een installatie voor het behandelen van afvalwater.
Het aantal woongelegenheden mag niet vermeerderd worden t.o.v. het aantal vergunde woongelegenheden bij inwerking
treden van dit RUP.
Hierop worden 2 uitzonderingen gemaakt:
A) Zone A: Bebouwing gelegen op het perceel, kadastraal gekend onder Afdeling 2, Sectie A ,perceelnr. 560T2.
Op dit perceel kan er binnen de bestaande bebouwing één woning voorzien worden rekening houdende met de
hierboven opgesomde inrichtingsprincipes.

B) Zone B
Binnen de zone kunnen er maximaal 3 wooneenheden ingericht worden. Ze worden ingericht in de bestaande
gebouwen. Om de gebouwen woonklaar te maken is een max. uitbreiding van 10% van de gebouwen mogelijk.

Gezien de erfgoedwaarde van het gebouw gelegen op het perceel
560T2 is het wenselijk dit gebouw niet te bestendigen en/of
verwaarlozen als stalling en/of atelier maar opnieuw op te waarderen
via het bewoonbaar maken van het gebouw. Dit gebouw sluit tevens
nauw aan bij de historische dorpskern waar wonen wenselijk is.
De woningen worden toegelaten om meer mogelijkheden te creëren
voor het bewaren en instandhouden van het erfgoed.
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BIJLAGE 1; ONTHEFFING VAN DE PLANMER-PLICHT

1

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst Mer
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

AANGETEKEND
College van burgemeester en schepenen van de
gemeente De Pinte
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
uw bericht van
11/02/2009

uw kenmerk
872.1.CV/cv

ons kenmerk
bijlagen
LNE/MER/OHPL0146/09/395 /

vragen naar / e-mail
Peter Beusen
Peter.beusen@lne.vlaanderen.be

telefoonnummer
02/553.02.96

datum
19/03/2009

Betreft : Onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP “Scheldedorp Zevergem” te De Pinte
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“planMER-decreet”) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s
(“PlanMER-besluit”)
Beslissing

Geachte,
Met uw brief van 11 februari 2009 hebt u voor het RUP “Scheldedorp Zevergem” overeenkomstig artikel 4.2.6, §1
van het planMER-decreet het screeningsdossier ingediend teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te
nemen over de opmaak van een planMER. Uw dossier is onder het nummer OHPL0146 bij de administratie
behandeld.
Zoals in de screeningsnota zeer beknopt aangegeven werd, is het RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig en
komt het dus in aanmerking voor een “onderzoek tot milieueffectrapportage”.
De screeningsnota bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines
op voldoende wijze besproken.
De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen die er op zouden wijzen dat het uitgevoerde onderzoek naar
de aanzienlijkheid van de milieugevolgen onvolledig of onjuist zou zijn.
Een aantal adviezen bevatten wel nog een aantal aandachtspunten met betrekking tot de inhoud van het plan
en/of de verwachte milieueffecten. Zo wijst de VMM er op dat de zuidelijke uitbreiding gelegen is in effectief
overstromingsgebied en in een risicozone voor overstromingen. Indien deze uitbreiding gebruikt wordt voor harde
bestemmingen of ophogingen lijkt dit in tegenspraak te zijn met de doelstelling van het DIW. De VMM vraagt dat
de inname van dit gebied afgetoetst wordt aan het DIW. De VMM vraagt tevens dat het effect op het
grondwaterstromingspatroon nog onderzocht wordt en dat er indien nodig milderende maatregelen genomen
worden. Tevens stelt zij dat er ook minimaal opgenomen zou moeten worden dat er gewerkt moet worden met
gescheiden stelsels en dat de bijkomende vuilvracht op het KWZI geëvalueerd zou moeten worden.
Het Agentschap R-O Vlaanderen vraagt dat de gemeente de vergunningssituatie van de zonevreemde
constructies in de begeleidende nota bij het RUP toelicht.
Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.
De administratie zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek raadpleegbaar zijn.
Uzelf dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het (voor)ontwerp van RUP. Wij vragen u
dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering en uiterlijk voor de voorlopige vaststelling
van het plan. Gelieve te melden via aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken gemeente(s) en via

publicatie in het gemeentelijk infoblad dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden op
de webstek van de Dienst Mer : www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis.
Hoogachtend,

Geert Pillu
Diensthoofd

Bijlagen
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Ter attentie van de initiatiefnemer
van het RUP

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
Tel 02 553 80 35 - Fax 02 553 21 25
seveso@vlaanderen.be

uw bericht van

ons kenmerk
RUP 14-138

uw kenmerk

vragen naar / e-mail
telefoonnr.
Stijn Van Noten
02/553 74 86
Stijn.vannoten@lne.vlaanderen.be

Betreft:

bijlagen
/

Datum
11/08/2014

Advies over het gemeentelijke RUP ‘Scheldedorp Zevergem’ te Zevergem (De Pinte)
(versie mei 2014)

Geachte,
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van de dienst
Veiligheidsrapportering (dienst VR) van mijn afdeling.
1

Ter uitvoering van artikel 12 van de Seveso II-richtlijn dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening
rekening gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te
2
3
laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen enerzijds en aandachtsgebieden anderzijds. Deze
doelstelling wordt verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Sevesoinrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond
bestaande Seveso-inrichtingen.
Het advies van de dienst VR heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso II-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.
Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP
afgetoetst te worden aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de vorm van een
beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende
nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage.
De dienst VR stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ niet behandeld werd in het voorontwerp
van RUP.

1

Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, omgezet in Belgisch recht via het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams
gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewestbetreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (B.S. 16/06/2001) en zijn wijzigingen (B.S. 26/04/2007)
2
Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso II richtlijn.
3
Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake ruimtelijke
veiligheidsrapportage.
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De dienst VR voert hieronder deze toetsing uit:
Gelet op het feit dat:
4



volgens de gegevens van de dienst VR in het plangebied geen Seveso-inrichtingen
aanwezig zijn;



volgens de gegevens verstrekt in de toelichtingsnota in het plangebied geen Sevesoinrichtingen mogelijk zijn;



volgens de gegevens verstrekt in de toelichtingsnota in het plangebied aandachtsgebieden gepland zijn, m.n. gebied met woonfunctie;



volgens de gegevens van de dienst VR binnen een perimeter van 2 km rond het
plangebied geen Seveso-inrichting aanwezig is;

4

beslist de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, en dat
er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen dient te worden.

Hoogachtend,
Voor het afdelingshoofd, afwezig,

ir. Lina Grooten
Diensthoofd Dienst Veiligheidsrapportering

4

Bron: webstek http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen/lijsten
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