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Leeswijzer 
Het document is opgebouwd uit drie delen: 

 het informatief deel dat de bestaande situatie van de gemeente beschrijft en waarin de be-

hoeften op korte en lange termijn worden berekend 

 het richtinggevend deel dat aangeeft welk ruimtelijk beleid in de toekomst zal worden gevoerd 

 het bindend deel waarin alle acties zijn opgenomen die de gemeente prioritair wenst uit te 

voeren om het ruimtelijk beleid op terrein te realiseren. 

Voorliggend document vervangt volledig het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wetteren, goed-

gekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 augustus 2000.  
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I. Situering 
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1. Situering van Wetteren 

kaart 1  situering 

Wetteren ligt centraal in de provincie Oost-Vlaanderen tussen Gent en Aalst langs E40 en tussen 

Gent en Dendermonde langs de Schelde. Buurgemeenten zijn Destelbergen, Laarne, Berlare, 

Wichelen, Lede, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele en Melle. Wetteren behoort tot het arrondisse-

ment Dendermonde en is ontstaan uit de fusie van de deelgemeenten Wetteren, Westrem en 

Massemen. 

Voor de omliggende gemeenten vormt Wetteren een handels- en dienstencentrum. De planten-

sector is prominent aanwezig in de gemeente en bekleedt op Europees vlak een vooraanstaande 

rol. Binnen de gemeente bestaat een groot en gevarieerd (secundair) onderwijsaanbod met daar-

naast een nieuw cultureel centrum (cc Nova) en een moderne bibliotheek. Andere troeven zijn de 

campus van het algemeen stedelijk ziekenhuis, het sport- en recreatiecentrum De Warande en 

het provinciaal domein Den Blakken. 

De gemeente behoort tot verschillende gebiedsomschrijvingen waarvan de afbakening varieert 

naargelang de aard en het doel van de samenwerking. Voorbeelden zijn: 

 het regionaal landschap Schelde - Durme dat via intergemeentelijke samenwerking een groot 

publiek wil sensibiliseren voor de bescherming van de natuurlijke, de landschappelijke en de 

cultuurhistorische waarden van de streek 

 het regionaal economisch sociaal overlegcomité (Resoc) Dender Waas waarbinnen vertegen-

woordigers van werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en het provinciebestuur over-

leggen over de sociaal-economische ontwikkeling van hun streek 

 de zorgregio Gent op niveau van de regionale stad en de zorgregio Wetteren op niveau van 

de kleine stad en de verschillende lagere niveaus voor wat betreft de samenwerking en pro-

grammatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen 

 de toeristische regio Scheldeland, één van de vijftien Vlaamse regio's die door Toerisme 

Vlaanderen worden erkend en vermarkt en waarbinnen toerisme Scheldeland vzw actief is 

 het Scheldelandschapspark dat als grootschalige intergemeentelijke samenwerking de ambi-

tie heeft de Schelderegio op de internationale kaart te zetten 

 de intercommunale Durme - Dender - Schelde (D.D.S.), een intercommunale voor streekont-

wikkeling gericht op economische expansie of de realisatie van bedrijfsruimten, de bouw van 

betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en de ondersteuning en realisatie van ontspanning 

 het waterschap ‘Schelde - Durmepolders’ en het waterschap ‘de drie Molenbeken’ in functie 

van de afstemming van het waterbeheer in de betreffende deelbekkens. 

In de gemeente zijn vier verschillende traditionele landschappen te onderscheiden. Van noord 

naar zuid zijn dit het straatdorpengebied van Lokeren, het valleilandschap van de Schelde, het 

land van Wetteren - Lede en het land van Zottegem. 
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2. Fysisch systeem 

kaart 2  fysisch systeem  

Het fysisch systeem is opgebouwd uit verschillende eenheden, namelijk reliëf, bodem en hydro-

logie. Tussen deze verschillende componenten is er een sterke samenhang van biotische en 

abiotische processen (fysische, chemische en biologische eigenschappen) die voornamelijk met 

elkaar in verband staan via oppervlakte- en grondwater. Het fysisch systeem karakteriseert in 

belangrijke mate het landschap. 

De belangrijkste waterlopen binnen de gemeentegrenzen zijn de Schelde als bevaarbare water-

loop en de Molenbeek als waterloop van eerste categorie. In de valleigebieden van deze twee 

waterlopen tekenen zich de meeste mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden af. 

Zowel in de Schelde als in de Molenbeek monden een aantal beken, in hoofdzaak waterlopen 

van tweede categorie, uit.  

De Schelde en de Molenbeek zijn gelegen in gronden van ondiepe depressies en alluvia. Van het 

noordelijk naar het zuidelijk gedeelte van de gemeente tekent zich een overgang van zandbo-

dems naar leembodems af.  

De zandbodems ten noorden van de Schelde zijn veelal gelegen op de iets hoger gelegen land-

schapsdelen. Zij zijn droger. De lager gelegen gronden zijn veelal lemiger. 

Ter hoogte van de zuidelijke grens van de Scheldevallei zijn gronden van de hoger gelegen land-

schapsdelen met lemige zandbodems aanwezig. Meer naar het zuiden, centraal in de gemeente, 

overheersen de gronden met (lichte) zandleembodems. Het gaat zowel om de gronden van de 

hoger gelegen landschapsdelen als de gronden van de vlakke laagplateaus en valleiranden van 

de Molenbeek. Deze zone vormt de overgang naar het uiterste zuiden van de gemeente waar de 

gronden van vlakke laagplateaus en de gronden van hoger gelegen landschapsdelen bestaan uit 

leem. 
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3. Profiel van de gemeente 

3.1. Bevolking 

tabel 1  opbouw van de bevolking 

 Wetteren Belfius middelgrote steden 1 Vlaams gewest 

bevolking (01/01/2012) 

totaal aantal inwoners  24.130 679.201 6.350.765 

groei aantal inwoners (2002 = 100) 105,7 105,6 106,3 

leeftijdsopbouw  

bevolking 0 tot 19 jaar 5.013 140.646 1.387.668 

bevolking 65 jaar en meer 4.543 132.155 1.180.040 

bevolking 20 tot 64 jaar 14.574 406.404 3.783.287 

afhankelijkheidsratio2 65,57 67,13 67,87 

huishoudens (01/01/2009) 

totaal aantal huishoudens 01/01/2009 10.223 282.614 2.601.266 

groei aantal huishoudens 2000 - 2009 (2000 = 100) 107,3 108,8 108,8 

aandeel alleenwonende mannen 17,0% 16,3% 16,1% 

aandeel alleenwonende vrouwen 13,5% 13,4% 13,9% 

bronnen: SVR - gemeentelijke profielschets, http://aps.vlaanderen.be op 25/03/2012 en verwerking OMGEVING 

Op 11 september 2013 telde Wetteren 24.657 inwoners. Sinds 1 januari 2012 kwamen er dus 

527 inwoners bij. De verdeling per wijk is weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 2  verdeling van de inwoners per wijk 

wijk aantal 

mannen 

aantal 

vrouwen 

aandeel man-

nen (%) 

aandeel vrou-

wen (%) 

totaal 

Boskant  365 369 49,7 50,3 734 

Kwatrecht  1.100 1.092 50,2 49,8 2.192 

Massemen  1.302 1.342 49,2 50,8 2.644 

Overbeke  889 908 49,5 50,5 1.797 

Overschelde  1.833 1.910 49 51 3.743 

Roosbroek  1.778 1.884 48,6 51,4 3.662 

Ten Ede  809 802 50,2 49,8 1.611 

Westrem  438 396 52,5 47,5 834 

Wetteren centrum  3.504 3.936 47,1 52,9 7.440 

totaal  12.018 12.639 48,7 51,3 24.657 

bron: gemeentelijke GIS-dienst 

 

 

 
1   De gemeentelijke profielschetsen hanteren een indeling in clusters om de gegevens te vergelijken. Tot de cluster 

met middelgrote steden behoren behalve Wetteren nog 23 andere gemeenten zoals Oudenaarde, Geraardsbergen, 
Ninove, Deinze, Halle, Dendermonde, Zottegem of iets verder, Sint-Truiden. 

2   De afhankelijkheidsratio is de verhouding tussen de bevolking 0 - 19 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking 20 
- 64 jaar. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

24 

3.2. Socio-economische situatie 

tabel 3  socio-economische situatie en levensomstandigheden 

 Wetteren 
middelgrote ste-

den Belfius 3 
Vlaams gewest 

BTW-plichtigen (01/01/2012) 

aantal BTW-plichtige ondernemingen 4 1.752 48.864 niet gekend 

groei (2000 = 100) 106,2 116,2 niet gekend 

werkgelegenheid (2010) 

aantal jobs 10.691 321.651 2.765.018 

jobratio 5 74,4 79,7 73,6 

werkzaamheidsgraad (20 - 64 jaar) 6 73,94 72,75 71,35 

werkloosheidsgraad (20 - 64 jaar) 7 6,11 6,27 6,78 

% zelfstandigen en helpers in hoofdberoep (20 - 64 jaar) 8 11,0 10,7 11,0 

onderwijs (2012) 

aantal kleuters per honderd 2,5- tot 5-jarigen 100,9 104,9 102,2 

aantal leerlingen lager onderwijs per honderd 6- tot 11-jarigen 9  94,1 115,5 97,6 

aantal leerlingen secundair onderwijs per honderd 12- tot 17-jarigen 266,9 211,3 98,2 

inkomens (2010) 

netto belastbaar inkomen (x 1 miljoen) 403,785 11.103,548 104.680,991 

gemiddeld inkomen in € per inwoner (2010) 16.952 16.465 16.599 

gemiddeld inkomen in € per aangifte (2010) 28.191 27.846 28.902 

bronnen: SVR - gemeentelijke profielschets, http://aps.vlaanderen.be op 25/03/2012 en verwerking OMGEVING 

tabel 4  ruimtegebruik 

 Wetteren 
middelgrote ste-

den Belfius 10 
Vlaams gewest 

totale oppervlakte (2012) 

totale oppervlakte (ha) 3.668 178.503 1.352.225 

oppervlakteaandeel bebouwde percelen  25,2% 16,5% 18,5% 

oppervlakteaandeel onbebouwde percelen (inclusief niet gekadas-
treerde percelen) 

74,8% 83,5% 81,5% 

groei bebouwde oppervlakte (2000 = 100) 112,6 114,1 113,0 

ruimtegebruik per inwoner (2012) 

bevolkingsdichtheid (inwoners/km²) 658 380 470 

gemiddelde oppervlakte per inwoner (m²/inwoner) 1.520 2.628 2.129 

gemiddelde bebouwde oppervlakte per inwoner (m²/inwoner) 384 434 394 

groei gemiddeld bebouwde oppervlakte per inwoner (2000=100) 106,4 107,6 105,7 

 

 
3   De gemeentelijke profielschetsen hanteren een indeling in clusters om de gegevens te vergelijken. Tot de cluster 

met middelgrote steden behoren behalve Wetteren nog 23 andere gemeenten zoals Oudenaarde, Geraardsbergen, 
Ninove, Deinze, Halle, Dendermonde, Zottegem of iets verder, Sint-Truiden. 

4   Het betreft zowel natuurlijke personen (zelfstandigen) als rechtspersonen, zie ook de definitie van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. 

5   De jobratio is het aantal jobs per honderd inwoners op beroepsactieve leeftijd (20 - 64 jaar). 
6   De werkzaamheidsgraad is het totaal aantal werkenden per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd (15 - 64 jaar). 
7   De werkloosheidsgraad is het totaal aantal niet werkende werkzoekenden per 100 inwoners op beroepsactieve 

leeftijd (15 - 64 jaar). 
8   Het betreft het aandeel zelfstandigen en helpers in hoofdberoep ten opzichte van bevolking op beroepsactieve 

leeftijd (20 - 64 jaar). 
9   De leerlingen in het methodeonderwijs komen niet voor in deze cijfers. 
10   De gemeentelijke profielschetsen hanteren een indeling in clusters om de gegevens te vergelijken. Tot de cluster 

met middelgrote steden behoren behalve Wetteren nog 23 andere gemeenten zoals Oudenaarde, Geraardsbergen, 
Ninove, Deinze, Halle, Dendermonde, Zottegem of iets verder, Sint-Truiden. 
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 Wetteren 
middelgrote ste-

den Belfius 10 
Vlaams gewest 

verdeling bebouwde oppervlakte naar type bodemgebruik (2011) 

aandeel oppervlakte voor wonen  45,0% 43,1% 44,0% 

aandeel nijverheidsgebouwen en -terreinen 13,1% 10,4% 10,7% 

aandeel steengroeven, putten, mijnen, e.d. 0,0% 0,2% 0,4% 

aandeel handelsgebouwen en -terreinen 2,8% 2,9% 2,6% 

aandeel openbare gebouwen en terreinen 3,5% 5,6% 3,5% 

aandeel terreinen voor gemengd gebruik 0,2% 1,2% 1,8% 

aandeel terreinen voor vervoer en telecommunicatie 29,6% 29,7% 29,5% 

aandeel terreinen voor technische voorzieningen 0,5% 0,5% 0,5% 

aandeel recreatiegebied en andere open ruimte 5,2% 6,5% 7,1% 

gemiddelde verkoopprijzen onroerende goederen 

gemiddelde prijs bouwgrond per m² (2011) 120,9 123,2 156,8 

groei (2000=100) 236,9 256,1 284,5 

gemiddelde prijs appartementen, flats en studio’s 178.724 184.786 200.164 

groei (2000=100) 330,9 215,7 217,3 

gemiddelde prijs gewone woonhuizen 173.503 176.617 201.737 

groei (2000 = 100) 241,2 230,0 237,9 

gemiddelde prijs villa’s, bungalows en woonhuizen 318.135 291.774 351.841 

groei (2000 = 100) 133,5 134,8 134,1 

bronnen: SVR - gemeentelijke profielschets, http://aps.vlaanderen.be op 25/03/2012 en verwerking OMGEVING 
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4. Planningscontext 

4.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse rege-

ring op 23 september 1997. Op 12 december 2003 is een partiële herziening definitief vastgesteld. 

De bindende bepalingen zijn bekrachtigd bij decreet van 19 maart 2004. Een tweede partiële 

herziening bevatte onder andere een actualisatie van de taakstellingen. Op 17 december 2010 

heeft de Vlaamse regering deze herziening definitief vastgesteld. Op 16 januari 2011 heeft het 

Vlaams parlement de bindende bepalingen bekrachtigd. 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt het streven naar openheid en stedelijkheid voorop, 

uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaanderen: open en stedelijk’. De metafoor is ingegeven vanuit het 

streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, vanuit de bestaande ruimtelijke structuur, de 

maatschappelijk-economische dynamiek van de samenleving en de bedreigingen die negatief 

inwerken op de ruimtelijke structuur. Met het streven naar openheid én stedelijkheid wenst het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een trendbreuk te realiseren in het ruimtelijk beleid. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling leidt tot vier basisdoelstellingen: 

 het selectief uitbouwen van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van 

functies en voorzieningen waaronder economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden 

met absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stede-

lijke structuur 

 het behouden en waar mogelijk het versterken van het buitengebied en het bundelen van 

wonen en werken in de kernen van het buitengebied 

 het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur waarbij de ruimtelijke con-

dities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van 

vervoersgenererende activiteiten op punten ontsloten door het openbaar vervoer 

 het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de be-

staande economische structuur van Vlaanderen. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk geconcretiseerd door vier 

onderling samenhangende principes: 

 de gedeconcentreerde bundeling  

 het ruimtelijk structurerend fysisch systeem  

 de infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten  

 de poorten als motor voor ontwikkeling. 

Bindende bepalingen die specifiek van belang zijn voor Wetteren zijn: 

 de selectie van Wetteren als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau en bijgevolg ook als 

economisch knooppunt 

 de selectie van de Vlaamse ruit (Gent - Antwerpen - Leuven - Brussel) als stedelijk netwerk 

op internationaal niveau 

 de differentiatie van de nederzettingsstructuur in het buitengebied 

 de differentiatie van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen en de taakverdeling inzake de 

afbakening van regionale bedrijventerreinen 

 de categorisering van de wegeninfrastructuur en de selectie van hoofdwegen (E40), primaire 

wegen type I (R4 Oost) en primaire wegen type II (N42 en N417). 

De relevante selecties worden meer gedetailleerd per deelstructuur besproken in de beschrijving 

van de bestaande ruimtelijke structuur. 
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4.2. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen 

kaart 3  provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen  

Op 18 februari 2004 heeft de Vlaamse regering het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-

Vlaanderen goedgekeurd (in werking getreden op 24 maart 2004). Op 25 augustus 2009 is een 

addendum goedgekeurd waarin een beleidskader voor windmolens is opgenomen. De tweede 

partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd op 18 juli 2012.  

Het structuurplan splitst Oost-Vlaanderen op in een aantal deelruimten. Gelet op de bestaande 

ruimtelijke verschillen en de verschillende potenties voor elke deelruimte is het niet wenselijk dat 

dezelfde ontwikkelingen zich over de hele provincie in dezelfde mate doorzetten. Elke deelruimte 

heeft dan ook een eigen rol te spelen in het functioneren van de provincie. De gemeente Wetteren 

behoort tot verschillende deelruimten, namelijk het ‘oostelijk rastergebied’ en de ‘Scheldevallei’. 

In het noordwesten sluit Kwatrecht aan bij het Oost-Vlaams kerngebied. Het gebied ten zuiden 

van E40 sluit aan bij het zuidelijk open ruimte gebied. 

4.2.1. Oostelijk rastergebied 

Ruimtelijke opties voor het oostelijk rastergebied zijn:  

 maximaal gebruik van de open ruimte kamers voor de open ruimte functies door het creëren 

van natuurverbindingen en -ontwikkeling via beekvalleien, randbeplanting, bosuitbreiding en 

aanleg van nieuwe bossen 

 gedeconcentreerde bundeling van wonen in een ruime selectie van kernen en enkele duide-

lijke centrale plaatsen 

 een verkeerssysteem vertrekkend vanuit openbaar vervoer en gericht naar de centrale plaat-

sen. 

 

 

Windturbines worden geconcentreerd omheen de stedelijke kernen (o.a. Wetteren) en langs de 

grootschalige transportas E40 (autosnelweg E40, spoorlijn Gent - Brussel en N9). Ten oosten 

van Wetteren (ter hoogte van Oordegem) moet een open ruimte verbinding worden gerespec-

teerd. De inplantingen in de transportcorridor moeten worden beperkt tot maximaal één enkele 

lijninplanting. 

4.2.2. Scheldevallei 

De Scheldevallei wordt ontwikkeld als groene long in de Vlaamse ruit. Het ruimtelijk beleid stoelt 

op volgende ruimtelijke principes: 

 open ruimte actoren, ingeschakeld in het landschapsbeheer en de natuurversterking 

 stedelijke kernen en grote dorpen als poorten tussen stedelijk netwerk en regionaal park 

 dorpen en verlaten bedrijfsgebouwen, ingeschakeld in het toeristisch-recreatief en educatief 

medegebruik. 
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Omwille van de hoge landschappelijke en toeristisch-recreatieve en ecologische potenties is deze 

deelruimte minder geschikt voor het inplanten van grootschalige windturbines. 

4.2.3. Oost-Vlaams kerngebied 

Relevante opties voor het Oost-Vlaams kerngebied zijn: 

 de ontwikkeling van een morfologisch samenhangend stedelijk lichaam, ontwikkeld rond de 

Genste binnenstad met daarrond forenzenwoondorpen 

 de openbaar vervoerassen als structurerende elementen voor de stedelijke ontwikkeling en 

de relatie met de omgevende dorpen  

 de ontwikkeling van regionale tewerkstelling op goed ontsloten plaatsen 

 de open ruimte als band tussen stad en buitengebied. 

 

 

Windturbines horen in deze stedelijke omgeving thuis als afbakening of accentuering van het 

grootstedelijk gebied Gent. De inplanting van windturbines kan hierbij de grens weergeven tussen 

het stedelijk lichaam en de omgevende dorpen waarbij door de aanwezigheid van turbines een 

verdere vergroeiing van deze beide delen van het kerngebied wordt tegengegaan. Het oprichten 

van windturbines nabij de stedelijke kern van Wetteren is hierbij passend binnen de optie tot 

benadrukken van het Oost-Vlaams kerngebied. 

4.2.4. Zuidelijk open ruimte gebied 

Relevante opties voor het zuidelijk open ruimte gebied zijn: 

 het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies bos, natuur en land-

bouw met het golvend landschap in het land van Zottegem  

 het behoud van de resterende open lineaire doorkijken tussen de verstedelijkte banden als 

aandachtspunt 

 de ontwikkeling van een ontsluitingssysteem, gericht op de leefbaarheid van de stedelijk-eco-

nomische structuur en op het behoud van het rustig karakter van het buitengebied. 
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De inplanting van windturbines moet worden beperkt tot de regionale bedrijventerreinen en hun 

directe omgeving en open gebieden in onmiddellijke aansluiting bij de stedelijke kern. De voor-

keur gaat hier uit naar lineaire verbanden van windturbines die de grens van het stedelijk gebied 

accentueren. 

4.3. Gewestplan 

kaart 4  uittreksel gewestplan 

Voor de gemeente Wetteren is het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ van kracht. Het is goed-

gekeurd bij K.B. van 14 september 1977 en in de loop van 1997 - 1998 op verschillende plaatsen 

in Wetteren in herziening gesteld. 

4.4. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren 

Het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren bevindt zich in een voorbereidende 

fase. Wat volgt is een samenvatting van het voorontwerp voor het projectteam van 3 oktober 

2013. 

De analyse van de grensstellende elementen maakt duidelijk dat er twee potentieel als stedelijk 

af te baken delen kunnen worden onderscheiden: Kwatrecht en Wetteren. Voor het kleinstedelijk 

gebied is een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld. Zij kan worden samenge-

vat als een kleinstedelijk gebied, bestaande uit een stadskern en een onmiddellijke omgeving die 

worden verdicht en versterkt, en twee randstedelijke woonomgevingen (Kwatrecht en Wetteren). 

Rond de randstedelijke woonomgeving zijn verschillende recreatiepolen of stedelijke groenpolen 

aangeduid. Specifieke acties die op kaart worden vermeld, zijn: 

 het herbestemmen van de onbenutte ruimten in de omgeving van het KTA 

 het ontwikkelen van de Schelde-omgeving als multifunctioneel gebied 

 het ontwikkelen van kantoren in de stationsomgeving 

 het versterken van het kernwinkelgebied 

 het zuidelijk uitbreiden van het bedrijventerrein ‘Vantegem’ 

 het voorzien van zones voor de inplanting van windturbines op en rond Stookte, op het bedrij-

venterrein ‘Vantegem’ en ten zuidwesten van Kwatrecht 

 het behouden van de bouwvrije open ruimte corridor tussen Wetteren en Kwatrecht 

 het verplaatsen van de loskade Wetteren-centrum naar Kwatrecht 

 het uitbreiden van de jeugdaccommodatie  

 het afbouwen van de grootschalige handel in de omgeving van Frun-park 

 het ontwikkelen van een verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan. 
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Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan bevat vooralsnog enkel de afbakeningslijn van het 

kleinstedelijk gebied en deelplannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Vantegem en 

het behoud van de bouwvrije open ruimte corridor tussen Wetteren en Kwatrecht. 

figuur 1 synthesekaart grensstellende elementen 

 
bron: Grontmij, 2013, afbakening stedelijk gebied Wetteren, nota projectteam 3 oktober 2013 

figuur 2 hypothese gewenste ruimtelijke structuur afbakening kleinstedelijk gebied 

 

bron: Grontmij, 2013, afbakening stedelijk gebied Wetteren, nota projectteam 3 oktober 2013 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

31 

Op basis van voorgaande principes is een voorstel van grenslijn voor het kleinstedelijk gebied 

beschreven (zie figuur 3). Grensstellend zijn volgende segmenten aangeduid. 

1. De school Mariagaard kan binnen de geijkte bestemmingszone verder ontwikkelen als 

stedelijke functie. 

2. Vantegem kan als regionaal bedrijventerrein worden uitgebreid om een toekomstige be-

hoefte op te vangen. 

3. Het gemengd woonlint langs N42 functioneert als poort tot het stedelijk gebied. De grens-

lijn valt er samen met Gijzenzelestraat. Het woongebied ten zuidoosten wordt niet in het 

kleinstedelijk gebied opgenomen. 

4. De kleinhandelszone heeft een stedelijke functie en wordt daarom opgenomen binnen het 

stedelijk gebied. De grenslijn valt samen met de gewestplanbestemming. 

5. Kwatrecht wordt als te verdichten randstedelijk gebied opgenomen in het kleinstedelijk 

gebied. 

6. Zuidlaan fungeert als grens. De open ruimte tussen Zuidlaan en Schelde wordt als bouw-

vrije stedelijke open ruimte meegenomen in het kleinstedelijk gebied. 

7. De Molenbeekvallei ligt binnen de grens van het kleinstedelijk gebied.  

8. De woonwijken van Wetteren behoren tot het stedelijk gebied. Ook het nog deels in te 

vullen woonuitbreidingsgebied wordt mee opgenomen, de aansluitende woonlinten niet. 

9. De stedelijke begraafplaats aan Achttien Augustuslaan en het domein De Blakken als ste-

delijke groenpool behoren tot het kleinstedelijk gebied. Het woongebied ten oosten van 

het provinciaal domein De Blakken, waar tussen de woningen ook tuinbouwbedrijven aan-

wezig zijn, wordt niet opgenomen. 

10. De bedrijvensite en het parkgebied worden mee opgenomen binnen het stedelijk gebied 

en fungeren als grens. 

11. De woonwijken ten noorden van de Schelde (Gransvelde, Liefkenshoek, Overschelde, 

Slekkebeken) worden opgenomen zodat er ook in de verdere toekomst mogelijkheden zijn 

om bevolkingsgroei in het stedelijk gebied op te vangen. 

12. De bedrijfssite Landuyt wordt in het stedelijk gebied meegenomen. De omvang van de site 

duidt op een regionaal karakter. 

13. Het parkgebied aan Kasteeldreef wordt mee opgenomen omwille van zijn potenties als 

stedelijk groengebied in de toekomst. 

14. Het bedrijventerrein Stookte heeft een regionale functie en wordt daarom opgenomen bin-

nen de afbakening van het stedelijk gebied. 

15. De begraafplaats Voorde is onder andere gericht op de stedelijke wijken ten noorden van 

de Schelde en wordt dan ook als stedelijke functie beschouwd. 

16. Ter hoogte van De Ham wordt de grens van de gecontroleerd getijdegebied (GGG) als 

grens genomen. 

17. De rechteroever van de Schelde fungeert als natuurlijke grens voor de afbakening. Het 

bedrijventerrein van Kwatrecht is omwille van zijn regionaal karakter gelegen binnen de 

afbakening. 

18. De KMO-zone (deels op het grondgebied van Melle) sluit ruimtelijk volledig aan bij de 

bedrijvenzone van Kwatrecht. Bovendien bevat de zone enkele erfgoedgebouwen, waar-

voor een trend van reconversie naar wonen is ingezet. Het gebied heeft daardoor poten-

ties qua stedelijke ontwikkeling.  

19. De steenwegbebouwing wordt mee opgenomen binnen het stedelijk gebied. Omwille van 

het beperkt deel woongebied langs Steenbergstraat wordt ook dit gebied opgenomen. 

Richting N42 wordt als logische grens de straat ‘Kele’ genomen omdat de driehoek ‘Kele 

- N9 - N42 zo goed als volgebouwd is. 
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figuur 3 voorstel van grenslijn kleinstedelijk gebied 

 
bron: Grontmij, 2013, afbakening stedelijk gebied Wetteren, nota projectteam 3 oktober 2013 

4.5. Afbakening van de natuurlijke en de agrarische structuur 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en mid-

denveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buitenge-

biedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw 

en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Zij vormt de basis voor de 

opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen op perceelsniveau 

vastleggen. 

Om het overlegproces tot een goed einde te brengen werd Vlaanderen ingedeeld in dertien sa-

menhangende regio’s. Wetteren behoort tot de regio Schelde en Dender. Op 28 november 2008 

nam de Vlaamse regering kennis van de visie voor deze regio. Tevens gaf zij haar goedkeuring 

voor het operationeel uitvoeringsprogramma en voor de beleidsmatige herbevestiging van circa 

21.900 ha agrarisch gebied in deze regio. 
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4.6. Overstromingsgevoelige gebieden en signaalgebieden 

4.6.1. Watertoets 

kaart 5  watertoetskaart 

Op 14 oktober 2011 heeft de Vlaamse regering het watertoetsbesluit gewijzigd en de kaart met 

de overstromingsgevoelige gebieden als enige kaart behouden als bijlage bij het besluit.  

 

De watertoets heeft tot doel na te gaan of plannen en projecten kunnen zorgen voor een beteke-

nisvol nadelig effect op het milieu ten gevolge van de verandering van de toestand van watersys-

temen of bestanddelen ervan. Wanneer blijkt dat bedoeld schadelijk effect er niet zal zijn, is het 

resultaat van de watertoets positief. Schadelijke effecten moeten zoveel mogelijk worden beperkt 

en, indien dit niet mogelijk is, worden hersteld of, in gevallen van de vermindering van de infiltratie 

van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. Finaal 

is het de bedoeling te komen tot een goede toestand van de watersystemen door bescherming, 

verbetering en herstel van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. 

De watertoetskaart maakt een onderscheid tussen: 

 effectief overstromingsgevoelige gebieden (vooral langs Schelde, Molenbeek, Oude Schelde 

- Sloot en Roebeek - Serskampse beek) 

 potentieel overstromingsgevoelige gebieden langs andere beken, in een aantal depressies 

zoals het brongebied van Grote Vijversbeek (Huisvenne) en aan de voet van een aantal hel-

lingen. 

4.6.2. Signaalkaarten 

kaart 6  signaalgebieden  

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming 

(woongebied, industriegebied enz.) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wa-

teroverlast daar zij kunnen overstromen of omdat zij omwille van specifieke bodemeigenschap-

pen als een natuurlijke spons fungeren. 

In navolging van de oefening 'toetsing signaalgebieden' van de bekkenbesturen besliste de 

Vlaamse regering op 29 maart 2013 in haar aanpak tegen wateroverlast om de signaalgebieden 

die werden aangeduid in de bekkenbeheerplannen, aan een verdergaande analyse te onderwer-

pen. Als uit dat onderzoek blijkt dat het effectief ontwikkelen van de huidige bestemming van het 

signaalgebied nadelig is voor het waterbergend vermogen, dan zal de manier waarop de ontwik-

keling van het signaalgebied wordt gerealiseerd, aan bijkomende voorwaarden moeten voldoen. 

Als dat niet voldoende is, zal een nieuwe invulling voor het gebied worden gezocht.  

In afwachting van de analyse van een signaalgebied is ook de mogelijkheid tot bewarend beleid 

gecreëerd. Dankzij dit bewarend beleid wordt het mogelijk de ontwikkeling van de huidige be-

stemming in signaalgebieden op te schorten om zo de mogelijkheid tot bijkomende voorwaarden 

of eventuele herbestemming niet te hypothekeren. 

In Wetteren wordt alvast een bewarend (stand-still) en mogelijk proactief beleid (met herbestem-

ming) voorbereid voor de woonuitbreidingsgebieden te Zuiderdijk - Mozen - Vijverstraat.  

Andere signaalgebieden in Wetteren zijn onder andere te vinden in: 

 de omgeving van Diepenbroek (waar reeds een woonproject in uitvoering is) 

 de omgeving van Kalkensesteenweg - Slekkebeek 
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 het woonuitbreidingsgebied in de omgeving van de waterloop Sloot tussen Stooktewegel en 

Beirstoppellos  

 het woonuitbreidingsgebied in de omgeving van Loweestraat te Massemen 

 het woonuitbreidingsgebied in de omgeving van Binnenkouter te Westrem (waar de sociale 

huisvestingsmaatschappij een ontwikkeling plant) 

 de omgeving van de begraafplaats bij Voordestraat 

 het gebied tussen Kele en Brusselsesteenweg 

 het intussen bebouwd woongebied te Dassenveld. 
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5. Relevante projecten 

5.1. Natuurinrichting en waterbeheersing 

Het gebied Bastenakkers - Ham zal worden ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. 

Voor deze ontwikkeling wordt momenteel een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

voorbereid. De ontwikkeling kadert in het SIGMA-plan. Het gebied bestaat uit twee delen. 

 Het deelgebied Bastenakkers wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). 

Landbouw blijft mogelijk. Ook de bestaande recreatieve mogelijkheden, zoals fietsen en wan-

delen, worden via deze inrichting verder uitgebouwd. Het deelgebied zal statistisch één keer 

om de vijftig jaar (gedeeltelijk) overstromen. De ringdijk houdt het instromende water tegen 

en behoedt het achterland voor wateroverlast. 

 De voorziene overloopdijk rond het deelgebied Ham is lager. Het gebied zal vaker (deels) 

onder water staan door overstroming, statistisch om de 25 jaar. Daarnaast zorgt de inrichting 

als gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) ervoor dat de getijdenwerking van de 

Schelde in het klein wordt nagebootst. Ham krijgt hierdoor tweemaal per dag, bij vloed, een 

beperkte hoeveelheid Scheldewater te slikken. De veiligheidsfunctie van een GOG wordt ge-

combineerd met herstel van zeldzame getijdennatuur, zodat er zich slikken en schorren ont-

wikkelen. Op de zacht glooiende ringdijk wordt een bos aangeplant en een parking aangelegd. 

Via bospaadjes in het oostelijk deel, het oude dijkpad en een nieuw vlonderpad wordt het 

gebied ook toegankelijk voor recreanten. 

5.2. Stadsvernieuwingsprojecten en woningbouwprojecten 

In Wetteren zijn volgende stadsvernieuwingsprojecten aan de orde. 

 Het project Cordonnier zorgt voor een nieuwe invulling van de voormalige kousenfabriek. Op 

het programma staan, behalve de ontwikkeling van een aantrekkelijke publieke ruimte, de 

vernieuwing van de kunstenacademie, een bedrijvencentrum voor creatieve industrie, een 

fuifzaal, een ondergrondse buurtparking en woonontwikkelingen. Het programma is goedge-

keurd in de gemeenteraad van 2012. Het is de bedoeling om voor eind 2019 het gebied uit te 

pitten en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden veilig te stellen (fase 0). Na 2019 zullen 

de volgende fases van het masterplan worden gerealiseerd. 

 Wetteren aan de Schelde (WaS) betreft de invulling van het verlaten bedrijventerrein De Witte 

tussen Markt en Schelde. Op het programma staan wonen, kantoren en parkeren alsook de 

ontwikkeling van een brede publieke ruimte met zicht op de Schelde. De oplevering van de 

eerste fase is gepland in 2015. Afwerking van het project is voorzien in 2017. 

 De stationsomgeving heeft nood aan een nieuwe invulling. Hiervoor is een aanzet van mas-

terplan opgemaakt met onder andere ruimte voor parkeren, ruimte voor wonen (waaronder 

serviceflats of assistentiewoningen) en kantoren, een verlengde bushalte, een verlengd stati-

onsplein en een ontsluitingsweg langs de site van het KTA via Gentsesteenweg. Verder on-

derzoek naar de randvoorwaarden inzake onder andere mobiliteit moet nog gebeuren. Om 

budgettaire redenen is de studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden en bijhorende randvoor-

waarden naar de langere termijn geschoven. 

Volgende grotere woningbouwprojecten zijn relevant. 

 In Hekkerstraat is een woonontwikkeling voorzien in een gelijknamig ruimtelijk uitvoerings-

plan. De aanbesteding voor de omgevingswerken in de tweede fase (Weyendale) is in mei 

2013 goedgekeurd. 

 In Diepenbroek is gestart met de tweede fase van de woonontwikkeling. De invulling gebeurt 

zoals voorzien in het gelijknamig ruimtelijk uitvoeringsplan. Inclusief de huisvesting voor men-

sen met een beperking betreft het zo’n 128 woningen.  
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 Te Binnenkouter in Westrem heeft de sociale huisvestingsmaatschappij gronden verworven 

in woonuitbreidingsgebied. Zij wenst deze op korte tot middellange termijn te ontwikkelen voor 

sociale huisvesting. Voor 61 woningen is de wegenis al aangelegd. Daarnaast zijn er nog 5 

hectare waarvoor de huisvestingsmaatschappij een woonontwikkeling overweegt.  

5.3. (Her)aanleg van verkeers- en vervoersinfrastructuur 

5.3.1. Heraanleg van het knooppunt Brusselsesteenweg - Zuidlaan - Ooster-

zelesteenweg 

Om de doorstroming op de primaire wegen II Zuidlaan en Oosterzelesteenweg te verbeteren en 

de leefbaarheid langs de secundaire weg II Brusselsesteenweg op te waarderen, zal het knoop-

punt tussen beide assen moeten worden heraangelegd. De heraanleg van dit knooppunt is een 

taak van AWV. Bestaande plannen met een heraanleg als rotonde 11 hebben geen definitief sta-

tuut. Of dergelijke aanleg tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen is weinig waar-

schijnlijk. Het knooppunt blijft als conflictpunt bestaan en er wordt verwacht dat de doorstroming 

op Zuidlaan - Oosterzelesteenweg verder zal afnemen. Een ongelijkvloerse kruising waarbij Zuid-

laan onder of boven Brusselsesteenweg gaat is ongetwijfeld een betere oplossing. 

5.3.2. Heraanleg van N42 

In april 2013 zijn werkzaamheden gestart om Oosterzelesteenweg (N42) verkeersveiliger te ma-

ken. Daarnaast wordt het wegdek heraangelegd in functie van zowel wegcomfort als geluid. AWV 

is verantwoordelijk voor de heraanleg van N42. 

 

Op langere termijn is het de bedoeling N42 volledig te herinrichten en om te vormen naar een 

primaire weg II. Dit toekomstbeeld gaat uit van een doorgedreven scheiding van verkeer. De 

gescheiden verkeerafwikkeling situeert zich op zowel het vlak van verkeersgebruikers als op het 

vlak van verkeersvormen. De procedure voor de opmaak van een plan-MER is opgestart. In april 

2013 werd hiervoor de kennisgevingsnota ter inzage gelegd. 

Volgende elementen worden voor verder onderzoek beschreven. 

 Ter hoogte van N9 wordt een ongelijkvloerse kruising voorzien. Het is de bedoeling te komen 

tot getrapte inrichtingsprincipes op macro-, meso- en microniveau. 

 Het is de bedoeling om in de zone waar N42 en E40 verknopen, een parallel tracé te voorzien 

met een aansluitingspunt in de omgeving van Gijzenzelestraat. De vraag is waar dit tracé en 

dit aansluitingspunt het best liggen. 

 In de omgeving van de zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo ten zuiden van E40 is een 

zoekzone voor een carpoolparking aangeduid. 

5.3.3. Andere wegenisprojecten 

Andere geplande projecten op vlak van wegenisaanleg zijn: 

 de heraanleg van Zuidlaan 

 de ontwikkeling van fietspaden langs dijken en spoorwegen. 

 

 
11   Een voorbeeld is de kruispuntconfiguratie, ontworpen in het kader van ‘Veilig Verkeer Vlaanderen’ (TV3V). 
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II. Bestaande ruimtelijke structuur van de 
gemeente 
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1. Bestaande open ruimte structuur 

1.1. Bronnen 

kaart 7  uittreksel biologische waarderingskaart 

kaart 8  landbouwgebruikskaart 

kaart 9  landbouwtyperingskaart 

kaart 10  landbouwimpactkaart 

kaart 11  uittreksel landschapsatlas 

De biologische waarderingskaart 12 vormt de belangrijkste bron om de natuurlijke structuur van 

de gemeente te analyseren en uit te werken. De biologische waarderingskaart geeft een waarde-

ring op perceelsniveau op basis van de aanwezige vegetaties. 

De belangrijkste bronnen om de agrarische structuur in beeld te brengen zijn de landbouwge-

bruikskaart 13, de landbouwtyperingskaart 14 en de landbouwimpactstudie 15.  

De landschapsatlas en de indeling volgens traditionele landschappen 16 vormen de belangrijkste 

bronnen om de landschappelijke structuur van de gemeente te analyseren en uit te werken. 

De landschapsatlas maakt binnen de onderscheiden traditionele landschappen een onderscheid 

tussen puntrelicten, lijnrelicten, relictzones en ankerplaatsen. 

1.2. Relevante elementen uit de planningscontext 

1.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

In de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen staat dat de Vlaamse over-

heid de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur zal afbakenen in ruimtelijke uit-

voeringsplannen. 

1.2.2. Ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen 

figuur 4  provinciale selecties in de open ruimte structuur 

   
natuurverbindingsgebieden en eco-

logische infrastructuur van boven-

lokaal belang 

structuurbepalende hydrografische 

elementen (waterlopen en meersen) 

andere structuurbepalende land-

schapselementen (bossen, 

kasteelparken) 

 

 
12   INBO, 2010, BWK2 Versie 2.2 - toestand 2010, AGIV. 
13   VLM, 2002, landbouwgebruik, AGIV. 
14   AMINAL - Afdeling Land, 2001, landbouwwaarderingskaarten, VLM. 
15   Departement Landbouw en Visserij, data 2012. 
16   Ruimte en Erfgoed, 2001, relicten van de traditionele landschappen, AGIV. 
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Gewenste natuurlijke structuur 

 Voor het grondgebied van Wetteren zijn de volgende natuuraandachtszones geselecteerd: 

 Kalkense Meersen 

 Oud Smetleedse bossen 

 Moortelbos. 

Tussen deze natuuraandachtszones is de ‘vallei van de Zeeschelde’ als natuurverbindingsgebied 

geselecteerd. 

Verder heeft de provincie ook volgende ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang in de 

gemeente Wetteren geselecteerd: 

 Maanbeek (op grondgebied van Wetteren de Laresloot en de Sloot) 

 Serskampse beek 

 Waalbeek 

 Molenbeek. 

De selecties richten zich sterk op de verschillende alluviale gebieden.  

Gewenste landschappelijke structuur 

Met betrekking tot de gewenste landschappelijke structuur selecteert het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan volgende structuurbepalende elementen op provinciaal niveau die betrekking heb-

ben op de gemeente: 

 structuurbepalende reliëfelementen: de vallei van de Zeeschelde 

 structuurbepalende hydrografische elementen: de Zeeschelde en de Molenbeek 

 boscomplexen: de alluviale bosjes in de Scheldevallei en de ‘zwerm van bosjes’ gelegen tus-

sen Gent en Aalst 

 markante terreinovergangen: tussen Land van Wetteren - Lede en Land van Zottegem. 

1.2.3. Uitvoering van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied wordt de open ruimte corridor tussen 

Wetteren en Kwatrecht als bouwvrij stedelijk landbouwgebied bestemd. 

1.2.4. Uitvoering van de afbakening van de natuurlijke en de agrarische struc-

tuur 

kaart 12  uittreksel kaart programma voor uitvoering afbakening natuurlijke en agrarische 

structuur 

In het kader van de visievorming met betrekking tot de afbakening van de agrarische en de na-

tuurlijke structuur is de regio Schelde - Dender opgedeeld in vijf deelruimten. Wetteren behoort 

tot twee ervan.  

Het Wetters grondgebied ten noorden van de Schelde behoort tot het zuidelijk straatdorpenge-

bied van Lokeren. Voor dit deel van Wetteren zijn volgende acties opgenomen in het uitvoerings-

programma 17: 

 het bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 

landbouwgebieden in het landbouwgebied Laarne, Overmere, Zele, Hamme (1) 

 

 
17   De nummering tussen haakjes verwijst naar de nummering op deze kaart. 
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 het opmaken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in afstemming met het Sigma-

plan en met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren voor (3): 

 de realisatie van de doelstellingen voorzien in het Sigmaplan 

 de uitbreiding en structurele versterking van de ecologisch waardevolle Kalkense Meer-

sen, Wijmeers en Bergenmeersen 

 de differentiatie van het agrarisch gebied nabij de Maanbeek/Laresloot/de Sloot en de 

geselecteerde Habitatrichtlijngebieden langsheen de Liefkenshoekgracht 

 het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbake-

ningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren voor (6): 

 de nadere uitwerking van de verweving tussen landbouw, natuur en bos 

 de vrijwaring van het reservegebied in het kader van het Sigmaplan (met minstens de 

bouwvrije zones). 

Het Wetters grondgebied ten zuiden van de Schelde behoort tot het land van Wetteren - Lede. 

Voor dit deel van Wetteren zijn volgende acties opgenomen: 

 het bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor:  

 een aantal landbouwgebieden rond Oosterzele, Gijzenzele en Massemen (19) 

 het landbouwgebied tussen Overbeke en Wetteren (20) 

 het landbouwgebied tussen Westrem en Bavegem (22) 18  

 een aantal landbouwgebieden tussen Wetteren en Oordegem en rond Bavegem en Smet-

lede (24) 19 

 een aantal landbouwgebieden tussen de Scheldevallei en de Serskampse bossen (25) 

 het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor onder andere (41): 

 de bosuitbreiding in de omgeving van Moortelbos 

 de nadere uitwerking van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in delen van de 

Kwaadbeek-, Hooimeersbeekvallei en in delen van de Bavegemse beekvallei en het om-

liggend landschap 

 de heropname van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied 

 het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (in afstemming met het afbake-

ningsproces voor het kleinstedelijk gebied Wetteren) voor (42): 

 de nadere uitwerking van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in delen van de 

vallei van de Fantegembeek, Molenbeek en zijbeken en het omliggend landschap 

 de overname van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied 

 het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (in afstemming met het afbake-

ningsproces voor het kleinstedelijk gebied Wetteren) voor (43): 

 de uitbouw van Den Blakken als groen- en natuurelement in de stadsrand van Wetteren 

 de nadere uitwerking van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in het mozaïek-

landschap 

 de heropname van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied  

 het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (44): 

 de uitbouw van het Hospiesbos als groen- en natuurelement in de stadsrand van Wetteren 

 de uitbreiding en structurele versterking van ecologisch waardevolle delen in de vallei van 

de Serskampse Beek en haar zijbeken en in en rond de Serskampse bossen (richtcijfer 

bosuitbreiding 150 ha) 

 de bosuitbreiding in de omgeving van Hospiesbos (richtcijfer bosuitbreiding 55 ha) 

 

 
18   De zones die in de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem voor natuur- of bosontwikkeling werden opgenomen en 

binnen de aanduiding van dit gebied liggen, worden echter niet in vraag gesteld. 
19   Bij de actie wordt vermeld dat moet worden nagegaan of de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan 

voor de differentiatie van het landbouwgebied (afbakenen van bouwvrij agrarisch gebied) op de kouterruggen of 
open landbouwgebieden een meerwaarde biedt. 
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 de nadere uitwerking van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in delen van het 

Serskampse mozaïeklandschap 

 het behoud en de versterking van het bos rond het Eetgoed 

 de heropname van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied. 

In het kader van dit uitvoeringsprogramma zijn volgende acties gerealiseerd: 

 de beleidsmatige herbevestiging van ongeveer 21.900 ha agrarisch gebied 

 de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kalkense Meersen. 

1.2.5. Gewestplan, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Gewestplan 

Het grootste gedeelte van de gemeente is ingekleurd als agrarisch gebied. Hiervan is een aan-

zienlijk deel als landschappelijk waardevol agrarisch gebied aangeduid. De overige bestemmin-

gen zijn groengebied, parkgebied, bufferzone en natuurgebied. Een deel van de vallei van de 

Molenbeek, het Hospiesbos en een deel van de Ham zijn bestemd als natuurgebied. De be-

staande voetbalterreinen binnen de gemeente zijn ingekleurd als gebied voor dagrecreatie net 

zoals het recreatiedomein ‘de Warande’. Een perceel ter hoogte van Prullenbos is - na goedkeu-

ring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘recreatie’ - nog als zone voor verblijfsrecreatie bestemd. 

Bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

De Vlaamse regering heeft op 26 maart 2010 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ge-

bieden van het geactualiseerd SIGMA-plan cluster Kalkense Meersen’ definitief vastgesteld. 

Op het grondgebied Wetteren zijn gebieden voor de toekomst bestemd als natuurgebied. In een 

aantal delen van het plangebied is een fasering terzake ingebouwd: delen in Wetteren zijn be-

stemd als natuurgebied. Het is de bedoeling van het ruimtelijk uitvoeringsplan om een natuurlijke 

ontwikkeling in het gebied mogelijk te maken en het waterbergend vermogen van de Scheldeval-

lei uit te breiden. 

Nog in functie van het SIGMA-plan was het de bedoeling Bastenakkers in te richten als gecon-

troleerd overstromingsgebied. Op basis van het voorafgaand landbouweffectenrapport is beslo-

ten het noordoostelijk deel niet als overstromingsgebied aan te leggen. In de plaats daarvan komt 

het gebied Ham, een oude Scheldemeander ten oosten van Bastenakkers, in beeld als gecon-

troleerd gereduceerd getijdengebied. Met dat doel heeft de Vlaamse overheid beslist een gewes-

telijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Bastenakkers-Ham op te maken. De planvorming is voor-

zien in 2014 en 2015. Bij de opmaak van het RUP is het wenselijk om het gebied Neerhekkers 

op te nemen. 

De gemeente is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor 

‘Ham’. Natuurinrichting en gebruik van de potenties van een waterpartij voor hengelaars komen 

aan bod. Daarnaast wordt ruimte voorzien voor de inrichting van waterbekkens voor oppervlak-

tewatercaptatie. Ook voor recreatie en natuureducatie en voor parkeren worden richtlijnen voor-

gesteld. De gemeente zal zich bij de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan richten naar het in 

opmaak zijnde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De gemeente heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde recreatie’ de-

finitief vastgesteld op 22 november 2007. Het plan is goedgekeurd door de deputatie op 20 maart 

2008. Het plan bevat zeven deelplannen waaronder de deelgebieden Prullenbos en Klein Gent 
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nabij Groenstraat - Bellevoorde. Deelplan 1 ‘omgeving Slekbos’ verfijnt een zone voor verblijfsre-

creatie en herbestemt agrarisch gebied tot zone voor dagrecreatie te Prullenbos. Deelplan 4 ‘Klein 

Gent’ detailleert een zone voor dagrecreatie. De andere plannen betreffen gebieden die aanslui-

ten bij de bestaande nederzettingsstructuur en daar worden besproken.  

Gebieden van het VEN en IVON 

kaart 13  gebieden van het VEN en IVON 

In het noordoostelijk deel van de gemeente vormt de vallei van de Boven Zeeschelde van Kal-

kense Meersen tot Sint-Onolfspolder een grote eenheid natuur en zijn een aantal percelen gese-

lecteerd als grote eenheid natuur in ontwikkeling. De aanduiding is gebeurd volgens de procedure 

van het Natuurdecreet in de periode 2001 - 2003. Zij is gebaseerd op de onderliggende natuur-

bestemming. Een wijziging van de onderliggende bestemming was niet nodig.  

Beleidsmatige herbevestiging van het agrarisch gebied  

De herbevestiging van het agrarisch gebied (HAG) is een beleidsmatige beslissing. De omzend-

brief RO2010/01 (mei 2010) bepaalt dat er voor gemeentelijke planningsinitiatieven principieel de 

beleidsmarge is om - na grondige afweging - eventueel bestemmingswijzigingen door te voeren 

in herbevestigd agrarisch gebied. Opties binnen de herbevestigde agrarische gebieden zullen 

terughoudend worden beoordeeld ten aanzien van elke mogelijke planologische aanpassing. In-

dien toch de optie wordt genomen een planningsinitiatief te nemen in een herbevestigd agrarisch 

gebied, moet dat als dusdanig in de bindende bepalingen van het betreffend structuurplan worden 

opgenomen.  

Bij de verantwoording en afweging van deze beleidsopties moeten minstens volgende elementen 

aan bod komen: 

 onderzoek naar de alternatieve locaties buiten herbevestigd agrarisch gebied en een verant-

woording waarom niet voor deze alternatieven is gekozen  

 de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur  

 de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 

1.2.6. Sectorale plannen en beschermingen 

Vogel- en habitatrichtlijngebieden 

kaart 14 vogel- en habitatrichtlijngebieden 

De gebieden ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en ‘bossen van 

het zuidoosten van de Zandleemstreek’ zijn aangeduid als habitatrichtlijngebieden. Op grondge-

bied van Wetteren behoren de Kalkense Meersen en de stuifduinen van het Speelbos en Den 

Blakken tot de beschermingszone rond de Schelde. De Hospiesbossen maken deel uit van de 

beschermingszone van de Zandleemstreek. 

Het gebied ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ is geselecteerd als vogelrichtlijngebied. 

Op het grondgebied van Wetteren is een klein gedeelte van deze zone gesitueerd, namelijk de 

Kalkense Meersen. 
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Erkende natuurreservaten 

kaart 15  erkende natuurreservaten 

De Vlaamse regering heeft een aantal gebieden erkend en beschermd als natuurreservaat. Doel 

is om binnen deze natuurreservaten een natuurstreefbeeld te behouden of te ontwikkelen via een 

aangepast beheer. Hiertoe worden bos- en natuurbeheerplannen opgesteld. De gemeente Wet-

teren telt op haar grondgebied volgende erkende natuurreservaten:  

 Warandeduinen - Speelbos 

 Kalkense Meersen 

 Bastenakkers  

 vallei van de Serskampsebeek (met o.a. d’Heide en Paelepelbos). 

In de vallei van de Serskampsebeek werd op 28 juli 2010 Paelepelbos als natuurreservaat aan-

gewezen. In het besluit is tevens een uitbreidingszone voor Paelepelbos aangeduid. Het gebied 

d’Heide was reeds als natuurreservaat erkend. 

Voor Ham is aan de beheerder (Natuurpunt) de toelating gegeven om het gebied ter erkenning 

als natuurreservaat voor te dragen. 

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten  

kaart 16 beschermde landschappen, stad- en dorpsgezichten en inventaris bouwkundig erf-

goed 

Op het grondgebied van de gemeente zijn volgende landschappen beschermd: 

 omgeving van de Sint-Martinuskerk (K.B. 5 november 1974) 

 ‘duingebied Den Blakken - Speelbos’ (K.B. 8 juni 1995). 

Op het grondgebied van de gemeente zijn volgende stads- of dorpsgezichten beschermd: 

 ‘Hof Ten Hondert’ (K.B. 2 juni 1988) 

 omgeving van de omwalde hoeve Duilhoekstraat 29 (K.B. 13 maart 1979) 

 omgeving van het café-hotel ‘postomgeving’ (K.B. 1 augustus 1986) 

 omgeving van de watermolen (K.B. 17 februari 1994) 

 dekenij (K.B. 3 januari 1995) 

 Sint-Martinuskerk en omgeving (K.B. 1 februari 2001) 

 dorpskom Westrem (K.B. 25 juli 1986) 

 hoeve Prinsenhof met omgeving (K.B. 1 februari 2001). 

In de gemeente zijn 1.375 bouwkundige en andere erfgoedelementen opgelijst in de inventaris 

van het bouwkundig ergoed. De aard is divers. Zowel beschermde als niet beschermde elemen-

ten zijn opgenomen. In de lijst komen kerken en specifieke burgerhuizen voor maar ook ensem-

bles van arbeiderswoningen, tuinwijkwoningen, bunkers en industriële constructies. 

1.2.7. Sectorale ontwikkelingsstudies 

Sigma-plan 

Het Sigma-plan heeft in de eerste plaats de bedoeling de regio veiliger te maken door maatrege-

len te treffen die overstromingen tegengaan. Het oorspronkelijk plan legde dan ook de focus op 

veiligheid. Op basis van nieuwe inzichten is mettertijd meer en meer aandacht geschonken aan 

natuurontwikkeling rond de Schelde, de recreatie, de economische functies en de relatie met de 
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scheepvaart. Maatregelen relevant voor Wetteren zijn onder andere de bouw van stevigere en 

hogere dijken (+ 8,00 m TAW) 20 en de ontwikkeling van gecontroleerde overstromingsgebieden. 

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar wordt gestart met nieuwe 

projecten. Op grondgebied van Wetteren zijn volgende projectgebieden aanwezig: 

 Kalkense Meersen 

 Bastenakkers - Ham. 

Dit laatste projectgebied is onderdeel van het geactualiseerd Sigmaplan (2015-gebied). De voor-

bereidingen voor dit project lopen. Na een milieueffectenrapportage zal een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan worden opgesteld voor het gebied (zie hoger). 

Bebossings- en vergroeningsstudie 

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren is in 2009 een studie 

opgemaakt waarin de bebossings- en vergroeningsmogelijkheden op het grondgebied van Wet-

teren zijn onderzocht. De studie diende om ondersteunende inzichten aan te reiken voor het toe-

komstig beleid. Concrete voorstellen zijn uitgewerkt voor: 

 het aanplanten van houtkanten en struwelen 

 het aanplanten van bomenrijen in functie van het realiseren van dreven en lanen 

 het uitbreiden van het bosareaal, met onder meer de zone tussen de Warandeduinen en Huis-

venne. 

Masterplan ‘de Warande’ 

Om de bouw van een nieuwe sporthal mogelijk te maken is in 2010 een masterplan voor de 

volledige site ‘de Warande’ opgesteld. Het stelde een grondige herorganisatie van de recreatie-

cluster voor in functie van een hersteld evenwicht tussen de 'harde' en 'zachte' activiteiten van de 

site. De 'harde' activiteiten, zoals de nieuwe sporthal, het voetbalplein, het zwembad en de par-

kings werden aan de zuidzijde geconcentreerd. Deze recreatieve zone is vanuit het centrum be-

reikbaar via een duidelijke hoofdtoegang aan Warandelaan en is autovrij. In het noordelijk deel 

van de Warande ligt de nadruk op 'zachte' recreatieve activiteiten.  

Erosiebestrijdingsplan 

Algemeen is de gemeente weinig erosiegevoelig. Desalniettemin beschikt de gemeente over een 

goedgekeurd erosiebestrijdingsplan waarin de prioritaire knelpunten zijn geïdentificeerd en be-

schreven en brongerichte maatregelen zijn aangestipt om deze problemen op te lossen. In het 

plan zijn maatregelen voorgesteld voor:  

 het gebied tussen Brusselsesteenweg, Oosterzelesteenweg, spoorlijn en Oliemeersbeek 

 het gebied tussen Oordegemsesteenweg, spoorlijn, gemeentegrens en Boskantgracht - Zijp.  

 

 
20   De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden 

uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende. Dit is 
zo’n drie tot vier meter lager dan het normaal hoogwater te Wetteren. 
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1.3. Elementen van de bestaande open ruimte structuur 

1.3.1. Natuurlijke structuur 

kaart 17 bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur  

De verschillende structuurbepalende rivier- en beekvalleien worden beschouwd als natte na-

tuurverbindingen. Naast de structuurbepalende bosgebieden zijn zij de meest waardevolle ele-

menten van de ruimtelijk-natuurlijke structuur. De doortochten van de Schelde en de Molenbeek 

doorheen de antropogene omgeving van respectievelijk Wetteren-centrum en Massemen vormen 

echter ontbrekende schakels in de continuïteit van hun natuurlijke verbindingsfunctie. Volgende 

rivier- en beekvalleien zijn structuurbepalend. 

 De vallei van de Schelde is het belangrijkste natuurlijk element in de gemeente. Zij strekt zich 

vooral uit aan de noordelijke zijde van de Schelde. Er zijn, vanuit het oogpunt natuur, een 

aantal zeer waardevolle meersen aanwezig (Ham en Kalkense Meersen). Ten opzichte van 

Wetteren-centrum bestaat de vallei uit een stroomopwaarts en stroomafwaarts deel. 

 Stroomafwaarts wordt de Scheldevallei gevormd door de Kalkense Meersen met Oude 

Schelde. 

 Stroomopwaarts vormen het gebied Ham, een vroegere Scheldemeander, en de aanslui-

tende weilandcomplexen belangrijke onderdelen van de Scheldevallei. 

 De vallei van de Molenbeek met zijbeken Vantegembeek, Oliemeersbeekje, Zijp, Klein 

Beekske en Waalbeek vertrekt in het zuiden in de leemstreek, doorloopt de zandleemstreek 

en mondt uit in de Schelde. Zij bezit nog steeds haar waardevolle structuurkenmerken en het 

natuurlijk meanderend verloop is vrij goed bewaard. In de Molenbeekvallei zijn volgende 

wachtbekkens gelegen: Herdershoek en Schalmdries. 

 De vallei van de Serskampse beek vertrekt op het grondgebied van Lede via het Meentocht-

beekje en mondt op het grondgebied van Wichelen uit in de Schelde. 

 De vallei van de Maanbeek - Laresloot vertrekt op het grondgebied van Laarne en sluit op de 

oude Scheldearm aan. 

Naast de kleinschalige boscomplexen die in de vallei van de Schelde en Molenbeek voorkomen, 

zijn volgende structuurbepalende bosgebieden op het grondgebied van de gemeente Wetteren 

aanwezig: 

 Hospiesbos, bestaande uit loofhout, gelegen in het zuidoosten van de gemeente 

 Den Blakken, bestaande uit loofhout, met het aansluitend stuifduingebied, bestaande uit loof-

hout en gelegen op de rechteroever van de Schelde in het noordoosten van de gemeente 

 Giezeveld, bestaande uit naaldhout, gelegen in het noorden van de gemeente 

 Bommels, bestaande uit naaldhout en loofhout, gelegen in het westen van de gemeente op 

de grens met de gemeente Melle 

 Ham, bestaande uit loofhout en een waardevol natuurrelict vlak naast de Schelde 

 Prullenbos, bestaande uit loofhout, in het noorden van de gemeente op de grens met de ge-

meente Laarne. 

Hospiesbos is een bosrestant dat vroeger deel uitmaakte van het uitgestrekt Serskampbos. Dit 

boscomplex strekte zich uit over het grondgebied van de gemeenten Wetteren, Lede en Wiche-

len. Het nabij gelegen bosrelict ‘Smetledebos’ op het grondgebied van Lede en het Serskampbos 

op het grondgebied van Wichelen behoorden eveneens tot het voormalig grootschalig boscom-

plex. In de nabijheid van Hospiesbos komen volgende kleinschalige bosjes voor: Trompenland, 

Papeleubos, Paelepelbos, Koningsbos en bosje Kriephoekstraat. 

De gemeente wordt verder gekenmerkt door het voorkomen van enkele grote open ruimten. 

Een aantal van deze open ruimte bezitten waardevolle natuurelementen.  
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 De open ruimte ten noorden van Ten Ede wordt begrensd door de woonkern Ten Ede en het 

industriegebied Stookte. Deze open ruimte bevat ondermeer Prullenbos en is doorsneden 

door de Sloot (1). 

 De open ruimte ten zuiden van Ten Ede sluit aan op de Scheldevallei en wordt begrensd door 

Wettersesteenweg (2). 

 De open ruimte ten oosten van Overschelde wordt begrensd door Kalkensesteenweg en sluit 

aan op de Kalkense Meersen in de vallei van de Schelde (3). 

 De open ruimte ‘Huisvenne’ ten oosten van Wetteren centrum bestaat uit natte weilanden. 

Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Gent - Mechelen en Serskampsteenweg (4). Ten 

noorden van de spoorlijn zorgen kleine landschapselementen voor aansluiting bij de Den 

Blakken. 

 De open ruimte ten zuidoosten van Wetteren centrum bevat de ruime omgeving van het 

Hospiesbos ten oosten van Molenbeek. De open ruimte wordt doorsneden door Smetlede-

steenweg en Oordegemsesteenweg (5). 

 De open ruimte ten oosten van Kwatrecht wordt doorsneden door Fantegembeek en Olie-

meersbeekje (6). 

 De open ruimte ten zuidwesten van Kwatrecht, de Kelevlakte, wordt doorsneden door E40 en 

de spoorlijn en loopt verder op het grondgebied van Melle (Geersbos) en Gijzenzele (7). 

Het stuifduingebied is één van de best bewaarde stuifduinmassieven langs de Schelde. Het 

herbergt zandig droog grasland, heischraal grasland, droge heide en bos op droge zandbodems 

en bezit daarom een grote natuurlijke waarde. 

Ecologische infrastructuur als bomenrijen, solitaire bomen, hoogstamboomgaarden, (mei-

doorn)hagen, graften, wegbermen, soortenrijke graslanden, poelen, grachten, beken enz. vormen 

een aaneengesloten netwerk van natuurlijke stapstenen en ondersteunen de grote natuurlijke 

structuren. Deze elementen vormen ideale foerageer- en leefgebieden voor allerlei, al dan niet 

bedreigde, dier- en plantensoorten. Ruimtelijke schaalvergroting in de land- en tuinbouw (bijvoor-

beeld via samenvoeging en/of rationalisering van perceleringen) en recreatiedruk vormen de 

grootste bedreigingen voor het areaal aan ecologische infrastructuur en onrechtstreeks voor ver-

schillende dier- en plantensoorten. De ecologische infrastructuur is over heel het grondgebied 

van de gemeente Wetteren verspreid en weinig structuurbepalend. Enkel in de riviervallei, in de 

beekvalleien en in de open ruimte in het stroomgebied van de beek de Sloot en van de beek Klein 

Beekske in het zuiden zijn er concentraties van ecologische infrastructuur. 

1.3.2. Ruimtelijk-agrarische structuur 

kaart 18 bestaande ruimtelijk-agrarische structuur 

Met landbouw wordt bedoeld het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt ge-

bruikt voor de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Landbouw is een verza-

melbegrip waaronder tuinbouw, sierteelt en veeteelt ressorteren. 

Centraal in de gemeente worden de niet-bebouwde delen overwegend ingenomen door tuin-

bouw. Het betreft een aantal tuinbouwconcentraties rond Wetteren-centrum. Tussen de concen-

traties komen percelen met andere gewassen voor. Zij krijgen volgens de landbouwtypering een 

hoge tot zeer hoge waardering. Opvallend is dat de landbouwgronden langs de Molenbeekvallei 

en haar zijbeken in hoofdzaak bestaan uit natte graslandpercelen. Zij vormen in de valleigebieden 

een mozaïek met de aanwezige broekbosjes en kleine landschapselementen. Deze percelen be-

zitten naast hun agrarische functie een belangrijke meerwaarde voor de natuurlijke structuur van 

de beekvallei. 
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In het zuidelijk deel van de gemeente vanaf Massemen is een sterke verweving van verschil-

lende land- en tuinbouwteelten merkbaar. Hoewel graslandpercelen ook hier vaak zijn gekop-

peld aan de aanwezige beekvalleien, varieert het landbouwgebruik in dit deel sterk. In het uiterste 

zuiden vanaf E40 tekenen zich duidelijk grotere open landbouwgebieden, zogenaamde kouter-

gebieden, af. Opvallend hierbij is de oppervlaktetoename van de percelen met graangewassen. 

De landbouwgronden ten noorden van de Schelde bestaan overwegend uit grasland. Tuinbouw 

en akkerbouw komen eveneens verspreid op deze agrarische gronden voor maar in mindere 

mate dan grasland. De vallei van de Schelde vormt ten oosten en ten westen van het centrum 

een geheel van graslandpercelen. Dit zijn in hoofdzaak permanente graslanden die op vlak van 

landbouwtypering een lage tot matige waardering toegekend krijgen. Op de hoger gelegen, dro-

gere zandgronden ten oosten en ten noorden van Overschelde en ten noorden en ten zuiden van 

Ten Ede komen naast de graslandpercelen ook percelen met graangewassen en tuinbouwge-

wassen voor. Deze landbouwgronden worden matig tot hoog gewaardeerd. Ten noorden van de 

kern van Ten Ede komen naast de landbouwteelten in open lucht een beperkt aantal glastuin-

bouwbedrijven voor. Deze sluiten aan op het bebouwd weefsel en vormen een uitloper van de 

serreteelt in Lochristi. 

In het centraal en zuidelijk deel van de gemeente zijn naast de versnipperde landbouwpercelen 

een aantal kleinschaligere aaneengesloten gebieden met grasland aanwezig. Het betreft: 

 het gebied Huisvenne in het oosten van de aaneengesloten tuinbouwgebieden (1) 

 het gebied ten zuiden van Hospiesbos (2) 

 de Kelevlakte in het zuidoostelijk deel van de gemeente, op de grens met Melle (3). 

Minder structuurbepalend komen zij ook voor op de kouters in het zuiden van de gemeente in het 

gebied van verweven tuin- en landbouwteelten. 

De Scheldevallei en de vallei van Molenbeek met haar zijbeken vormen vandaag de dag nog 

steeds een aaneengesloten structuur van overwegend natte graslanden. Zij zijn in gebruik voor 

veeteelt.  

1.3.3. Landschappelijke structuur  

kaart 19 bestaande landschappelijke structuur 

Het bebouwd gebied rond de stedelijke kern is omringd door steenwegen en lanen en is in 

belangrijke mate in de riviervallei gelegen. De ontwikkelingen ter hoogte van de knooppunten en 

de zichten langs de binnenstedelijke verkeersassen zijn net als de kerktorens belangrijke refe-

rentiepunten of bakens voor de beeldvorming van de stad.  

De historische dorpskernen en de grotere gehuchten vertonen tot op heden hun historisch 

patroon en functioneren ruimtelijk nog in relatief goede harmonie met de landelijke omgeving. 

Door het karakter en de lage bebouwingsdichtheid maken de kernen onlosmakelijk deel uit van 

het landelijk gebied. Elke kern heeft een aanmerkelijke concentratie aan cultuurhistorisch be-

bouwd erfgoed. De samenhang van de historische dorpskern Massemen en het groter gehucht 

Westrem met de valleien is kenmerkend. De historisch gegroeide dorpskernen Ten Ede en 

Kwatrecht zijn ontwikkeld langs steenwegen en behoren al langer tot Wetteren 21.  

De riviervallei van de Schelde en de valleigebieden rond de verschillende beken zijn land-

schappelijk structuurbepalend voor de gemeente en dragen bij tot de leesbaarheid ervan. De 

 

 
21   Op de kaart van de Ferraris zijn zij als gehucht aangeduid en worden zij beschouwd als deel van Wetteren. 
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vallei van de Schelde bestaat uit meersen en natte weilandcomplexen. De beekvalleien worden 

vaak gekenmerkt door een afwisseling van natte hooilanden, graslandcomplexen en broekbosjes. 

Hiermee zorgen zij samen met de beken voor een afbakening van het reliëf. Bovendien blijken zij 

vaak bepalend te zijn voor de situering van de verschillende dorpskernen en hun lintvormige uit-

lopers. Ten noorden van Schelde is het valleigebied van de beken vaak smaller. Structuurbepa-

lend zijn hier de beekvalleien van de Sloot en Laresloot. Ten zuiden is Molenbeek met uitloper 

Waalbeek drager van zijbeken met een breder valleigebied. Ook de Serskampse beek is drager 

van een breder valleigebied.  

Tussen de beekvalleien zijn een aantal open agrarische zones aanwezig. Het zijn gebieden die 

een beeldbepalende openheid hebben met vergezichten over de omgeving. Het gaat om ruimten 

met een aaneengesloten, grondgebonden landbouwgebruik, aaneengesloten tuinbouwgebieden 

en kouters. Aaneengesloten gebieden met grondgebonden landbouw (in hoofdzaak weiland) zijn 

vooral ten noorden van de Scheldevallei aanwezig. Het landschapsbeeld wordt in sterke mate 

bepaald door het voorkomen van weiland en in mindere mate tuinbouw in open lucht, serres en 

concentraties aan kleine landschapselementen.  

De aaneengesloten tuinbouwgebieden worden in hoofdzaak gevormd door tuinbouwpercelen, 

occasioneel afgewisseld met akkerland en weiland. Deze gebieden hebben zich reeds vroeg ge-

richt op de specialisatie van sierteelt in open lucht (vooral boom- en rozenkwekerijen). Het betreft 

volgende tuinbouwgebieden: 

 het gebied rond Jabeke tussen de Schelde en Dendermondesteenweg  

 het gebied rond Ertbrug tussen Dendermondesteenweg en de spoorlijn Gent - Mechelen 

 het gebied rond Boskant tussen Serskampsteenweg en Smetledesteenweg  

 het gebied Maalbroek tussen Oordegemsesteenweg en Massemsesteenweg 

 het gebied Herdershoek tussen Massemsesteenweg en Kwatrechtsteenweg.  

De tuinbouwgebieden zijn sterk beeldbepalend en identiteitsvormend. Als dusdanig dragen zij bij 

tot de specifieke landschappelijke kwaliteit van Wetteren. Door schaalvergroting en een onover-

wogen inplanting van grote bedrijfsondersteunende constructies dreigen echter de bijhorende 

open ruimte kwaliteiten te verdwijnen. 

Een aantal van de open agrarische gebieden is nog als gaaf landschap herkenbaar gebleven. 

Het betreft volgende gebieden met grondgebonden landbouw: 

 het gebied ten noorden en ten zuiden van Ten Ede en tussen Ten Ede en Stookte herkenbaar 

als gaaf landschap (2) 

 het gebied ‘Huisvenne’ tussen de spoorlijn Mechelen - Gent en Serskampsteenweg herken-

baar als gaaf landschap en bestaande uit natte graslanden (3)  

 het gebied tussen Smetledesteenweg en Oordegemsesteenweg, concentratie van tuinbouw 

in het noorden, ten zuiden deels herkenbaar als gaaf landschap (4) 

 het gebied ten zuiden van de gemeente aan E40, een kenmerkende kouter, herkenbaar als 

gaaf landschap (5). 

Daarnaast is het stuifduingebied (6) één van de best bewaarde stuifduinmassieven langs de 

Schelde. Het herbergt zandig droog grasland, heischraal grasland, droge heide en bos op droge 

zandbodems. Daarom wordt het als een gaaf landschap beschouwd. Ook de Kalkense Meersen 

(1), stroomafwaarts Wetteren, kunnen worden beschouwd als een gaaf landschap. Het gaat om 

een uitgestrekt open meersengebied met historisch permanente graslanden, (knot)bomenrijen en 

populierenaanplanten. 

De bossen, vooral het Hospiesbos, zijn duidelijk herkenbare groenvolumes die het landschaps-

beeld in belangrijke mate mee bepalen. De omgeving is door de eeuwen heen als landschap 

sterk herkenbaar gebleven. Het historisch bosgebied (restant van Serskampbos) wordt omringd 
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door een kleinschalig agrarisch landschap. Smetledebos en Serskampbos, eveneens bosrelicten 

van Serskampbos, zijn in de onmiddellijke nabijheid gelegen. Verspreid in de gemeente Wetteren 

bepalen nog een aantal andere grotere boscomplexen de visuele perceptie van het landschap. 

Het betreft de volgende bossen: 

 Prullenbos 

 Bommels 

 Den Blakken 

 Giezeveld. 

Van oorsprong hadden alle kleine landschapselementen een functioneel doel (hakhout voor ver-

warming, watermolens enz.). Vandaag verdwijnen zij in snel tempo uit het landschap door een 

gebrekkig onderhoud en hun economische onrendabiliteit. Zij spelen echter als punten en lijnen 

een belangrijke rol in de beleving, aantrekkelijkheid en oriëntering van het landschap. Concen-

traties aan kleine landschapselementen als bomenrijen, solitaire bomen, (meidoorn-)hagen, 

wegbermen, soortenrijke graslanden, poelen, grachten, beken enz. komen voornamelijk voor in 

de rivier- en beekvalleien. In de nabijheid van Hospiesbos liggen een aantal kleinschalige bosjes 

verspreid in agrarisch gebied: Trompenland, Papeleubos, Paelepelbos, Koningsbos en bosje 

Kriephoekstraat. Ook de open ruimte in het noorden van de gemeente (in het stroomgebied van 

beek de Sloot) bevat een concentraties van kleine landschapselementen. 

De kerken dienen zich aan als cultuurhistorische baken van de oudere kernen. Soms is er 

lokaal een structuurbepalende relatie met een kasteel of hoeve. Bakens zijn opvallende elemen-

ten in het landschap die toelaten om zich in de omgeving te oriënteren en het landschap te lezen. 

Zij bepalen dikwijls de eigenheid en herkenbaarheid van het landschap en kunnen een natuurlijke 

oorsprong hebben of door de mens gebouwd zijn. Zij komen voor op verschillende schaalniveaus. 

Zowel de samenhang met de omgeving als de standplaatsen van de passanten zijn hierbij bepa-

lend. Oriëntatiepunten op lokaal niveau kunnen kapelletjes of solitaire bomen zijn maar ook 

schoorsteenpijpen, vierkantshoeves, wind- en watermolens. Onder andere volgende kerken, kas-

telen, hoeves en molens zijn omwille van hun bouwfysische en cultuurhistorische kwaliteiten 

structuurbepalend voor de bestaande landschappelijke structuur 22: 

 kerken: 

 de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren (a) 

 de Sint-Martinuskerk te Westrem (b) 

 de Heilig Hartkerk te Kwatrecht (c) 

 de Sint-Annakerk te Ten Ede (d) 

 de Sint-Martinuskerk te Massemen (e) 

 de Sint-Theresiakerk te Overbeke (f) 

 kastelen: 

 het Geuzenkasteel te Massemen (g) 

 het kasteel Vilain XIIII in de Wegvoeringsstraat (Sint-Jozef) (h) 

 de Villa Julia, het kasteeltje van het college (i) 

 het hof ten Hondert (j) 

 het kasteel Vallois (k) 

 hoeves: 

 de Maalbroekmolen te Massemen (l) 

 de Van Hauwermeirsmolen te Massemen (m) 

 de omwalde hoeve Rood Kasteeltje te Ten Ede (n) 

 kapellen 

 

 
22   Op basis van volgende bron gedetecteerd: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, AROHM, afdeling Monumen-

ten en Landschappen, Landschapsatlas, atlas der relicten, Brussel, 2001. 
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 de grafkapel Pottelsberghe te Wetteren (o) 

 de kapel Maria moeder van smarten te Massemen (p) 

 de kapel en Sinte-Barbaragesticht, tuin en volière (q) 

 overige bakens 

 de Fonteinpomp, tuin dekenij en gevel met Christusbeeld (r) 

 het gemeentehuis te Wetteren (s) 

 de oude linde van Massemen (t) 

 het posthotel te Wetteren (u) 

 het stationsgebouw te Wetteren (v) 

 de overdekte staande wip te Wetteren (w). 

Daarnaast zijn verschillende elementen uit de lijst van het bouwkundig erfgoed als baken te be-

schouwen. Voorbeelden zijn de woning en de tuin Dauwe in Stationstraat, de verschillende en-

sembles van arbeidershuisjes en rijhuizen en tuinwijkwoningen of het silocomplex Govaert.  

Eenzelfde samenhang geldt voor de verschillende oudere kleine wegen waarlangs vaak uitlopers 

van kernen alsook kleinere gehuchten zijn gevormd. Zij zijn vaak op de flanken van de valleien 

gesitueerd. Het wegennet volgt een patroon waarbij de alluvia min of meer worden gevolgd en 

de kouters vrij blijven. Voor de steenwegen is dit niet altijd van toepassing. Kwatrechtsteenweg, 

Gentsesteenweg en Dendermondesteenweg liggen parallel met de Schelde. Ten zuiden van de 

Schelde volgen Oosterzelesteenweg en Masemensesteenweg tot op zekere hoogte de vallei van 

de Molenbeek. Brusselsesteenweg staat evenwel dwars op deze landschappelijke structuur. De 

lintvormige uitlopers van Kwatrecht langs deze steenweg hebben landschappelijk dan ook een 

zeer sterk versnipperend karakter.  

De hoogstammige laanbomen langs Brusselsesteenweg, Kalkensteenweg, Zuidlaan en Sers-

kampsteenweg worden als een markante lineaire groenstructuur herkend. 

Een belangrijk provinciaal erfgoedelement in Wetteren zijn de bunkerlinies die dateren van tus-

sen de twee wereldoorlogen. Zij zijn voornamelijk gesitueerd in Kwatrecht en maken onderdeel 

uit van de ‘bunkerlinie bruggenhoofd Gent’. Het gaat om een driedubbele bunkerlinie (voorlinie, 

steunlinie en achterlinie). Bunkers van de achterlinie bevinden zich niet op het grondgebied van 

Wetteren. Van de 20 bunkers die in Wetteren werden gebouwd, resteren er nog 12. 
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2. Bestaande woon- en leefstructuur 

2.1. Bronnen 

kaart 20 woningdichtheid 

kaart 21 evolutie van het aantal huishoudens tussen 1991 en 2007  

Een belangrijke bron om de ontwikkeling van de bestaande woon- en leefstructuur in kaart te 

brengen zijn de verschillende statistische gegevens die worden verzameld. Na koppeling met 

geografische databanken geven zij een beeld over bijvoorbeeld de samenstelling en de evolutie 

van de huishoudens, de aard van de woningen en de woningendichtheid op niveau van de sta-

tistische sectoren. Een andere belangrijke bron zijn de kadasterkaarten. Zij geven een beeld van 

de bebouwing op kadastraal niveau. Om het belang van de kernen en de voorzieningengraad in 

beeld te brengen zijn daarnaast gegevens op kadastraal niveau verzameld en geordend door de 

gemeentelijke GIS-dienst, gericht op de verzameling van geografische informatie. Het betreft bij-

voorbeeld de situering van de handels- en gemeenschapsvoorzieningen die in het kader van de 

bespreking van de ruimtelijk-economische structuur in beeld komen.  

2.2. Relevante elementen uit de planningscontext 

2.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen selecteert Wetteren als kleinstedelijk gebied op provinci-

aal niveau. De afbakening moet gebeuren door de provincie in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geeft bindend aan dat in de nederzettingsstructuur van het 

buitengebied volgende beleidscategorieën worden onderscheiden:  

 kernen: hoofddorpen (waaronder meervoudige hoofddorpen) en woonkernen 

 linten 

 bebouwd perifer landschap 

 verspreide bebouwing. 

Het is de provincie die in bindende bepalingen de hoofddorpen en woonkernen selecteert. 

2.2.2. Ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen 

Wetteren is geselecteerd als kleinstedelijk gebied. Binnen de gemeente zijn daarnaast volgende 

kernen als woonkern geselecteerd: 

 Kwatrecht (deels op het grondgebied van Melle) 

 Ten Ede 

 Massemen. 

De woonkern Ten Ede wordt op provinciaal niveau samen beschouwd met Bommels op het 

grondgebied Destelbergen. De keuze wordt gemaakt om het deel op het grondgebied van Destel-

bergen niet verder te laten uitbreiden. Redenen hiervoor zijn de landschappelijke kwaliteiten en 

de ligging in de Scheldevallei. Westrem en Boskant zijn wel als kern gedetecteerd in een eerste 

stap van de selectie maar zijn uiteindelijk niet als woonkern weerhouden. 
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2.2.3. Gewestplan, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Gewestplan 

Het gewestplan onderscheidt binnen de gemeente volgende bestemmingen voor het wonen en 

leven: woongebied, woonuitbreidingsgebied, woongebied met landelijk karakter en woonpark. 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen maar ook voor andere activiteiten die dit wonen on-

dersteunen en in de woonomgeving kunnen worden ingepast. In Wetteren zijn het centrum van 

Wetteren en de omliggende wijken (Overschelde, Overbeke, Jabeke) alsook de kernen van Ten 

Ede, Kwatrecht en Massemen als woongebied bestemd.  

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor wonen en landbouwactiviteiten. Veelal 

komen zij voor als linten in de gemeente. De linten in de omgeving van Brusselsesteenweg zijn 

hiervan een voorbeeld. Daarnaast zijn er een aantal grotere gebieden zoals Westrem, Kortenbos, 

Boskant en Vantegem. 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw. In een aantal 

woonuitbreidingsgebieden zijn reeds woningbouwprojecten ontwikkeld. Voorbeelden zijn Olie-

meers, Martinusstraat en Prinsenhof ten zuidwesten van Massemen, Blauwe Paal te Kwatrecht, 

Leegheising te Ten Ede en Kasteeldreef - Slekkebeek te Overschelde. In andere woonuitbrei-

dingsgebieden staat een ontwikkeling op stapel zoals Diepenbroek ten zuiden van Wetteren en 

Binnenkouter ten oosten van Westrem. 

In het westen, op de grens met Destelbergen is de omgeving van Bommels - Huis van Oostenrijk 

als woonpark bestemd. De dichtheid van het wonen wordt hiermee beperkt en verhoudingsgewijs 

is een grote oppervlakte aan groene ruimte voorzien. 

Bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In volgende tabel zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg beschre-

ven die van belang zijn voor de nederzettingsstructuur. Het zijn telkens plannen van gemeentelijk 

niveau. Veelal zorgen zij voor een verdere verfijning van de woongebieden en woonuitbreidings-

gebieden volgens het gewestplan. Aanvullend is ook het ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie op-

genomen omwille van het belang van recreatie voor de nederzettingsstructuur als geheel. 

tabel 5  bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

met betrekking tot wonen en recreatie 

beschrijving inhoud 

BPA nr. 5A ‘Noord - Tivoli (wij-

ziging)’ (M.B. 30 maart 1998) 

Het BPA detailleert de bestemming woongebied. Het gebied is ingevuld met een blok 

sociale appartementen. 

BPA nr. 7A en 7B ‘Oud Kerk-

hof (wijzigingen)’ 

(K.B. 12 maart 1986) 

(M.B. 30 juli 1987) 

Het oorspronkelijk BPA 7 Oud Kerkhof voorzag in de ontwikkeling van een woonge-

bied met in het binnengebied openbaar groen en ruimte voor parkeren. 

Het BPA 7A detailleert de bestemming woongebied langs Molenstraat, Warandelaan 

en Kapellestraat. Het gebied is ingevuld met een blok semi-sociale woningen en ap-

partementen.   

Het BPA 7B voorziet langs Jan Broeckaertlaan tussen Jozef Buyssestraat en Molen-

straat een bushalte, openbaar groen en een kopgebouw om het geheel af te werken. 

Het kopgebouw is niet gerealiseerd. Het groen wordt afgeschermd door publiciteits-

borden. 
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BPA nr. ‘9A en 9B Den Berg 

(wijzigingen)’ (M.B. 6 mei 1985) 

(M.B. 17 maart 1998) 

Deze BPA’s detailleren de bestemming woongebied. Het gebied is deels gereali-

seerd. 

BPA nr. 11 ‘Fantegembeek’ 

(K.B. 13 december 1978) 

Het BPA legt de invulling van het gebied, begrensd door Zuidlaan, Brusselsesteen-

weg en Fantegembeek, vast. Het bestaat uit twee delen: delen waar artikel 17 werd 

toegepast en delen met een verdere detaillering naar bebouwingstypes, openbaar 

domein en zones voor spel- en sportterreinen en stoepen. Het artikel 17 in het BPA 

legde enkel de contour vast van de woonuitbreidingsgebieden die door de sociale 

bouwmaatschappij konden worden ingevuld. Het grootste gedeelte is gerealiseerd. 

Het BPA is voor een groot deel gerealiseerd en is deels overschreven door het RUP 

‘Oude Wetterstraat’. 

BPA nr. 13 ‘Hoogmolenakker’ 

(M.B. 6 september 1987) 

Het BPA voorziet zones voor woningbouw, ambachtelijke industrie (in functie van 1 

bedrijf), sportvelden, natuurgebied en buffergroen. Het is volledig gerealiseerd. Een 

deelplan uit RUP ‘recreatie’ (perimeter RUP) heeft de mogelijkheden voor de aanleg 

van nutsleidingen (collector) recent aangepast. 

BPA nr. 14 ‘Zuiderdijk’ 

(M.B. 31 juli 1991) 

Het BPA zet de bestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven’ uit het gewestplan 

om naar zone voor woningbouw, openbaar nut (politie, woonwagenpark) en dienst-

verlenende bedrijven en detailleert de bestemming woongebied. Het is voor een 

groot deel gerealiseerd. 

BPA nr. 16 ‘Molenbeekweg’ 

(M.B. 27 juni 2000) 

Het BPA regelt de bestemming van een woonkorrel en twee bedrijven. 

RUP nr. 2 ‘Neerhonderd’ 

(M.B. 20 december 2002) 

Het RUP ordent onder andere de verweving tussen het bedrijventerrein Kwatrecht 

en het wonen langs Brusselsesteenweg. Het voorziet hierbij in twee verschillende 

zones voor wonen. Een perceel, bestemd voor recreatie, is gelegen langs Windmo-

lenweg. 

RUP nr. 3 ‘Oude Wetterstraat’  

(M.B. 27 januari 2004) 

Het RUP is opgemaakt in functie van de bestaande woningen en nieuwe woonont-

wikkelingen. Concreet gaat het over volgende zones: aaneengesloten bebouwing, 

residentieel wonen, gemengde woon-werkzone en buffer. 

RUP nr. 5 ‘Diepenbroek’ 

(M.B. 12 februari 2004) 

Het RUP voorziet de invulling van het woonuitbreidingsgebied aan de zuidrand van 

Wetteren (ongeveer 350 woongelegenheden met een minimum van 25 wonin-

gen/ha). 

RUP nr. 6 ‘Marktdreef’ 

(M.B. 26 april 2007) 

In het gebied tussen Markt en de Schelde wordt een woonproject voorzien. Het RUP 

voorziet drie projectgebieden waar woningbouw mogelijk is. De minimale woondicht-

heid (25 woningen per hectare) is beschreven. In het kader van het project ‘Wetteren 

aan de Schelde’ worden hogere woondichtheden voorzien.  

RUP nr. 7 ‘Hekkerstraat’ 

(M.B. 26 januari 2006) 

Het RUP heeft betrekking op een woonproject op de voormalige industriële site ‘Luw-

aert’. Aan de noordelijke zijde gaat het om een gebied met 30 woongelegenheden/ha 

met schakels en pleinen tussen Warande en het centrum. Met het RUP wordt een 

aantal niet gewijzigde delen van het BPA ‘Oud Kerkhof’ overschreven. Aan de zui-

delijke zijde van Hekkerstraat voorziet het RUP onder andere in drie woonblokken 

met in totaal 44 appartementen langs Hekkerstraat en een groengebied met land-

schappelijke kwaliteiten rond de kapel daarachter. 

RUP nr. 8 ‘recreatie’ 

(B.D. 20 maart 2008) 

Het RUP ‘recreatie’ bestaat uit zeven deelplannen. 

 Deelplan 1 ‘omgeving Slekbos’ verfijnt een zone voor verblijfsrecreatie en her-

bestemt agrarisch gebied tot zone voor dagrecreatie te Prullenbos. 

 Deelplan 2 ‘Dasseveld - BPA Hoogmolenakker’ omschrijft een perimeter in het 

RUP in functie van de aanleg van een collector door Aquafin. 

 Deelplan 3 ‘Gransvelde’ detailleert een zone voor dagrecreatie. 

 Deelplan 4 ‘Klein Gent’ detailleert een zone voor dagrecreatie. 

 Deelplan 5 ‘Kele’ zet landschappelijk waardevol agrarisch gebied om in recrea-

tiegebied. 
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 Deelplan 6 ‘Groene Wegel’ zet agrarisch gebied om in recreatiegebied. 

 Deelplan 7 ‘Veldakker’ zet agrarisch gebied om in recreatie en detailleert de 

bestaande zone voor dagrecreatie. 

2.2.4. Sectorale plannen en ontwikkelingsstudies 

Afbakening van woningbouwgebieden en bijzondere gebieden 

De Vlaamse wooncode onderscheidt woningbouwgebieden, woonvernieuwingsgebieden en bij-

zondere gebieden. 

 Woningbouwgebieden zijn gebieden waarbinnen de bouw van nieuwe woningen wordt gesti-

muleerd door de Vlaamse overheid via subsidies en tegemoetkomingen.  

 Woonvernieuwingsgebieden zijn woningbouwgebieden waarbinnen grote inspanningen 

noodzakelijk zijn om de woonkwaliteit te verbeteren.  

 Bijzondere gebieden zijn woningbouwgebieden waar het recht van voorkoop geldt. 

In de gemeente Wetteren zijn bijzondere gebieden afgebakend bij ministerieel besluit van 18 mei 

2006. Met deze erkenning werden bijkomende mogelijkheden gecreëerd om de woningkwaliteit 

te verbeteren en te bewaken en om het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op wo-

ningen toe te passen. De erkenning duurde tot 16 juli 2013. Er is geen verlenging aangevraagd. 

figuur 5  woningbouwgebieden en woonvernieuwingsgebieden   

 
bron: woningbouw- en vernieuwinggebieden,Vlaamse wooncode, VHM (GIS-product), 2010 

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden  

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden (2010) geeft voor elk woonuitbreidingsgebied in 

Vlaanderen aan of het vanuit beleidsmatig en planologisch oogpunt kan worden ontwikkeld voor 

woningbouw. Het is een consultatie-instrument zonder juridische waarde. De aanduidingen hou-

den geen rekening met eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van 

andere sectorale regelgeving zoals bosdecreet, natuurdecreet, watertoets, veiligheidsrapportage, 

milieueffectenrapportering (MER) enz. In die zin houdt de aanduiding in de atlas slechts een 

voorwaardelijke beleidsmatige vrijgave van de gronden in. 

De atlas maakt onderscheid tussen vier grote groepen: 

 gebieden die al bebouwd zijn 

 gebieden die principieel vanuit het Vlaams beleidskader wel kunnen worden ontwikkeld 

 (deels) te onderzoeken gebieden 
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 gebieden die principieel vanuit het Vlaamse beleidskader niet kunnen worden ontwikkeld. 

De uitspraken in de atlas met betrekking tot Wetteren zijn in belangrijke mate gebaseerd op de 

uitspraken van het vorige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

figuur 6 uittreksels uit de atlas van de woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen 

 

 gebieden die kunnen worden ontwikkeld voor 2007 

 gebieden die kunnen worden ontwikkeld in de periode 2007 - 2012 

 gebieden die principieel vanuit het Vlaams beleidskader niet kunnen 

worden ontwikkeld 

 gebieden waarover het Vlaams beleidskader momenteel geen uit-

spraak doet omdat de ontwikkeling ervan thans onzeker is 

 gebieden die reeds bebouwd zijn 

 

 

 

 

 

 

bron:www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wugatlas versie juni 2010 

2.3. Elementen van de bestaande woon- en leefstructuur 

kaart 22 bestaande ruimtelijke woon- en leefstructuur  

Het stedelijk centrum te Wetteren ligt centraal tussen Schelde en Zuidlaan en tussen Molen-

straat en Koningin Astridlaan. Het gebied heeft een dicht stratenpatroon met een hoge woon-

dichtheid (25 woningen per hectare en tot 39 woningen per hectare in de stationswijk).  

Samen met de zones met een lagere woondichtheid wordt een aaneengesloten brede strook 

bebouwde ruimte van randstedelijke woonwijken gevormd van Overbeke tot Warande. Ten 

noorden van de Schelde wordt deze stedelijke ruimte voortgezet in Overschelde. Ten zuiden van 

het spoor zijn na 2007 nieuwe ontwikkelingen aanwezig in Diepenbroek. Op die manier krijgt de 

kleinstedelijke ruimte aansluiting met het voormalig gehucht Roosbroek, een wijk die een gelei-

delijke afname van het aantal huishoudens kende tussen 1991 en 2007. In 2007 waren er 31 

huishoudens minder dan in 1991. Deze daling kan worden verklaard als gevolg van de bouwver-

gunning die de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak verkreeg op 16 maart 2006 om 48 

appartementen te renoveren. 

Kwatrecht is een sterk verstedelijkte kern. Het sluit aan bij de zuidoostelijke uitloper van Gent 

tussen Schelde en spoorweg en langs Brusselsesteenweg met E40 in de nabijheid. De oorspron-

kelijke kern met de kerk als referentie is nog weinig herkenbaar. De verschillende functies zijn 

uiteengelegd en vooral de economische activiteiten (grootschalige detailhandel en bedrijvigheid) 

zijn prominent aanwezig. Het knooppunt tussen N9 en N42 bekleedt nu zeer symbolisch de cen-

trale positie. Behalve de baanwinkels en grootschalige activiteiten langs Brusselsesteenweg en 

het industriegebied ten noorden van de kern bestaat er een verkaveling van de jaren zeventig ten 

oosten van Zuidlaan: Blauwe Paal. Langs Oosterzelesteenweg vindt de kern vanaf het knooppunt 

met Brusselsesteenweg aansluiting met E40 via een concentratie van baanwinkels, het voormalig 

gehucht Fantegem en het schoolcomplex Mariagaard. Tussen Brusselsesteenweg en spoor is de 

woonbebouwing van Fantegem uitgebreid met woonontwikkelingen langs Gijzenzelestraat, Oos-

terzelestraat en recent de verkaveling Koningshof. Het bedrijventerrein met de groothandel aan 

bouwmaterialen en het tankstation langs E40 vervolledigen dit beeld.  
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Ten Ede en Massemen zijn tot dusver als afzonderlijke, meer landelijke woonkernen herken-

baar. Zowel Ten Ede als Massemen beschikken over het basisuitrustingsniveau. Beide kernen 

hebben een sterke toename van het aantal huishoudens gekend tussen 1991 en 2007. Ook 

daarna bleef het aantal huishoudens stijgen. Massemen sluit sterk aan bij de ontwikkelingen langs 

Brusselsesteenweg. Ten Ede ligt op de verbinding tussen Heusden en Wetteren met onderweg 

een knooppunt met R4. 

In het historisch kernvormig gehucht onder verstedelijkingsdruk Westrem is een basisuitrus-

ting nagenoeg afwezig. Inzake publieke voorzieningen zijn er een kerk en buurthuis. Dagelijkse 

goederen worden nauwelijks aangeboden. De verstedelijking drukt zich vooral morfologisch uit in 

een verdere verlinting. De lintbebouwing langs Brusselsesteenweg en recent ook Keiberg (Strop) 

dreigt het volledig gebied tussen Brusselsesteenweg en E40 in het verhaal van infrastructuurge-

richte verstedelijking te betrekken. Tussen 1991 en 2007 werd in dit gebied een toename van het 

aantal huishoudens genoteerd. Westrem is vanuit dit perspectief samen te beschouwen met de 

bebouwing rond Brusselsesteenweg (met o.a. het Strop) en bij uitbreiding Kwatrecht.  

De gemeente heeft een aantal lintvormige gehuchten. Deze vormen lokale uitbreidingen van 

de lintbebouwing langs de radiale uitvalswegen vanuit het centrum: 

 Dendermondesteenweg met het gehucht Jabeke 

 Oordegemsesteenweg met het gehucht Kortenbos 

 Smetledesteenweg met het gehucht Boskant. 

Hoewel groter in omvang zijn deze lintvormige gehuchten gelijkaardig van opbouw en functiona-

liteit als de andere te benoemen vormen van lintbebouwing en meer verspreide concentraties 

van bebouwing. In de omgeving van de infrastructurenbundel E40 - spoorweg - N9 vormen de 

linten tussen Kwatrecht en Westrem een afzonderlijk te benoemen geheel. Behalve Brussel-

sesteenweg zelf horen ook de linten Begijnestraat, Oude Heerbaan, Keiberg en Volkershouw 

hiertoe. Ook Serskampsteenweg kan als vorm van lintbebouwing worden beschouwd. Andere 

meer verspreide, soms historisch gegroeide, concentraties van bebouwing zijn Lambroekstraat 

tussen Massemen en Blauwe Paal, Ezelstraat en Westremdries nabij Westrem, Maelbroekstraat 

- Watermolenstraat van Oordegemsesteenweg tot Massemsesteenweg, Damstraat - Zavelstraat 

ten noorden van Stookte, Mellesteenweg - Bommelsrede en Dompelhoekstraat bij Ten Ede. 

Verspreid over de gemeente en vaak gekoppeld aan de deelkernen, komen diverse recreatieve 

voorzieningen voor. In onderstaande tabel zijn deze voorzieningen en hun juridische situatie 

geïnventariseerd. Bij verschillende verenigingen komt het feitelijk gebruik niet overeen met de 

juridische situatie. De gemeente wordt tegelijkertijd geconfronteerd met uitbreidings- of renova-

tiewensen van verenigingen. Op deze wensen wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, oplos-

singsgericht gereageerd (bijvoorbeeld met het RUP ‘recreatie’). Deze oplossingsgerichte tactiek 

wordt niet gebaseerd op een globale visie of een afwegingskader. Het ontbreken van deze visie 

leidt tot onduidelijkheid bij de verenigingen en tot ad-hocplanning. De opmaak van een visie op 

de recreatieve voorzieningen in de gemeente dringt zich op. 
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tabel 6  inventarisatie recreatieve voorzieningen 

terrein ligging deelkern voorzieningen bestemmingsplan bestemmingszone zonevreemdheid 

de Warande Warandelaan Wetteren zwembad open lucht en overdekt, gemeen-

telijke sporthal, tennis, volleybal 

gewestplan dagrecreatie neen 

Wegvoeringsstraat Wegvoeringsstraat 7 Wetteren voetbal, tennis open lucht gewestplan dagrecreatie, park-

gebied 

gedeeltelijk 

omgeving Slekbos Groenstraat Ten Ede hondenschool, vissersclub RUP recreatie cfr. RUP opgeheven door RUP 

Dasseveld Massemensteenweg Wetteren voetbal, tennis open lucht en overdekt BPA Hoogmolenakker, 

RUP recreatie 

cfr. RUP ja (want in RUP enkel parameter 

voor Aquafin) 

Kapellekouter Kapellekouter Massemen voetbal, handboogschieten, hondenschool gewestplan dagrecreatie neen 

Gransvelde Giezeveld 19 Wetteren jeugdbeweging, hondenclub RUP recreatie cfr. RUP neen 

Klein Gent Groenstraat 33 Wetteren jeugdbeweging RUP recreatie cfr. RUP neen 

domein Speelbos Warandestraat Wetteren wandelpark met speelplein gewestplan cfr. RUP neen 

Kele Kele Kwatrecht jeugdbeweging RUP recreatie cfr. RUP opgeheven door RUP 

Groene Wegel Groene Wegel Wetteren jeugdbeweging RUP recreatie cfr. RUP opgeheven door RUP 

Veldakker Veldakkerwegel 38 Ten Ede voetbal RUP recreatie cfr. RUP opgeheven door RUP 

chiro Overschelde Liefkenshoek Wetteren jeugdbeweging gewestplan woonuitbreidingsge-

bied 

neen 

scouts en gidsen Karekiet - 

Edelweiss Massemen 

Lambroekstraat Massemen jeugdbeweging gewestplan woongebied,agra-

risch gebied 

neen 

chiro Hermeline Diepenbroekstraat 17 Wetteren jeugdbeweging RUP Diepenbroek cfr. RUP neen 

voetbal Ezelstraat Ezelstraat Westrem voetbal gewestplan agrarisch gebied ja 

voetbal Baeveweg Baeveweg Wetteren voetbal gewestplan agrarisch gebied ja 

voetbal Blauwe Paal Blauwe Paal Kwatrecht voetbal BPA Fantegembeek cfr. RUP neen 

schuttersclub Bellevoorde Bellevoorde Ten Ede schuttersvereniging, staande wip gewestplan landschappelijk 

waardevol agrarisch 

gebied 

ja 

schuttersclub Sint-Sebasti-

aan 

Victor van Sandelaan Wetteren schuttersvereniging, staande wip gewestplan woongebied neen 

schutterstoren Stationsplein Stationsplein Wetteren niet in gebruik gewestplan, monument woongebied neen 

herbestemd; ongebruikt Windmolenweg Kwatrecht landbouwgebruik RUP Neerhonderd cfr. RUP neen 
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3. Bestaande ruimtelijk-economische structuur 

De ruimtelijk-economische structuur is de samenhang tussen de gebieden die hoofdzakelijk wor-

den gekarakteriseerd door economische activiteiten. Specifiek wordt gezocht naar de locatie, om-

vang en aard van de belangrijke economische concentraties en naar hun interne en hun onder-

linge relaties. 

3.1. Bronnen  

kaart 23 spreiding van de bedrijvigheid 

kaart 24 spreiding van detailhandel en horeca 

kaart 25 spreiding van diensten en publieke voorzieningen 

De analyse van de ruimtelijk-economische structuur is gebaseerd op volgende gegevens. 

 De bestanden en gegevens van het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) geven een 

inzicht in de situatie en het gebruik van gronden en gebouwen in de bestemmingen voor be-

drijvigheid volgens het gewestplan. In de bestanden wordt de aard van de bedrijvigheid niet 

beschreven (zie ook kaart 35) 23.  

 De inventarisatie van de publieke en private diensten, de handelszaken en de horeca in de 

gemeente geven een beeld van de voorzieningengraad van de verschillende kernen. In de 

inventarisatie is ook een spreiding van ambachtelijke bedrijvigheid opgenomen. In de inven-

taris is voor 12% van de bedrijven niet geweten welke activiteit wordt uitgeoefend 24.  

 De inventaris in het strategisch commercieel plan van 2008 geeft niet alleen een aantal voor-

stellen van uitspraken voor toekomstige ontwikkelingen maar verleent ook inzicht in de be-

staande spreiding van de voorzieningen. Voorgaande inventaris is hierop een aanvulling. 

3.2. Relevante elementen uit de planningscontext 

3.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen selecteert Wetteren als kleinstedelijk gebied op provinci-

aal niveau. De afbakening gebeurt door de provincie in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Alle gese-

lecteerde stedelijke gebieden zijn economische knooppunten. Stedelijke gebieden kunnen één of 

meer gemeenten of delen ervan bevatten. 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kondigt bindend een differentiatie aan voor bestaande en 

nieuwe bedrijventerreinen op basis van de terreinlocatie en de aard van de bedrijfsactiviteiten die 

er zich kunnen vestigen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de afstemming van het mobiliteits-

profiel van de bedrijven op het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijventerrein. De bedrijventer-

reinen worden als volgt gedifferentieerd: 

 gemengde regionale bedrijventerreinen 

 specifieke regionale bedrijventerreinen, aangeduid als wetenschapspark, transport- en distri-

butiezone, watergebonden bedrijventerrein, luchthavengebonden bedrijventerrein, kleinhan-

delszone, kantoor- en dienstenzone, bedrijventerrein voor agro-industrie of zone voor afval-

verwerking en recyclage 

 lokale bedrijventerreinen 

 

 
23   VLAO, 12 februari 2010, bezetting van de bestaande bedrijventerreinen. 
24   Gemeente Wetteren - dienst GIS-cel, mei 2010, inventaris van de publieke functies en bedrijfsactiviteiten op basis 

van het kadaster. 
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 bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven. 

De bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven worden door de Vlaamse overheid in 

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend. De regionale bedrijventerreinen in de 

kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau worden in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan-

nen afgebakend of op voorstel en op vraag van de provincie door de Vlaamse overheid in gewes-

telijke ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend. 

3.2.2. Ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen 

Wetteren is geselecteerd als kleinstedelijk gebied en vanuit deze optiek ook als economisch 

knooppunt. Verdere ontwikkelingen in Wetteren moeten afgestemd zijn op de aanwezigheid en 

de potenties van de Scheldevallei enerzijds en de ontsluitingsmogelijkheden, de draagkracht en 

de rol van het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau anderzijds. Het aanbod voor bijkomende 

regionale ontwikkelingen mag echter niet concurrentieel zijn ten opzichte van de omliggende ste-

delijke gebieden.  

Het structuurplan van de provincie kondigt aan dat de kleinhandelsconcentraties nabij de stede-

lijke kernen in de afbakeningsprocessen voor de respectievelijke stedelijke gebieden op hun sa-

menhang met het stedelijk gebied zullen worden onderzocht. De ontwikkelingsperspectieven wor-

den in gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. Voor (de delen van) 

de bestaande kleinhandelsconcentraties die niet binnen de afbakening van een stedelijk gebied 

liggen, geldt een restrictief (buitengebied)beleid. Verdere uitbreiding van de verlinting is niet wen-

selijk. Beperkte uitbreidingen van bestaande handelszaken in het buitengebied zijn mogelijk, zij 

het binnen een aantal gestelde voorwaarden met betrekking tot onder meer de draagkracht van 

de omgeving, de inpassing in de gewenste nederzettingsstructuur, de begrenzing naar de open 

ruime en de effecten op de mobiliteit. 

Het beleidskader windmolens vormt sedert juni 2009 een addendum bij het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan. Hierin zijn op macroniveau een aantal potentiële locaties aangeduid. Binnen het 

oostelijk rastergebied worden windturbines geconcentreerd omheen de stedelijke kernen (Wette-

ren, Dendermonde en Aalst) en langs de grootschalige transportas E40 (autosnelweg E40, spoor-

lijn Gent - Brussel en N9). Het oprichten van windturbines nabij de stedelijke kern van Wetteren 

past binnen de optie om het Oost-Vlaams kerngebied te benadrukken. Binnen de transportcorri-

dor E40 kunnen zowel lineaire en clustervormige inplantingen als solitaire inplantingen in een 

groter verband een plaats vinden. Ten oosten van Wetteren (ter hoogte van Oordegem) moet een 

open ruimte verbinding worden gerespecteerd waarbij de inplantingen in de transportcorridor 

moeten worden beperkt tot maximaal één enkele lijninplanting.  

3.2.3. Gewestplan 

De bestemmingen industriegebieden, ambachtelijke bedrijven en kmo’s en dienstverleningen 

hebben betrekking op de economische structuur.  

Vier gebieden zijn bestemd als industriegebied: Vantegem, Kwatrecht, Stookte en Tragel. Het 

gebied ‘Vantegem’ is specifiek bestemd als regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. Het 

kan enkel worden gerealiseerd door de overheid. Het westelijk deel van dit gebied was oorspron-

kelijk bestemd voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.  
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Verder zijn vijf gebieden bestemd als gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Het gaat om 

het gebied in Oude Gijzenzelestraat bij E40, de omgeving Zuiderdijk, de omgeving Peperstraat, 

een kleiner gebied te Kasteeldreef en een gebied langs Kalkensesteenweg. 

Drie gebieden zijn bestemd als dienstverleningsgebied. Het betreft het Frun-park langs Brussel-

sesteenweg, de omgeving van Carrefour langs Zuidlaan en de dienstverleningsgebieden (tank-

station en vrachtwagenparking) geënt op E40. Zij zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven of 

inrichtingen waarvan de functie verder reikt dan de verzorging van de buurt.  

3.2.4. Bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Onderstaande tabel geeft een korte beschrijving van de goedgekeurde plannen. Het zijn telkens 

plannen van gemeentelijk niveau. 

tabel 7  bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

met betrekking tot bedrijvigheid en handel 

beschrijving inhoud 

BPA nr. 9A en 9B ‘Den Berg’ 

(wijzigingen)  

(M.B. 6 mei 1985) 

(M.B. 17 maart 1998) 

Het BPA verplicht om een winkel- of handelszaak in de panden langs Lange Bergstraat 

(kant even huisnummers) en Korte Bergstraat (vanaf Delhaize tot aan de hoek Flori-

mond Leirenstraat aan de zijde van de even nummers) in te richten. 

BPA nr. 11 ‘Fantegembeek’ 

(K.B. 13 december 1978) 

Het BPA legt de invulling van het gebied, begrensd door Zuidlaan, Brusselsesteenweg 

en Fantegembeek, vast. Het bestaat uit twee delen: delen waar artikel 17 werd toege-

past en delen met een verdere detaillering naar bebouwingstypes, openbaar domein 

en zones voor spel- en sportterreinen en stoepen.  

Langs Brusselsesteenweg is een zone voor ambachtelijke bedrijven voorzien met een 

voortuinstrook naar de weg. Binnen de zone mogen behalve woningen ook dienstver-

lendende en ambachtelijke bedrijven worden opgericht evenals handels- en horeca-

ondernemingen. De gebouwen moeten vrijstaand worden opgericht. 

BPA nr. 13 ‘Hoogmolenak-

ker’ 

(M.B. 9 september 1987) 

Het BPA voorziet zones voor woningbouw, ambachtelijke industrie (in functie van 1 

bedrijf), sportvelden, natuurgebied en buffergroen. Het BPA is volledig gerealiseerd. 

Een deelplan uit RUP ‘recreatie’ (perimeter RUP) heeft de mogelijkheden voor de aan-

leg van nutsleidingen (collector) recent aangepast. 

Binnen de zone met vooraan een directie- en kantoorgebouw en achteraan het be-

drijfsgebouw kan zowel een ambachtelijk als een dienstverlendend of handelsbedrijf 

worden opgericht. 

BPA nr. 14 ‘Zuiderdijk’ 

(M.B. 31 juli 1991) 

Het BPA zet de bestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven’ uit het gewestplan om 

naar zone voor woningbouw, openbaar nut (politie, woonwagenterrein) en dienstverle-

nende bedrijven en detailleert de bestemming woongebied. Het is voor een groot deel 

gerealiseerd. 

BPA nr. 16 ‘Molenbeekweg’ 

(M.B. 27 juni 2000) 

Het BPA regelt de bestemming van een woonkorrel en twee zonevreemde bedrijven. 

Het plan voorziet langs Molenbeekweg een zone voor wonen met ambachtelijke acti-

viteit en langs Massemsesteenweg een zone voor dienstverlenende bedrijven, deels 

ook met tuinen. Dit laatste bedrijf betreft een tankstation. 

RUP nr. 1 ‘zonevreemde 

bedrijven’ 

(M.B. 14 november 2002) 

Ruimtelijk inpasbare zonevreemde bedrijven krijgen uitbreidingmogelijkheden via de 

opmaak van een RUP. Drie bedrijven (Rooms, Notte en zonen, Van Landuyt) worden 

zone-eigen gemaakt. 

RUP nr. 2 ‘Neerhonderd’ 

(M.B. 20 december 2002) 

Het RUP geeft uitvoering aan een bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Het betreft het optimaliseren van het bedrijventerrein ‘Kwatrecht’. Het 
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lost het probleem op van zonevreemde bedrijven en plant een groenbuffer in ten op-

zichte van de omliggende woningen. Deze buffer werd niet gerealiseerd.  

Op de hoek van Zuidlaan met Brusselsesteenweg laat de zone voor ambachtelijke be-

drijvigheid met hogere dichtheid behalve ambachtelijke activiteiten ook groothandel 

toe. Kleinhandel is niet toegestaan. Net achter de zones voor wonen langs beide we-

gen zijn ook stroken voorzien voor ambachtelijke activiteiten waar toonzalen mogelijk 

zijn voor zover zij horen bij een ambachtelijke activiteit. 

RUP nr. 3 ‘Oude Wetter-

straat’ 

(M.B. 27 januari 2004) 

Het RUP is opgemaakt in functie van de bestaande woningen en nieuwe woonontwik-

kelingen. Concreet gaat het over volgende zones: aaneengesloten bebouwing, resi-

dentieel wonen, gemengde woon-werkzone en buffer. 

RUP nr. 4 ‘Koedreef’ 

(M.B. 12 januari 2005) 

Dit gebied is gelegen ten noorden van de industriezone Kwatrecht. Het plan heeft als 

doel het omzetten van het bedrijventerrein (gewestplan) naar ruimte voor lokale bedrij-

vigheid rekening houdend met buffering, fasering en verkeersafwikkeling. 

RUP nr. 6 ‘Marktdreef’ 

(M.B. 26 april 2007) 

In het gebied tussen Markt en de Schelde wordt een gemengd woonproject voorzien 

(nv Schelde - Landschapspark). Naast woningen zijn hier dienstverlenende bedrijven 

en horecagelegenheden gepland.  

RUP nr. 11  

‘Cartonnage P. Van De 

Velde’ 

(deputatie 31 augustus 2008) 

Het betreft een verouderd zonevreemd bedrijf met de vraag naar uitbreiding. Er wordt 

geopteerd voor een intensiever ruimtegebruik, de afstemming van de stedenbouwkun-

dige voorschriften en de mogelijkheid om het gebouw af te breken en te herbouwen. 

Het RUP is opgemaakt naar aanleiding van een planologisch attest. 

RUP ‘bvba Aslan’ 

(deputatie 29 april 2010) 

Het betreft een gespecialiseerde drankencentrale langs Zuidlaan waarvoor, naar aan-

leiding van een positief planologisch attest, de bestemming werd aangepast. 

Verder is nog een BPA na gedeeltelijke goedgekeuring op 26 juni 1998 vernietigd door een arrest 

van de Raad van State op 16 juni 2009. Het betreft BPA nr. 15 ‘uitbreiding industriezone Stookte’. 

In het BPA was voorgesteld het industriegebied in zuidelijke richting uit te breiden en ter compen-

satie hiervan het park Valois te herbestemmen naar parkgebied. De reden voor de vernietiging is 

dat in de gedeeltelijke goedkeuring de economie van het plan was geschaad. De gedeeltelijke 

goedkeuring van 1998 betrof enkel de herbestemming van industriegebied naar parkgebied en 

sloot de herbestemming van valleigebied naar industriegebied uit. 

Voor de omgeving van N9 is de gemeente gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoerings-

plan, gericht op de inrichting van het gebied en de randvoorwaarden voor toekomstige kleinhan-

delsontwikkelingen. Het plan is stilgelegd in afwachting van uitspraken in het kader van het pro-

vinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan betreffende de afbakening van het kleinstedelijk gebied. 

3.2.5. Stedenbouwkundige verordeningen 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake wonen boven winkels/afzonderlijke 

toegang verdieping boven winkels in het kernwinkelgebied is goedgekeurd door ministerieel be-

sluit op 19 januari 1999. Bij nieuwbouw, vergunningsplichtige verbouwingswerken, niet zijnde 

werken van geringe omvang, of met een bestemmingswijziging zal in elk gebouw in het kernwin-

kelgebied met een commerciële of dienstverlenende bestemming met particulier karakter, min-

stens één volwaardige woongelegenheid ingericht en als dusdanig worden gebruikt. In panden 

met een voorgevel van 6 meter of meer breed moet hiertoe aan de straatzijde een afzonderlijke 

toegang worden voorzien. Het kernwinkelgebied is hierin afgebakend als de zone van de Markt 

en Florimond Leirensstraat naar Hoenderstraat, Felix Bernaertsplein en Nieuwstraat. 
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figuur 7 afbakening toepassingsgebied verordening wonen boven winkels 

 

3.2.6. Sectorale plannen en studies 

Decreet ruimtelijke economie 

Op 13 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet ruimtelijke economie dat op 4 juli 

2012 in het Vlaams parlement werd aangenomen. De focus van het decreet ligt op een bedrijfs-

huisvestingsbeleid dat breder is dan een bedrijventerreinenbeleid. Het ruimtelijk economisch be-

leid zet ook in op bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in een verweven context, bijvoorbeeld via 

bedrijfsverzamelgebouwen. De bestemming van bedrijventerreinen, inclusief de opbouw van de 

ijzeren voorraad, blijft de verantwoordelijkheid van de ruimtelijke planning.  

Ruimtelijke economie zet in op: 

 het in kaart brengen van de bedrijfshuisvestingsnoden en deze ruimtebehoeften confronteren 

met het aanbod, zodat de ruimtelijke planning over de juiste informatie beschikt om de ge-

wenste voorraad aan bestemde bedrijventerreinen op peil te houden 

 het doelmatig maken (snel, efficiënt en effectief) van de ontwikkelingsfase nadat een ruimtelijk 

uivoeringsplan is opgemaakt 

 het bewerkstelligen van zorgvuldig ruimtegebruik alsook het vergroten van de duurzaamheid 

en het verlengen van de levensduur van bedrijventerreinen. 

Het decreet voorziet onder andere dat de Vlaamse regering:  

 een methodiek kan bepalen om ruimtebehoeftebepalingen voor economische activiteiten op 

te maken 

 typologieën van bedrijventerreinen en economische locaties kan bepalen en schaalniveaus 

definiëren waarop het concept ijzeren voorraad moet worden toegepast 

 doelgroepen kan definiëren waarvoor zij een specifiek locatiebeleid bepaalt, met inbegrip van 

het voorzien van specifieke instrumenten om de vestiging van die doelgroepen te faciliteren. 

Het decreet ruimtelijke economie past binnen de verdere uitbouw van het ruimtelijk-economisch 

beleid van de Vlaamse overheid. Het zal worden geoperationaliseerd via enerzijds de nog uit te 

werken uitvoeringsbesluiten en anderzijds door de werking van de administratie op een aantal 

thema’s. Twee actieplannen werden toegevoegd om de werking van de administratie in de ko-

mende periode te stroomlijnen: een actieplan ‘economisch locatiebeleid’ en een actieplan ‘acti-

vering van on(der)benutte bedrijventerreinen’. 
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Het actieplan ‘economisch locatiebeleid’ heeft als doel voldoende geschikte bedrijfshuisvestings-

mogelijkheden te voorzien en houdt volgende types van acties in: 

 het in kaart brengen van het ruimteaanbod via GIS- en IT-projecten 

 het detecteren van de ruimtevraag en locatievoorstellen door onderbouwende studie en ge-

structureerd overleg 

 het voeren van een gebiedsgerichte regie voor de planning en de realisatie van bedrijventer-

reinen. 

Het actieplan ‘activering on(der)benutte bedrijventerreinen’ voorziet onder andere volgende types 

van acties: 

 het organiseren van een oproep naar activeringsteams ter activering van onbenutte kavels en 

zorgvuldig ruimtegebruik 

 het uitwerken van verschillende flankerende beleidsvoorbereidende initiatieven om de reser-

ves op een goede manier in kaart te brengen met onder andere een onderscheid tussen stra-

tegische reserves en te activeren terreinreserves. 

Winkelnota 2.0 

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse regering de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ goed. 

De nota kondigt nieuwe initiatieven aan voor een kernversterkend detailhandelsbeleid in twee 

luiken: 

 de integratie van het Vlaams kleinhandelsvestigingsbeleid in het ruimtelijk instrumentarium 

met onder andere: 

 een actievere benutting van de bestaande instrumenten ruimtelijke uitvoeringsplan en ste-

denbouwkundige verordening  

 integratie van de socio-economische machtiging in de stedenbouwkundige of omgevings-

vergunning 

 een investeringsplan voor de handel (economisch) via projectsubsidiëring van steden en ge-

meenten inzake kernversterkende maatregelen en de aankoop en renovatie van handelspan-

den. 

Vlaamse omzendbrief betreffende de grootschalige detailhandel 

De omzendbrief 2011/01 beschrijft een afwegingskader voor grootschalige detailhandel. Met de 

omzendbrief worden drie doelstellingen nagestreefd: 

 het tegengaan van verdere verlinting 

 het voeren van een aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties 

 het voeren van een kernversterkend beleid. 

De omzendbrief lijst aandachtspunten op die minimaal kunnen worden meegenomen bij de in-

richting van een nieuwe zone of de herstructurering van bestaande zones. 

Onderzoek naar mogelijkheden voor kade-ontwikkelingen in Kwatrecht 

In overleg met de gemeente Wetteren, het intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde-

landschapspark en Waterwegen en Zeekanaal zijn drie mogelijke sites vergeleken voor nieuwe 

kade-ontwikkelingen.  

 Op de Gowalt-site, de meest oostelijke zone, is op dit ogenblik enkel een vergunde parking 

aanwezig. De zone is niettemin pal in de open ruimte verbinding gelegen. Daarnaast is de 

ruimte beperkt. Van de drie sites ligt deze site het verst van de andere ontsluitingswegen. 
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 De site Hertecant, de centrale zone, bestaat uit een onbebouwd perceel en een bestaand 

bedrijfsgebouw. Het betreft een bedrijf met bulkgoederenstromen. Deze zone is ruim (4,5 ha) 

en sluit aan bij de bestaande bedrijvigheid. Er moet wel rekening worden gehouden met de 

ligging naast het Medisch Pedagogisch Instituut. Er is ruimte voor buffering aanwezig. 

 In Kloosterstraat, de meest westelijke zone, zijn oude bedrijfsgebouwen gesitueerd waarin 

een tijdelijke horecafunctie is ondergebracht. De site ligt echter vlakbij woningen. Ook hier 

moet rekening worden gehouden met de ligging nabij het Medisch Pedagogisch Instituut. De 

ruimte is beperkt (1,5 ha) en de toegankelijkheid niet evident. 

Vanuit deze vergelijking is geopteerd om de site Hertecant verder te onderzoeken op vlak van 

haalbaarheid. Waterwegen en Zeekanaal zal dit onderzoek voeren. 

figuur 8  zoekzones kade 

 

Spazio 

Binnen het project ‘Spazio’ is het de bedoeling dat gemeenten een bedrijfshuisvestingsbeleid 

uitstippelen en een actieplan opmaken om te komen tot meer professionele locaties buiten be-

drijventerreinen met aandacht voor maximale multifunctionele invulling en het bieden van groei- 

en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven. Het project is geïnitieerd door de VOKA - Kamer 

van Koophandel Oost-Vlaanderen en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het project heeft 

een looptijd van drie jaar en is in september 2013 van start gaan. 

Energielandschappen 

De provincie heeft als streefdoel om van Oost-Vlaanderen één groot hernieuwbaar energieland-

schap te maken. Zij wil de mogelijkheden maximaal proberen benutten door concrete projecten 

te stimuleren en/of te ondersteunen. Op 24 april 2013 nam de provincieraad in dat kader een 

voorkeursbeslissing in verband met de toekomstige inplanting van windturbines langs E40. Het 

betreft onder andere een uitbreiding van de bestaande site van drie windturbines op het grond-

gebied Melle met zeven turbines in het open landschap windakker, in de richting van De Kele. De 

provincieraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld op 26 maart 2014. Het 

openbaar onderzoek is afgelopen. De definitieve aanvaarding en goedkeuring worden verwacht 

in het najaar van 2014. 
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3.3. Elementen van de bestaande ruimtelijk-economische struc-
tuur 

kaart 26 bestaande ruimtelijk-economische structuur  

In Wetteren kunnen verschillende types van economische gebieden met een eigen structuur wor-

den onderscheiden. Hoewel deels verweven, kan een onderscheid worden gemaakt tussen:  

 terreinen die zich kenmerken door de aanwezigheid van vooral ambachtelijke, industriële en 

logistieke activiteiten en die vaak min of meer als een afzonderlijke entiteit in zichzelf gekeerd 

zijn 

 terreinen die zich kenmerken door de aanwezigheid van vooral handelsactiviteiten en dien-

sten gericht op voorbijgaand verkeer, met de auto of met de fiets en al dan niet intens verwe-

ven zijn met de woon- en leefstructuur van Wetteren. 

Kantoorconcentraties komen in Wetteren niet voor. 

3.3.1. Gebieden met ambachtelijke, industriële en/of logistieke bedrijvigheid 

Binnen de bestaande economische structuur van Wetteren liggen drie grootschalige bedrijven-

terreinen met oudere en minder oude industriële vestigingen: ‘Stookte’, ‘Kwatrecht’ en ‘Vante-

gem’.  

 Ten noorden van de Schelde tussen Ten Ede en Overschelde bevindt zich het bedrijventerrein 

‘Stookte’. Dit is een uitgesproken regionaal bedrijventerrein van 72 ha dat acht bedrijven 

huisvest. De kernactiviteit van ‘Stookte’ is de chemische nijverheid (Omnichem en Recticel). 

Vanuit zijn historisch gegroeid karakter is het bedrijventerrein slecht geïntegreerd in zijn om-

geving. De ontsluiting vormt een knelpunt vermits het zwaar verkeer door de Wetterse ver-

blijfsgebieden wordt ontsloten richting E40, E17 of R4.  

 In het zuidelijk deel van het bedrijventerrein is een ruim gebied bestemd als industriege-

bied maar als beboste buffer ingericht. Een deel hiervan wordt door de betrokken bedrijven 

als reserve beschouwd voor toekomstige uitbreidingen. Oostwaarts gaat deze zuidelijke 

beboste buffer over in een waardevol park ter hoogte van de toegang langs Cooppallaan. 

De als buffergebied bestemde zones tussen Overschelde en Stookte sluiten hierop aan 

en zijn in gebruik als landbouwgrond, al dan niet in functie van het Scheppersinstituut. 

 In het noordelijk deel is een aantal kleinere bedrijven gevestigd die niet aan de kernactivi-

teit zijn verbonden. De randen zijn er rafelig. Langs Voordestraat liggen enkele woonper-

celen. Op de hoek van Braakakker - Damstraat werd recent een stedenbouwkundige ver-

gunning verleend voor het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen. Ten zuiden van Za-

velstraat zijn enkele reservegronden aanwezig die in gebruik zijn door de landbouwsector 

en ten dele bebost zijn. Deze percelen doen dienst als buffer naar de woonomgeving. Het 

visueel bufferend vermogen is zeer beperkt. Dit is uitgesproken het geval langs Westak-

kerstraat waar de woonomgeving met een smal landbouwperceel wordt gescheiden van 

de aanwezige activiteiten. 

 ‘Kwatrecht’ is een grootschalig bedrijventerrein van 68 ha waarop een zestigtal bedrijven zijn 

gevestigd. Het terrein situeert zich tussen Zuidlaan en Brusselsesteenweg, sluit aan bij de 

spoorlijn Gent - Aalst en geeft makkelijk verbinding met E40. Het is voornamelijk gericht op 

wegtransport via E40. Ondanks de nabije ligging van de spoorlijn wordt geen gebruik gemaakt 

van goederenvervoer via het spoor. Intern kunnen drie onderdelen worden onderscheiden: 

Kwatrecht noord, Koedreef en Kwatrecht zuid.  

 Kwatrecht noord ligt tussen Schelde en spoorlijn. Het gebied bevat vooral kleinere perce-

len. ingenomen door diverse activiteiten zoals industrie, KMO en showroomdistributie. 

Kwatrechtsteenweg vormt de centrale ontsluitingsweg. De weg vormt een verbinding tus-

sen Wetteren en Brusselsesteenweg. Het knooppunt met Brusselsesteenweg ligt in het 
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centrum van Kwatrecht, naast de brug van de spoorlijn. Het gebied kent een beperkte 

ontwikkeling op het grondgebied van Melle. Langs de Schelde ligt een gebied dat niet als 

bedrijventerrein is bestemd. Het wordt ingevuld door een school met buitengewoon on-

derwijs met een belangrijk aandeel intern verblijvende leerlingen en een medisch-peda-

gogisch instituut. Ten oosten van de school worden mogelijkheden voor kadeontwikkelin-

gen onderzocht. Een aantal percelen is onbebouwd. De instelling zorgt samen met de 

stijging van de spoorlijn naar het westen voor een verdere afscheiding van het westelijk 

deeltje van het bedrijventerrein Kwatrecht. Het is vooralsnog onduidelijk welke effecten 

een volgende fase in de SIGMA-werken zullen hebben. Tussen Toverheksengracht en 

Mellebrug zijn dijkwerken gepland. 

 Koedreef bevat vooral kleinere bedrijfspercele, typerend voor lokale bedrijvigheid. De ont-

wikkeling van Koedreef is mogelijk gemaakt via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ten oosten 

wordt Koedreef begrensd door de gelijknamige woningconcentratie. Ten westen sluit het 

deelgebied via Honderdweg naadloos aan bij Kwatrecht zuid. 

 Kwatrecht zuid bevat, vooral ten noorden van Neerhonderd, grotere bedrijfspercelen. Het 

gebied wordt, samen met Koedreef, via Biezeweg ontsloten naar Zuidlaan. Via een recent 

ruimtelijk uitvoeringsplan is voorzien in de verdere inbuffering van het terrein naar de wo-

ningen langs Brusselsesteenweg. De buffer moet nog worden ingericht. 

 Het regionaal bedrijventerrein ‘Vantegem’ is gelegen tussen de spoorlijn Gent - Brussel, N42 

en E40. Het is het meest recent bedrijventerrein op het grondgebied van Wetteren. De lager 

gelegen spoorlijn is een hoofdas voor personenvervoer en wordt niet gebruikt voor goederen-

vervoer. Het is zeer goed bereikbaar vanwege zijn ligging langs E40. De ontsluiting naar Oos-

terzelesteenweg kan problematisch zijn door de regeling van het kruispunt en de hoge ge-

bruiksintensiteit van Oosterzelesteenweg. De overslagbedrijven zijn typerend door de samen-

hang met de nabije E40. In het noordwesten wordt het terrein begrensd door Vantegemstraat. 

Het gebied aan de overzijde van deze weg heeft weliswaar een historiek van ambachtelijk 

bedrijventerrein maar bevat een historische woonconcentratie die gekneld zit tussen het be-

drijventerrein en de grootschalige handel in bouwmaterialen, gericht op Oosterzelesteenweg. 

De woonconcentratie wordt geleidelijk afgebouwd door toedoen van de ontwikkelende over-

heid (de intercommunale DDS). Bedrijvigheid komt in de plaats. Een enkel kleiner bedrijfster-

rein is al gerealiseerd. In het zuidoosten wordt ‘Vantegem’ begrensd door het Weehaag-

beekje. 

Langs de Schelde en direct verbonden met het centrum van Wetteren kunnen drie kleinschalige 

centrumgebonden bedrijventerreinen worden onderscheiden die tot op vandaag structuurbe-

palend zijn voor het ruimtelijk-economisch functioneren. Het zijn ‘Tragel’, ‘Peperstraat’ en ‘Zui-

derdijk. 

 ‘Tragel’ is een lokaal bedrijventerrein van een tiental ha waarvan de helft is ingenomen door 

een actief bouwbedrijf en de andere helft door een villa met aangrenzende tuin, weilanden en 

bos. Het bedrijventerrein ligt strategisch langs de Schelde, ten noorden van de kern van Wet-

teren. De oostelijke weilanden en vijvers zijn reservegronden van een bedrijf. Een noordelijke 

ontsluiting via deze reservegronden is theoretisch mogelijk maar wordt bezwaard door het 

gebruik en het ruimtelijk profiel van Kasterstraat als woonstraat. In het noorden wordt dit ter-

rein begrensd door rijwoningen. In het westen, richting Kapellendries, is er een rafelige struc-

tuur met woningen en kleinschalige bedrijven. 

 ‘Zuiderdijk’ is een lokaal bedrijventerrein dat oorspronkelijk een aantal watergebonden be-

drijven bezat. Het terrein wordt doorsneden door Koningin Astridlaan. Rond Koningin Astrid-

laan zijn enkele bedrijven waaronder garages aanwezig. Meer naar het oosten is het gebied 

herbestemd om de vestiging van brandweer en politie en de ontwikkeling van een terrein voor 

woonwagenbewoners mogelijk te maken. Ten oosten van het gebied ligt de aanlegplaats Aard 
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die nagenoeg niet wordt gebruikt en waarvoor plannen voor een stedelijke ontwikkeling be-

staan. In het gebied ten westen van Koningin Astridlaan is de in onbruik geraakte voedersilo 

intussen als lokaal erfgoed erkend. Een nieuwe invulling (bijvoorbeeld lofts) kan worden on-

derzocht. Ter hoogte van de voedersilo zijn (zelden gebruikte) aanlegpalen aanwezig. In het 

gebied verschijnt een aantal al dan niet vergunde handelszaken met shopping goederen en 

aan de zuidzijde zijn bedrijfswoningen gevestigd. 

 De zone voor ambachtelijke bedrijven ‘Peperstraat’ wordt bezet door de werkhuizen van de 

gemeentelijke technische dienst. Aangrenzend, ten noorden van Peperstraat, is op en in een 

voormalig industriele site een grote doe-het-zelver gevestigd. Peperstraat ontsluit naar 

Nieuwe Brug via een rotonde. Langs Peperstraat zijn een aantal woningen aanwezig. De ac-

tiviteiten als dusdanig zijn ten zuiden van Peperstraat geïsoleerd door Schelde en Peper-

straat. Grenzend aan de brug ligt een braakliggend terrein in een reservatiestrook. De invulling 

van het terrein hangt onder andere af van de wens om het terrein te reserveren in het kader 

van bijvoorbeeld een vervanging van deze brug. 

Naast de grotere bedrijven komen enkele verspreide kleinschalige bedrijventerreinen voor die 

als dusdanig zijn bestemd. Voorbeelden zijn de ambachtelijke bedrijventerreinen langs Brussel-

sesteenweg in het BPA ‘Fantegembeek’ en het RUP ‘Neerhonderd’, het terrein Van Landuyt langs 

Kalkensesteenweg (N406), het terrein Van De Velde langs Dendermondesteenweg (N416) en 

het bedrijventerrein in het BPA ‘Hoogmolenakker’. Kleiner en nauwelijks structuurbepalend zijn 

het bedrijf Rooms ten zuiden van de bebouwing langs Dendermondesteenweg, het bedrijf Notte 

en Zonen langs Veldakkerwegel in Ten Ede en het dienstverlenend bedrijf (tankstation) in de 

woonkorrel ter hoogte van Massemsesteenweg. De bestemmingswijziging is er vooral doorge-

voerd omwille van hun ligging in de open ruimte. 

De bedrijvigheid, verweven in het overig weefsel, is niet specifiek aangeduid. Voorbeelden zijn 

de zone voor wonen en ambachtelijke activiteit in een deel van de woonkorrel te Molenbeekweg 

en de mogelijkheden in de gemengde woon-werkzone van het BPA ‘Oude Wetterstraat’. Derge-

lijke verweving is ook mogelijk in de verschillende woonbestemmingen volgens het gewestplan. 

Ook ingebed binnen de woonbestemming, op kaart aangeduid als bebouwd gebied, zijn bedrijven 

actief. 

3.3.2. Handelsconcentraties 

Het kernwinkelgebied van Wetteren heeft een bovenlokale, kleinstedelijke uitstraling en een 

divers aanbod van dagelijkse en niet dagelijkse goederen. Typerend zijn de kleinschaligheid van 

de voorzieningen, de concentratie en het centrumstedelijk karakter. Het uitgebreid en gevarieerd 

winkelaanbod is er ingebed in een weefsel dat ook op vlak van onderwijs, zorg en cultuur een 

belangrijke rol speelt. Florimond Leirensstraat en Stationsstraat vormen de hoofdas van het kern-

winkelgebied. Dit vormt één lang lint zonder echte kwalitatieve dwaalstraten en zonder winkelcir-

cuit. Hoewel de verblijfskwaliteit een potentiële troef is eigen aan dit winkelgebied, blijft zij beperkt. 

Er is veel gemotoriseerd verkeer en de openbare weg is vooral ingericht in functie van de door-

stroming en ruimtegebruik van dit verkeer. Leegstand vormt een belangrijk probleem. Daarnaast 

blijkt een mogelijk tekort van grotere handelspanden en is de kwaliteit van de handelspanden 

vaak ondermaats en verouderd. Omvormingen van handelspanden naar woningen zorgen ervoor 

dat de samenhang van het kernwinkelgebied als winkelgebied afneemt. Inzake shopping dient 

het centrum de concurrentie aan te gaan met ontwikkelingen van grootschalige detailhandel el-

ders op het grondgebied en steden zoals Gent en Aalst. Inzake zeer gespecialiseerde handel is 

er de concurrentie met andere stedelijke kernwinkelgebieden zoals de Gentse binnenstad. 
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Naast het kernwinkelgebied komen in de gemeente ook kleine concentraties van grootscha-

lige detailhandel en voorzieningen voor. 

 De omgeving van Gentsesteenweg, nabij het station, wordt gekenmerkt door een aantal 

voormalige fabriekspanden langs het spoor en een aantal nieuwe invullingen door grootscha-

lige detailhandels. Enkele panden zijn vervangen door nieuwe bebouwing van grootschalige 

detailhandel, andere panden staan leeg. Kenmerkend voor de aanwezige handelszaken is 

hun gerichtheid op een lage prijs of een laag budget, al zijn ook andere handelszaken aan-

wezig. Daarnaast zijn er dienstverlenende voorzieningen zoals de post en het vredegerecht. 

Ambachtelijke bedrijvigheid is hier nagenoeg afwezig. 

 Langs Zuidlaan treft men een winkelgebied aan met een tiental grootschalige detailhandels-

zaken. Dit gebied is ongeveer één kilometer ten zuiden van het kernwinkelgebied gesitueerd. 

De belangrijkste baanwinkels langs de zuidelijke zijde van Zuidlaan zijn GB-Carrefour, Brico, 

Eldi Electro, Leenbakker, Brantano. Langs de noordelijke zijde zijn dit E5-mode, Heytens en 

Intermarché. 

De concentratie van grootschalige detailhandel onder één dak Frun-park bepaalt mee de 

ruimtelijk structuur van een aantal steenwegontwikkelingen langs Brusselsesteenweg en met 

uitlopers naar Zuidlaan en Oosterzelesteenweg. Ten noordwesten langs Brusselsesteenweg ligt 

het historisch centrum van Kwatrecht. Richting Massemen en Westrem langs Brusselsesteenweg 

verzwakt de concentratie van handelszaken. Typerend op deze uitloper is de verweving met am-

bachtelijke en ruimtebehoevende activiteiten. Noordwaarts langs Zuidlaan zijn er veeleer geïso-

leerde handelszaken verder van het kruispunt. Zuidwaarts langs Oosterzelesteenweg kunnen 

twee afzonderlijke entiteiten worden onderscheiden: de grootschalige detailhandel in ruw-

bouwmaterialen te Vantegem en de zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO ten zuiden van 

E40.  

Aanvullend en sterk verweven met het lokaal functioneren van de nederzettingsstructuur zijn in 

de verschillende gewone dorpskernen ook lokale voorzieningen zoals een bakker, een slager 

en/of lokale horeca aanwezig. In Ten Ede, Massemen, Overschelde en Overbeke hebben zij een 

iets grotere uitstraling en is er een meer uitgebreid aanbod waardoor de dorpen als lokale voor-

zieningenkernen kunnen worden omschreven. Overschelde en Overbeke bevinden zich in de 

kleinstedelijke ruimte. Ten Ede en Massemen zijn de twee andere, afgezonderde kernen in de 

buitenruimte. 

Langs Zuidlaan, Gentsesteenweg en Massemsesteenweg komen ook buiten de vermelde con-

centraties verspreid baanwinkels voor. In het agrarisch gebied zijn er handelaars die aan land- 

en tuinbouw gerelateerde producten aanbieden. 

3.3.3. Kantoren 

Wetteren bezit momenteel geen grootschalige, geconcentreerde kantoorlocaties. Kantoren liggen 

veeleer verspreid in het centrum. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

70 

4. Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

4.1. Bronnen 

De analyse van de bestaande verkeers- en vervoerstructuur is gebaseerd op volgende elemen-

ten: 

 de bestaande studies opgemaakt door de verschillende overheden 

 de lijnvoering van de NMBS en van de Lijn 

 plaatsbezoeken 

 verkeerstellingen eind november - begin december 2012. 

figuur 9 spoorlijnen door Wetteren 

 

figuur 10 buslijnen door Wetteren centrum 
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figuur 11 verkeersintensiteiten in en rond Wetteren - doorrekening ochtendspits 

 
Bron: Grontmij, deelrapport haalbaarheidsonderzoek, september 2013 - bestaande toestand 

4.2. Relevante elementen uit de planningscontext 

4.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Wegeninfrastructuur 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen maakt een onderverdeling van het wegennet naar functie 

in vijf categorieën: 

 hoofdwegen met als hoofdfunctie ‘verbinden op internationaal niveau’ en aanvullende functie 

‘verbinden op Vlaams niveau’ 

 primaire wegen categorie I met als hoofdfunctie ‘verbinden op Vlaams niveau’ en aanvullende 

functie ‘verzamelen op Vlaams niveau’ 

 primaire wegen categorie II met als hoofdfunctie ‘verzamelen op Vlaams niveau’ en aanvul-

lende functie ‘verbinden op Vlaams niveau’ 
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 secundaire wegen met als hoofdfunctie ‘verbinden en/of verzamelen op lokaal en bovenlokaal 

niveau’ en aanvullende functie ‘toegang geven’ 

 lokale wegen met als hoofdfunctie ‘toegang geven’. 

De secundaire wegen worden behandeld in de provinciale ruimtelijke structuurplannen, de lokale 

wegen in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

In de gemeente Wetteren worden volgende wegen geselecteerd en gecategoriseerd: 

 E40 als hoofdweg 

 N42 van aansluiting E40 tot N460 (Schendelbeke) als primaire weg II 

 N42 van aansluiting E40 tot N9 (Kwatrecht) als primaire weg II 

 N417 van N9 (Kwatrecht) tot N462 (Wetteren) als primaire weg II. 

Ten noordwesten van Wetteren is R4 geselecteerd als primaire weg I. 

Ook na de partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (2010) blijft N42 

van aansluiting op E40/A10 tot N9 Kwatrecht (richtinggevend) geselecteerd als primaire weg II. 

De ontwikkeling van N42 als primaire weg II in zuidwestelijke richting (van E40/A10 tot het bedrij-

venterrein te Schendelbeke nabij N460 te Geraardsbergen) noopt tot verder tracé-onderzoek. 

In het informatief gedeelte wordt inzake het beperken van de selectie van N417 tot de aan te 

leggen secundaire verbinding tussen N417 Zuidlaan en N400 Noordlaan of het deel tussen 

A10/E40 tot N9 het volgende gesteld: 

“Vermits het tracévoorstel voor de nieuwe secundaire verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan 

moet voortvloeien uit het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren en deze nog 

niet is afgerond, lijkt het voorbarig om dit voorstel op te nemen in de herziening op korte termijn. 

Desgevallend kan deze vraag worden ondervangen door de globale principes voor primaire we-

gen II.” 

Spoorweginfrastructuur 

De Vlaamse overheid selecteert de bestaande spoorwegvakken die als hoofdspoorweg in aan-

merking komen. Relevant voor Wetteren worden volgende selecties gemaakt: 

 de lijn Gent - Aalst ten zuiden van de Schelde als onderdeel van het hoofdspoorwegennet 

voor goederenvervoer en met name de verbindingen 

 Zeebrugge - Gent - Wetteren - Aalst - Denderleeuw - Ath - Parijs 

 Zeebrugge - Gent - Dendermonde - Mechelen - Leuven - Ottignies - Luxemburg 

 de lijn Gent - Brussel parallel met E40 en Brusselsesteenweg als onderdeel van het hoofd-

spoorwegennet voor personenvervoer en met name de verbinding 

 Oostende - Brussel 

 de lijn Gent - Wetteren - Aalst - Denderleeuw - Brussel (niet benoemd) maar wel in kaart 

gebracht als onderdeel van het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer. 

Waterwegeninfrastructuur 

De Vlaamse overheid selecteert de bestaande waterwegen die als hoofdwaterweg in aanmerking 

komen. Relevant voor Wetteren wordt de Benedenschelde als hoofdwaterweg geselecteerd. Als 

hoofdwaterweg heeft zij een belangrijke vervoersfunctie. 
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Pijpleidingen en elektriciteitsleidingen 

Inzake pijpleidingen en elektriciteitsleidingen voorziet het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen rich-

tinggevend in de reservatie van leidingsstroken en de bundeling van pijpleidingen en elektrici-

teitsleidingen met lijninfrastructuren van Vlaams niveau. 

4.2.2. Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen 

Wegeninfrastructuur 

In het ruimtelijk structuurplan van de provincie zijn volgende selecties van wegen van toepassing: 

 N9 als secundaire weg type II 

 N416 als secundaire weg type II. 

Openbaar vervoer 

Het station van Wetteren is een knooppunt van regionaal belang voor het personenvervoer. Als 

dusdanig heeft het een speciale rol te vervullen (ontwikkelen van de stationsomgeving, onder-

steunen van het treingebruik, ontsluiten naar andere stations enz.), zowel vanwege de concen-

tratiefunctie voor wonen en economie als vanwege de centrumpositie ten opzichte van het om-

meland. 

De IR-verbinding Gent - Wetteren - Dendermonde - Mechelen is geselecteerd als verbindende 

lijn voor regionaal openbaar personenvervoer. De L-verbinding Gent - Dendermonde - Mechelen 

is geselecteerd als verzamelende lijn voor regionaal openbaar personenvervoer. 

Het ruimtelijk structuurplan stelt in verband met het regionaal net dat Dendermonde en Aalst mo-

menteel onrechtstreeks zijn verbonden via Schellebelle of Wetteren. De betere verbinding kan 

worden gerealiseerd door een herinrichting in Schellebelle of door invoering van een snelbus. 

4.2.3. Gewestplan 

Ter hoogte van de Scheldebrug en ten noorden van de Schelde is een reservatiestrook aanwezig 

voor wegeninfrastructuur. Zij situeert zich in het verlengde van de huidige Scheldebrug tot Ven-

nestraat en via Vennestraat naar Kapellendries. Bij de gewestplanwijziging (besluit van de 

Vlaamse regering van 28 oktober 1998) werden de reservatiestrook richting E17 ten noorden van 

de Schelde en de reservatiestroken vanaf Zuidlaan richting Dendermonde en ter hoogte van 

Oude Wetterstraat afgeschaft. 

Rond het op- en afrittencomplex E40 x Oosterzelesteenweg (tankstation) is eveneens een reser-

vatiestrook voorzien. 

4.3. Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

kaart 27 bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

 De Schelde verdeelt Wetteren in een noordelijk en een zuidelijk deel. Als waterweg heeft de 

Schelde internationaal een belangrijke vervoersfunctie. Binnen de gemeente betreft het vooral 

een doorgangsfunctie. Knooppunten met deze verkeersstromen onder de vorm van aanleg-

kaden zijn beperkt aanwezig en worden nauwelijks gebruikt. Tussen Melle en Wichelen is er 
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slechts één brug voor autoverkeer over de Schelde. Hij ligt vlakbij het centrum van Wetteren. 

Door deze brug wordt veel doorgaand autoverkeer naar het centrum van Wetteren gezogen. 

Ter hoogte van Schellebelle is er een veerverbinding. 

 Twee spoorlijnen doorkruisen de gemeente: Gent - Aalst (50 en 53) en Gent - Brussel (50a). 

De spoorlijn Gent - Aalst, parallel aan de Schelde, versterkt de rol van deze waterloop als 

barrière door de gemeente. Langs de lijn Gent - Aalst liggen twee stations op het grondge-

bied: het belangrijk station Wetteren en een kleiner station te Kwatrecht. 

 Het station Wetteren vormt door zijn centrale ligging een belangrijke meerwaarde voor het 

centraal stedelijk weefsel. Tijdens weekdagen werden er in 2009 zo’n 2.250 opstappers 

geteld, op zaterdag stapten zo’n 900 reizigers op. Op zondag waren dit er zo’n 650. Vanuit 

het station vertrekken intergemeentelijke buslijnen 25.  

 Het station Kwatrecht is vrijwel volledig gericht op scholieren van het MPI Sint-Lodewijk 

en Mariagaard. Met zo’n 100 opstappende passagiers per gemiddelde werkdag in 2009 is 

het één van de kleinere stations in Vlaanderen. Over het volledig weekend zijn er zo’n 50 

opstappers.  

Net over de grens bevindt zich het station van Schellebelle dat een rol speelt voor de noord-

oostelijke kant van Wetteren. Het aantal opstappers op weekdagen werd in 2009 op circa 400 

geraamd. Over het volledig weekend zijn er zo’n 150 opstappers. De lijnen 50 en 53 splitsen 

net voorbij het station van Schellebelle (50 naar Brussel via Aalst en 53 naar Mechelen). 

 Door de ene brug over de Schelde komen buslijnen uit alle windrichtingen in Wetteren sa-

men. Het betreft de buslijnen: 

 27 Gent - Heusden - Wetteren - Dendermonde 

 28 Gent - Melle - Wetteren - Dendermonde 

 34 Gent-Sint-Pieters - Sint-Martens-Latem - Wetteren - De Pinte 

 37 Wetteren - Kalken - Lokeren 

 45 Wetteren - Bavegem - Zottegem 

 46 Wetteren - Oosterzele - Zottegem 

 58 Aalst - Lede - Serskamp - Wetteren 

 59 Aalst - Lede - Oordegem - Wetteren. 

 Op macroschaal vormen E40, E17 en R4 langs de westelijke zijde de wegen van een maas 

op Vlaams niveau. Wetteren wordt via een zwevende rotonde boven E40 aangesloten op het 

hoofdwegennet met een primaire weg type II (N42 - N417). Er zijn geen verbindingen met de 

ander autosnelwegen rondom Wetteren (E17 hoofdweg en R4 primaire weg type I). De we-

gencategorisering zoals voorgesteld in het provinciaal structuurplan is op dat vlak zeer duide-

lijk. Er vertrekken geen primaire of secundaire wegen vanuit Wetteren naar E17 of R4. De 

angst om een maasverkleining te veroorzaken tussen E40 en E17 is hiervoor verantwoorde-

lijk. N9 en N416 zijn de overige op hoger niveau geselecteerde wegen in Wetteren. Zij zijn 

beide secundaire wegen type II. 

 Parkeerplaatsen nemen vaak een dominante plaats in in het openbaar domein. Dat kan er-

voor zorgen dat bepaalde ruimtes minder beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de 

publieke ruimte. Zo is parkeerruimte bijvoorbeeld prominent in de publieke ruimte aanwezig 

in de hoofdwinkelstraten in Wetteren centrum: Stationsstraat, Florimond Leirensstraat alsook 

Stationsplein. De voetgangers beschikken er over een smalle stoep. Fietsstalplaatsen zijn 

weinig of niet aanwezig. 

 Een netwerk van trage wegen heeft vooral een recreatieve functie. Dit laatste is af te leiden 

uit het feit dat de stations niet langs deze routes liggen. Een pad langs het spoor is recent 

uitgevoerd tussen Kwatrecht en Wetteren. Een nieuw pand langs het spoor is gepland tussen 

Wetteren en Schellebelle. De jaagpaden langs de Schelde worden functioneel op termijn. 

 

 
25   Bron: reiszigerstellingen 2009 via http://www.treintrambus.be/actueel/blog/1216-opstapcijfers.html. 

http://www.treintrambus.be/actueel/blog/1216-opstapcijfers.html
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Belangrijk voor de samenhang van het netwerk zijn de oversteekmogelijkheden voor voet-

gangers en fietsers over de Schelde en de verschillende grotere infrastructuren zoals de 

spoorlijnen en E40 als hoofdweg. In het centrum van Wetteren is er een aparte fietsers- en 

voetgangersbrug die de beide oevers met elkaar verbindt. Om als fietsers de spoorwegen 

door Wetteren te kruisen zijn een aantal spoorwegtunnels (ter hoogte van Boerenhol, het sta-

tion en Warandelaan) en fiets- en voetgangersbruggen voorzien. Het kruisen van de spoorlijn 

Gent - Aalst is in het centrum van Wetteren mogelijk via de tunnel Warandelaan/Victor Van 

Sandelaan in de omgeving van Groene Wegel, via de voetgangersbrug Serskampstraat/Victor 

Van Sandelaan naar Warandelaan, via de brug Acaciastraat, via de voetgangersbrug Lange 

Kouterstraat naar Oordegemsesteenweg, via de tunnels aan het station en in Overbeke via 

de tunnel langs Boerenhol en de spoorwegovergag te Wetterestraat. Het kruisen van de 

spoorlijn Gent - Brussel is ter hoogte van de kern Westrem mogelijk via Westremstraat maar 

ook via de trage weg in het verlengde van Dorpstraat. Ook ter hoogte van Volkershouw is een 

brug aanwezig die door fietsers kan worden gebruikt. E40 kan, behalve langs Westremstraat, 

Oudenhoek, Volkershouw en Oosterzelesteenweg ook via de trage weg Koningswegel wor-

den gekruisd. Om ten oosten van deze brug de spoorlijn Gent - Brussel te kruisen, moet de 

fietser Oosterzelesteenweg volgen. 





OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

77 

III. Bestaande ruimtelijke structuur van 
enkele deelgebieden 
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1. Wetteren 

De deelgemeente Wetteren heeft het grootste gewicht binnen de gemeente. Achtereenvolgens 

wordt stilgestaan bij enkele gebieden die een belangrijke rol zullen vervullen in de gewenste ruim-

telijke structuur. Het gaat om: 

 het centrum van Wetteren 

 de KTA site 

 Giezeveld  

 Stookte. 

1.1. Wetteren-centrum 

kaart 28 bestaande ruimtelijke structuur Wetteren-centrum  

Het centrumgebied van Wetteren is een vrij dicht bebouwd gebied dat historisch is gegroeid aan 

de Schelde. De waterloop snijdt Wetteren in twee delen: Overschelde ten noorden en het eigenlijk 

centrum ten zuiden. De relatie met het water is beperkt tot enkele woningen die uitkijken over het 

water en kleinschalige bedrijvigheid. De publieke ruimte in het centrum is quasi volledig ingeno-

men door geparkeerde wagens. In oostelijke richting concentreren zich heel wat (grootschalige) 

stedelijke activiteiten langs de groene Scheldeoever. Het betreft onder meer het Sint-Gertrudis-

college, het Sociaal Huis, het rust- en verzorgingstehuis Schelderust, het Sint-Jozefinstituut, het 

Wit-Geel Kruis, het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, de 

voetbalvelden van Racing Club Wetteren en de tennisvelden van RTC. 

Het openbaar domein doorheen het centrum van Wetteren wordt gekarakteriseerd door smalle 

straten met een vrij grillig en soms hellend tracé. Markt, het plein langs Hekkerstraat, Felix Beer-

naertsplein en een aantal kleinere pleintjes op straathoeken zijn structuurbepalende plekken in 

het netwerk van openbaar domein. Ook de kade langs Schelde maakt deel uit van dit netwerk.  

Het kernwinkelgebied strekt zich uit vanaf het station tot aan Markt. Kleinhandelsactiviteiten, dien-

sten en horeca concentreren zich voornamelijk langs de as Stationsstraat - Florimond Leirens-

straat maar zwermen tevens uit over enkele zijstraten van deze as. Publieksgenererende functies 

in het centrum zijn de scholen, het ziekenhuis, de academie op site Cordonnier en de administra-

tieve diensten aan Markt. In de zuidelijke rand van het centrumgebied ligt het station. 

Verschillende (potentiële) verbindingen voor langzaam verkeer zijn aanwezig. Zij dragen bij tot 

de doorwaadbaarheid en bereikbaarheid van bouwblokken en het centrumgebied in zijn geheel. 

Ter plaatse van de kade achter de kerk is er een brug over Schelde voor fietsers en voetgangers. 

Het spoor kan via verschillende fietsbruggen en spoorwegtunnels worden gekruist. 

Rondom het centrumgebied liggen zones voor grootschalige detailhandel. Er is een concentratie 

langs Gentsesteenweg en een pool langs Zuidlaan. Enkele kleinschalige bedrijventerreinen situ-

eren zich eveneens aan de rand van het centrumgebied langs Schelde. De sites Peperstraat en 

Tragel liggen op de linkerscheldeoever. Site Zuiderdijk is gelegen op de rechterscheldeoever ter 

hoogte van de brug over Schelde. 

De brug over Schelde vormt de verbinding tussen Wetteren-centrum en Overschelde voor gemo-

toriseerd verkeer. De brug en de wegen ernaartoe zijn belangrijke verkeersaders naar de noor-

delijk en zuidelijk gelegen dorpen en ook naar de autosnelwegen E17 en E40. Dit zorgt voor 

doorgaand verkeer doorheen het centrum, wat het karakter van het openbaar domein sterk be-

paalt. Een aantal publieke parkings is gesitueerd langs dit tracé ter hoogte van het station en 
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Felix Beernaertsplein. Daarnaast hebben Markt, Berg en het plein langs Hekkerstraat een be-

langrijke parkeerfunctie. 

Rondom het centrum situeren zich grotere groengebieden die een belangrijke recreatieve rol ver-

vullen. Het betreft in eerste instantie De Warande waar verschillende stedelijke sport- en recrea-

tiefaciliteiten zijn geconcentreerd. Vlakbij bevindt zich het provinciaal domein Den Blakken met 

aansluitend het Speelbos en het begraafpark. Het betreft een ecologisch waardevol stuifduinge-

bied. In Overschelde is er het naaldbos Giezeveld met een aantal recreatieve terreinen. Ten wes-

ten, tussen het bedrijventerrein Stookte en de Schelde, ligt het waardevol natuurgebied Ham.  

De Molenbeek is een biologisch waardevolle groene verbinding doorheen de gemeente. Zij ont-

springt nabij Oombergen in Zottegem en mondt uit in de Schelde aan de rand van de kern van 

Wetteren. Op mesoschaal vormt zij de verbinding tussen verschillende natuurgebieden en land-

schappelijk waardevolle zones. Op microschaal is de vallei een waardevol groengebied aan de 

rand van Wetteren-centrum. Zij wordt doorsneden door Noordlaan, Gentsesteenweg en Zuidlaan. 

Nabij de monding van Molenbeek is een waterzuiveringsstation ingeplant in de vallei. Aan de 

oostzijde zijn een woonwijk en de industriezone Zuiderdijk gelegen. Aansluitend op Zuiderdijk zijn 

al enkele nieuwe bedrijfsgebouwen gepland of gerealiseerd. Zuidelijk vormt Noordlaan een sterke 

grens.  

1.2. KTA site 

De KTA site (1,3 ha) staat momenteel bijna volledig leeg en sluit direct aan op het plangebied 

van het masterplan voor de stationsomgeving. Een deel van de gebouwen op de site doet dienst 

als ontvangstkantoor van FOD Financiën. Het overig gedeelte verkommert en is in slechte staat. 

De ontwikkeling ervan is hierdoor op korte termijn mogelijk. Aan oostelijke zijde sluit het KTA-

gebouw aan op een woonlint. Hier voorziet het masterplan stationsomgeving een ontsluitingsweg 

die aansluit op Gentsesteenweg. Nabij deze site sluiten de sites Rijkswacht en De Post aan op 

het masterplan stationsomgeving. Waarschijnlijk zullen zij ook op middellange termijn beschik-

baar zijn. Samen met het KTA kunnen zij een link vormen tussen het station en de vallei van de 

Molenbeek. Het gemeentebestuur wil op korte termijn een nieuwe bestemming geven aan de 

hele site.  

De site KTA kan de schakel vormen tussen de grootschalige detailhandel en het stedelijk woon-

weefsel en tegelijkertijd aansluiting zoeken bij de vallei van de Molenbeek en de stationsomge-

ving. Op basis van het masterplan van de stationsomgeving wordt voorgesteld de ontsluitingsweg 

tussen Gentsesteenweg en de geplande pendelparking in te planten in het verlengde van de 

bestaande verbinding tussen Noordlaan en Gentsesteenweg. Dit is verkeerstechnisch een betere 

oplossing en zorgt voor een doorbreking van het aaneengesloten en grootschalig bouwblok. Bo-

vendien kan een groene inrichting van het publiek domein een link vormen tussen de vallei van 

Molenbeek en de stationsomgeving. 

De bestaande bebouwing die noch bouwfysisch noch architecturaal kwalitatief is, kan plaats bie-

den aan een nieuwbouwproject dat de geplande tweeledigheid van de site volgt. Het oostelijk 

deel kan morfologisch en functioneel aansluiten bij het stedelijk woonweefsel. Het westelijk deel 

kan de korrelgrootte van de baanwinkelinfrastructuur volgen met plaatselijk een hoogteaccent dat 

refereert naar de geplande hogere bebouwing in de stationsomgeving.  

Inzake bouwprogramma laat de westelijke bouwdoosvariant een flexibele invulling toe, zoals kan-

toorfuncties, evenementenruimte, een woonproject enz. In combinatie met kantoren, wonen of 
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evenementenruimte lijkt de inrichting van een ondergrondse parkeergarage, die eventueel kan 

worden ingeschakeld als randparking, haalbaar. 

De site de Post kan morfologisch deel gaan uitmaken van het bouwblok tussen Noordlaan en 

Gentsesteenweg door de aaneengesloten bebouwing aan beide zijden door te trekken. Als bouw-

programma lijken grondgebonden woningen het meest logisch. Bij de ontwikkeling van de site 

Rijkswacht moet vooral rekening worden gehouden met het groen karakter van de plek en met 

de relatie met de noordelijk gelegen woningen. Het bestaand gebouw kan worden omgevormd in 

functie van het vredegerecht of andere gemeenschapsvoorzieningen. Ook herinrichting naar ser-

viceflats is een mogelijkheid. Een bijkomend volume kan worden ingeschakeld in de groene 

ruimte. 

figuur 12 ruimtelijke concepten KTA-site 

   

scheiding door een centrale structure-

rende ontsluitingsweg en een nieuw 

knooppunt 

het tweeledig bouwblok als overgang 

tussen woonweefsel en grootschalige 

functies (evenementenruimte) 

een groene as naar de vallei van de 

Molenbeek 

   
ruimte voor hoogteaccenten site de Post: afwerking van het straat-

beeld 

site de rijkswacht: vrijstaande volu-

mes in een groene ruimte en ver-

sterkte groenverbinding  
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figuur 13 resultaat ontwerpend onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Giezeveld 

1.3.1. Bestaande toestand 

Het gebied ‘Giezeveld’ is een door bebouwing ingesloten bosmassief in Overschelde. Langs de 

westelijke zijde wordt het begrensd door de dichte bebouwing van Laarnesteenweg, aan de zuid-

zijde door de residentiele wijk ‘Giezeveld’, aan de oostelijke zijde langs Kasteeldreef door de 

woonwijk Walleken en tot slot in het noorden door de open ruimte ter hoogte van Oude 

Laarnsesteenweg. Een buurtweg doorkruist via Laerewegel het gebied in noordzuidelijke richting 

en takt aan op Laarnesteenweg. Langs deze Laerewegel in het zuidwestelijk deel en langs Kas-

teeldreef in het noordoostelijk deel zijn in het bosmassief een zevental private woningen inge-

plant. Aan de zuidoostelijk zijde zijn langs Kasteeldreef drie KMO’s aanwezig. De zuidelijke open 

ruimte bezit vanwege de hondenclub en de lokalen van de jeugdbeweging een recreatieve func-

tie. Het bosmassief zelf bezit een biologische waarde en kent vanwege de overwegend dichte 

naaldhoutvegetatie een lage gebruikswaarde. 

bestaande bebouwing 

grondgebonden woningen 

gestapelde woningen 

kleinschalige invullingen 

grootschalige invullingen  

kantoren 

gemeenschapsfunctie 

groenvoorziening 

private ruimten 
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figuur 14 luchtfoto en aanvliegfoto gebied Giezeveld (bron: google maps) 

 

1.3.2. Uitdaging 

De gemeente Wetteren ziet in het gebied ‘Giezeveld’ de mogelijkheid om residentiële kavels in 

een sterk beboste omgeving aan te bieden. Deze woontypologie spiegelt zich aan de reeds aan-

wezige woningen in het gebied en vervolledigt het aanbod aan verschillende woonmilieus. 

1.3.3. Motivatie voor de aansnijding van Giezeveld als woonbos 

Het voorstel tot woonontwikkeling in gebied Giezeveld kan worden gemotiveerd vanuit verschil-

lende invalshoeken. 

 Vanuit haar doelgroepenbeleid wenst de gemeente naast een sociaal woonaanbod ook een 

residentieel kavelaanbod aan te reiken. Een residentiële woonontwikkeling in gebied Gieze-

veld kan bijdragen tot een evenwichtig woonaanbod voor verschillende doelgroepen. De ge-

meente is ervan overtuigd dat in een (klein)stedelijk gebied een evenwichtig en divers aanbod 

aan verschillende woonmilieus noodzakelijk is. Complementair aan en in relatie met de aan-

wezigheid van grootschalige regionale bedrijventerreinen en van belangrijke bedrijven is het 

kunnen aanbieden van enkele grote kavels voor de gemeente een belangrijke troef. Dergelijk 

aanbod is nu bijna onbestaand. 

 Binnen de contouren van het kleinstedelijk gebied Wetteren zijn de mogelijkheden voor 

residentieel wonen zeer beperkt. Beschikbare ruimte is terug te vinden in de niet ontwikkelde 

binnengebieden in woongebied en woonuitbreidingsgebied. De oppervlakte van deze binnen-

gebieden, de ruimtelijke structuur en de bestaande context ervan geven echter te weinig aan-

leiding om in de binnengebieden zinvol in te richten als residentieel wonen in een groen kader. 

 Giezeveld bezit volgens de biologische waarderingskaart een hoge biologische waarde. In 

praktijk bestaat het gebied echter grotendeels uit een monotone naaldhoutvegetatie die 

vanuit zacht-recreatief oogpunt een lage gebruikswaarde bezit en vanuit natuurlijk oogpunt 

een weinig gevarieerde bosstructuur kent. Het inrichtingsvoorstel speelt in op het aanwe-

zige jeugdverenigingenterrein en kan met de gedeeltelijke omvorming tot speelbos de ge-

bruikswaarde verhogen. Voor de nieuwe kavels in Giezeveld kan een verplichte gevarieer-

dere, inheemse aanplant bijdragen tot een meer gevarieerde en waardevolle bosstructuur. 
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 Zoals gesteld heeft het bos nu weinig tot geen gebruikswaarde voor de buurt. Door het gebied 

beter te ontsluiten en er enkele gemeenschapsfuncties in onder te brengen (speelruimte) zal 

het gebied een meerwaarde voor de omliggende dicht bebouwde woonwijk vormen. 

 Langs de oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde is gebied Giezeveld ingesloten door be-

bouwing. Daarnaast zijn in het noordelijk deel van gebied Giezeveld vijf woonkavels aan-

wezig. Ook elders in het gebied komen verspreid woonkavels voor die zorgen voor een ver-

snippering van het groenmassief. Het gaat met andere woorden dus niet om een ‘maagde-

lijk’ groengebied dat fundamenteel wordt aangetast. Bovendien is het niet wenselijk elders in 

het buitengebied van de gemeente bijkomende open ruimte aan te snijden. 

 Ten oosten van Gizeveld is reeds een vorm van residentieel wonen aanwezig. De nieuwe 

woonontwikkeling sluit perfect hierop aan. 

 De nieuwe woonontwikkeling kan het huidig versnipperd gebied door toevoeging van een be-

perkt aantal nieuwe woonkavels herstructureren tot een residentieel woonbos. Tegenover 

de verkaveling van dit gebied stelt de gemeente bovendien elders op haar grondgebied een 

versterking van de bosstructuur voor, bijvoorbeeld ter hoogte van Hospiesbos. Het verster-

ken van de bossstructuur heeft daar veel meer zin dan het behouden van een aangetast en 

versnipperd bos. 

 De gemeente stelt bovendien voor om een aantal woongebieden en woonuitbreidingsgebie-

den te schrappen, daardoor worden de volledige groen- en openruimtestructuur op die plaat-

sen versterkt. Deze herbestemmingen kunnen als compensatie worden beschouwd (zie wo-

ningbouwprogrammatie in het richtinggevend gedeelte).  

 Tot slot wenst de gemeente te benadrukken dat slechts een deel van het bos voor bebouwing 

in aanmerking komt. Het noordelijk en zuidelijk deel blijven bos.  

1.3.4. SWOT-analyse 

Het gebied ‘Giezeveld’ kent met het oog op onderzoek naar woonontwikkelingsmogelijkheden 

onderstaande sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 

Sterkten 

De sterkten van het gebied zijn: 

 het boskarakter 

 de eenvoudige percelering 

 de nabije recreatieve voorzieningen 

 de ligging binnen de countouren van het kleinstedelijk gebied. 

Zwakten 

De zwakten van het gebied zijn: 

 de achterkantsituatie van Laarnesteenweg 

 de aanwezige verspreide woningen in het bos 

 het dicht overwegend naaldhoutbos met weinig meerwaarde voor de buurt. 

Kansen 

De kansen voor het gebied zijn: 

 de creatie van bijkomend woonaanbod  

 de optimale afwerking van en aansluiting op huidig woonweefsel 
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 de ontwikkeling van bijkomend buurtgroen 

 de aantakkingen op het traag netwerk. 

Bedreigingen 

De bedreigingen voor het gebied zijn: 

 een bijkomende mobiliteitsdruk als gevolg van het toenemend aantal woningen 

 het verlies van het groen karakter als gevolg van onvoldoende opvolging vanuit het handha-

vingsbeleid. 

1.3.5. Visie en concepten 

Visie 

De optimale ontwikkeling gaat uit van de afstemming tussen het behoud van de groene vinger, 

de introductie van woonvormen en een goede infrastructurele inpassing. Bij het onderzoek naar 

woonontwikkelingsmogelijkheden staat het behoud van het boskarakter voorop. Op vlak van ka-

velindeling en -inrichting wordt daarom gestreefd naar ruime, residentiële kavels in een bosom-

geving. De ontsluiting van nieuwe woningen gaat uit van een minimale toevoeging van nieuwe 

wegenis en stelt een goede verankering met het omliggend woonweefsel voorop. 

Ruimtelijke concepten 

De visie is vertaald in volgende ruimtelijke concepten: 

 een verankering met het omliggend wegennet 

 de bestaande bosrand als overgang naar de noordelijke open ruimte en als volwaardig buurt-

groen in het zuiden 

 de kwalitatieve afwerking van de achterkantsituatie van Laarnesteenweg 

 de uitbouw van een woonbos met een ruime kavelstructuur en een lage woondichtheid. 

figuur 15 ruimtelijke concepten 

 
 

1.3.6. Inrichtingsschets 

Het ontwerpend onderzoek heeft geleid tot een inrichtingsprincipes op schaal van gebied ‘Gieze-

veld’ en een voorstel van inrichtingsprincipes op kavelniveau. 
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Inrichtingsschets op schaal van het gebied ‘Giezeveld’ 

Het noordelijk en zuidelijk deel van het bosmassief komen niet in aanmerking voor woonontwik-

kelingen. Het noordelijk bosmassief met overwegend loofhout blijft behouden als overgang naar 

de aanliggende open ruimte. Door de inplanting van enkele wandelpaden kan het bos mee wor-

den opgenomen in de lokale recreatieve routes. Het zuidelijk bosmassief wordt in aansluiting op 

de bestaande recreatieve voorzieningen en als versterking van het buurtgroen uitgebouwd als 

een speelbos. Door het lokaal openwerken van het centraal bosdeel en het aanplanten van loof-

bomen als overgang van deze nieuwe open plekken naar het behouden bosmassief wordt een 

gradiëntrijke, natuurlijke bosrand gecreëerd. De lokaal opengewerkte plekken fungeren als bijko-

mende speelruimte voor de buurt, de nabij gelegen hondenclub en de jeugdbeweging. Het nieuw 

traag padennetwerk takt aan op de aanliggende straten en maakt deze nieuwe zacht-recratieve 

functie optimaal toegankelijk. Het speelbos zelf wordt ingericht met ‘spelaanleidingen’ (boom-

stammen, takkenwallen, takkenbed, bouwhoek enz.). Speeltoestellen worden vanuit het gewenst 

natuurlijk karakter bewust niet gekozen. Naast de omvorming van het naaldbosmassief naar een 

speelbos met loofhout worden de bestaande percelen van de jeugbeweging en de hondenclub 

omzoomd met bredere rand van nieuw loofhout zodat deze functies mee onderdeel vormen van 

een ‘boskamer’. 

figuur 16 referentiebeelden speelbos 

 

De huidige buurtweg wordt vanaf Laerewegel omgevormd tot een volwaardig uitgeruste weg. 

Langs de westelijke zijde van deze weg kan de achterkantsituatie van Laarnesteenweg worden 

afgewerkt met zes nieuwe woningen. Percelen waar vandaag de dag nog geen bomenbestand 

aanwezig is, worden gelijktijdig met de oprichting van de nieuwe woning bebost met loofhout. De 

oostelijke zijde van Laerewegel biedt in het bosmassief plaats voor vier nieuwe residentiele woon-

kavels. Haaks op deze nieuwe weg takken twee andere volwaardige uitgeruste wegen aan. Zij 

verbinden de nieuwe wegenis met Kasteeldreef en bieden plaats voor zeven bijkomende woon-

boskavels. De nieuwe wegenis biedt tot slot een volwaardige ontsluiting voor de bestaande wo-

ningen in het bosmassief. Op lange termijn kan worden overwogen om ook de terreinen van de 

KMO’s als woonkavels om te vormen. Desalniettemin dient de woonontwikkeling in eerste instan-

tie rekening te houden met het voortbestaan van de aanwezige bedrijfsvoering in de KMO-zone. 

Voor de nieuwe woningen worden omwille van het boskarakter slechts twee uiterste woontypolo-

gieën toegelaten: een horizontale woning en een verticale woning. Zij komen omwille van hun 

uitgesproken schaal en vorm het best tot hun recht in een bosomgeving. Rondom de woning kan 

het bestaand bomenbestand beperkt worden gerooid in functie van een tuin. Voor percelen die 

vandaag de dag uit naaldhout bestaan, moet als overgang van de tuin naar het bestaand naald-

bomenbestand loofhout worden aangeplant. Deze maatregel heeft tot doel om het naaldhoutbe-

stand op langere termijn om te vormen naar een natuurlijker en gevarieerder loofhoutbestand. 
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figuur 17 referentiebeelden verticale en horizontale woningen  

 

 

In het richtingevend gedeelte wordt het inrichtingsvoorstel voor gebied Giezeveld vertaald in ont-

werppricinpes op niveau van het projectgebied. 

figuur 18 inrichtingsvoorstel met kavelindeling en luchtfoto 
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figuur 19 inrichtingsschets 
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Ontwerpprincipes op kavelniveau 

Op basis van de resultaten van dit ontwerpend onderzoek kunnen onderstaande principes wor-

den gedestilleerd. 

 De oppervlakte van de percelen varieert tussen 3.000 en 5.500 m². 

 Ten opzichte van de perceelsranden geldt een minimale afstand voor te behouden groene 

randen met centraal een zoekzone voor de inplanting van een nieuwe woning. 

 De maximale bebouwbare oppervlakte bedraagt 10% van de totale perceelsoppervlakte. 

 Slechts twee woningtypen zijn toegelaten: 

 een horizontale woning: één bouwlaag met de maximale bebouwbare oppervlakte die ge-

lijk is aan 10% van de totale perceelsoppervlakte 

 een verticale woning: meerdere bouwlagen met maximale bebouwbare oppervlakte van 

100 m². 

 Een beperkte oppervlakte, maximaal 50% van de zoekzone voor de inplaning van een nieuwe 

woning, mag worden benut als tuinzone zonder bomen. Als overgang van deze tuinzone naar 

het bestaand bomenbestand wordt een gevarieerde loofhoutaanplant verplicht opgelegd. 

figuur 20 spelregels kavelniveau 

 

Indien echter op basis van verder ontwerpend onderzoek blijkt dat een andere inrichting van het 

woonpark aangewezen is, zal dit leiden tot een herdefiniëring van de inrichtingsschets en de 

ontwerpprincipes op kavelniveau. Zo kan onder meer worden geopteerd om een nog meer bos-

besparende ontwikkeling mogelijk te maken en vernieuwende woonvormen toe te laten. Bij het 

opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden onderzocht welke woonvormen beant-

woorden aan de behoeften. Deze dienen ruimtelijk goed inpasbaar te zijn en de doelstellingen, 

met daarin het behoud van de groene vinger, zo goed mogelijk te realiseren. 

1.4. Stookte 

1.4.1. Bestaande toestand 

Het noordelijk deel van Stookte is deels bestemd als een ruim buffergebied voor de industrie op 

de rest van het terrein, deels in een extensief gebruik voor parkeren en buitenopslag. Het bedrij-
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venterrein kenmerkt zich door een organisch gegroeid ruimtelijk patroon. Het doel van dit ontwer-

pend onderzoek is het introduceren van structurerende elementen in het projectgebied zodat een 

logische en rendabele uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk wordt.  

1.4.2. Visie en concepten 

Visie 

De gemeente wenst aan bedrijventerrein voor kleinere, startende bedrijven op haar grondgebied 

aan te leggen. Zij wil dit doen aansluitend bij het bestaand bedrijventerrein ‘Stookte’. 

Concepten 

Een eerste structurerend element is de groene buffer rondom het bedrijventerrein die de huidige 

afscherming tot de nabijgelegen woningen versterkt en is geënt op de bestaande waterlopen. Zo 

wordt een kwalitatieve natuurontwikkeling mogelijk en krijgt het buffergroen ook een duidelijke 

ecologische functie. 

figuur 21 ruimtelijke concepten Stookte 

 

Een goede ontsluiting is essentieel voor de efficiënte werking van bedrijventerreinen. Uit het on-

derzoek blijkt dat een fasering de ontwikkeling kan faciliteren. Voor het centraal deel wordt een 
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nieuwe weg voorzien op het projectgebied vanaf Damstraat. In eerste fase loopt deze weg langs 

de nieuwe groenbuffer, rond de bestaande bedrijven tot aan de zuidoostelijke zijde van het cen-

traal bosje. Dit stukje groen kan fungeren als gemeenschappelijke ruimte waarin zowel alle par-

keerplaatsen voor de nieuwe bedrijven als de waterbuffering en -infiltratie kunnen plaatsvinden. 

Rondom deze ontsluiting worden percelen voorzien van diverse grootte, variërend van 3.000 tot 

4.500 m². De huidige centrale beek krijgt weer de nodige ruimte en wordt verbonden met de 

waterlopen in de omliggende groenbuffer en het bestaand waternetwerk. 

1.4.3. Inrichtingsschets 

figuur 22 ontwikkeling Stookte - eerste fase 

 

 

In tweede fase kan, in overleg met de bestaande bedrijven, een grondruil worden georganiseerd 

zodat een logische indeling en een rationele percelering van het totaal projectgebied mogelijk 

worden. Hierdoor is een tweede ontsluiting op Westakkerstraat mogelijk. Extra bedrijfspercelen 

worden zo aan de oostelijke zijde gecreëerd. Het centraal gelegen kleinste bedrijf krijgt ook de 

kans zich te herlocaliseren naar een hedendaags bedrijfsgebouw aan de nieuwe ontsluitingsweg 

zodat het centraal plein ten noorden van het grootste bedrijfsgebouw als opslagruimte kan func-

tioneren ter compensatie van de oostelijke gronden. 

Voor het noordelijk gebied, grenzend aan Zavelstraat, zijn twee opties mogelijk. Het gebied kan 

integraal mee als groene zone worden ontwikkeld om zo de achterkanten van de geschetste 

bedrijven naar de open ruimte te bufferen of het kan - zoals geschetst - worden ontwikkeld als 

gecombineerde woon- en bedrijfszone met een voorzijde naar Zavelstraat. Desgevallend zijn 

deze percelen echter voor te behouden aan kleinschalige bedrijfsgebouwen die gekoppeld zijn 
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aan een woonfunctie en waarbij het vrachtverkeer beperkt blijft. Een groene ruimte in het oosten 

moet ervoor zorgen dat er een verbinding naar de open ruimte blijft. 

figuur 23 ontwikkeling Stookte - tweede fase 
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figuur 24 ontwikkeling Stookte - mogelijke grondruil en nieuwe percelering 
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2. Kwatrecht 

Net zoals voor Wetteren wordt dieper ingegaan op enkele deelgebieden 

 de kern van Kwatrecht 

 Blauwe Paal. 

2.1. Kern van Kwatrecht 

kaart 29 bestaande ruimtelijke structuur van Kwatrecht  

De oorspronkelijke bebouwingsconcentraties ‘Kwatrecht’ en ‘Vantegem’ zijn vandaag de dag nau-

welijks herkenbaar als afzonderlijk gehucht. Zij zijn aaneengegroeid tot één sterk verstedelijkte 

pool die wordt gedomineerd door bedrijvigheid en infrastructuren. Deze bedrijvigheid is gecon-

centreerd in drie zones: ‘Kwatrecht’, ‘Vantegem’ en ‘Frun-park’ (shopping goederen). Zij is bijna 

volledig gericht op E40 en zorgt voor een intensieve verkeersstroom op de steenwegen. Ondanks 

de ligging van Kwatrecht langs de Schelde is er geen watergebonden bedrijvigheid aanwezig. 

De ontwikkelingen in het centrum van Kwatrecht worden sterk gestructureerd door Brussel-

sesteenweg. Van een kern in de traditionele zin is geen sprake meer. Het voorzieningencentrum 

is naar de omgeving van het kruispunt Brusselsesteenweg - Zuidlaan verschoven. De ontwikke-

ling van grootschalige kleinhandel in de omgeving van het Frun-park speelde hierop in.  

Door de verstedelijking zijn langs de steenwegen woonlinten gegroeid. Een basisuitrusting is af-

wezig. De intensieve verkeersfunctie van de steenwegen verslechtert bovendien de woonkwaliteit 

erlangs. Een woonwijk is ontwikkeld in de omgeving van de Fantegembeek. Daarnaast zijn twee 

gemeenschapsvoorzieningen gesitueerd in respectievelijk Kwatrecht en Vantegem. Het Medisch 

Pedagogisch Instituut is gelegen langs de Schelde tussen de bedrijvigheid in Kwatrecht. Het in-

stituut ‘Mariagaard’ ligt westelijk van het bedrijventerrein ‘Vantegem’. Verder beschikt Kwatrecht 

over een eigen station langs de spoorlijn Gent - Brussel. 

In het noorden wordt Kwatrecht - Vantegem begrensd door de Schelde. Zuidelijk vormt E40 een 

sterke barrière. Het ambachtelijk bedrijventerrein ‘Oude Gijzenzelestraat’ met zijn handelsfunc-

ties ligt er geïsoleerd van de rest. Aan de andere zijden wordt de bebouwde kern omringd door 

de open ruimte, al wordt deze open ruimte doorsneden door lintbebouwing langs Brusselsesteen-

weg richting Melle en langs Kwatrechtsteenweg richting Wetteren-centrum. Naar het zuidoosten 

dreigt de bebouwing langs zowel Brusselsesteenweg als de verschillende wegen tussen Brussel-

sesteenweg en spoorlijn (Begijnestraat, Keiberg) te zorgen voor verdere zuidwaartse verstedelij-

king. Ten noorden van Brusselsesteenweg draagt de Fantegembeek bij tot de sterke begrenzing 

van de bebouwing. De open ruimte in de richting van Massemen is er wel aangetast door de oude 

bebouwingsconcentratie langs Lambroekstraat.  

De spoorwegen doorsnijden het oorspronkelijk landschap maar vormen duidelijke grenzen voor 

latere ontwikkelingen. Daarnaast zijn Fantegembeek en Oliemeersbeek structurerende waterlo-

pen die vaak de grenslijn vormen tussen bebouwing en open ruimte. 

2.2. Blauwe Paal 

Binnen het bebouwd weefsel van Kwatrecht is het gebied ‘Blauwe Paal’ bestemd als recreatie-

gebied. Bedoeling was om er zo de realisatie en het gebruik van een voetbalveld, aansluitend bij 

een verkaveling, mogelijk te maken. Het voetbalveld wordt echter sinds geruime tijd niet meer 
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gebruikt. De bestemming is bijgevolg achterhaald. Het gebied ligt binnen de afbakeningslijn van 

het kleinstedelijk gebied. De omvorming van een deel van het gebied tot woonzone wordt daarom 

in overweging genomen. De woonomgeving kent een eenduidige typologie van grondgebonden 

eengezinswoningen.  

2.2.1. Visie en concepten 

Het ontwerpend onderzoek voor de site ‘Blauwe Paal’ beperkt zich niet tot het oud voetbalterrein. 

Ten noorden en ten oosten bestaat de mogelijkheid het projectgebied uit te breiden. De westelijke 

Vantegembeek grenst aan een open landschap dat een grote meerwaarde kan bieden voor het 

gepland openbaar domein. Het terrein ten noorden langs Blauwe Paal is momenteel onbenut en 

biedt ook mogelijkheden voor woonontwikkeling. 

De hoofduitgangspunten in het ruimtelijk onderzoek zijn de herwaardering van het netwerk van 

buurtwegen en de creatie van één groene publieke ruimte met voldoende schaal gericht op de 

volledige wijk. De integratie van waterelementen versterkt het natuurlijk karakter en een koppeling 

met de oostelijke beek is mogelijk. 

figuur 25 ruimtelijke concepten Blauwe Paal 

 
De bebouwing wordt rondom het groen geplaatst. Hierdoor genieten de eengezinsgebouwen van 

een zuidelijk of westelijk geörienteerde tuin en hebben de appartementen een vrij zicht over het 

nieuw park. In totaal zijn maximaal 40 wooneenheden voorzien, waarvan 14 eengezinsgebouwen 

en 26 appartementen. 
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Een nieuwe ontsluitingsweg verbindt Blauwe Paal met de geplande ontwikkeling. Alle parkeer-

plaatsen voor bewoners en bezoekers zijn gebundeld in gemeenschappelijke parkeerhoven en 

ondergrondse parkeergarages onder de meergezinsgebouwen zodat het beeld vanuit alle woon-

eenheden naar het park gevrijwaard blijft en er geen anonieme voorgevels met enkel garage-

poorten mogelijk zijn. Vanaf de meergezinsgebouwen vertrekt een trage weg die een verbinding 

legt met de andere buurtwegen en kan fungeren als brandweg. 

Het park, dat minstens een derde van het terrein beslaat, heeft een ruime breedte en herbergt 

alle waterbuffering. Blauwe Paal wordt opnieuw ingericht en krijgt een andere wegprofiel waarbij 

een minimale verharding wordt gebruikt. Hierdoor kan het groen vanaf Vantegembeek diep door-

dringen tot in de nieuwe ontwikkeling. 

2.2.2. Inrichtingsschets 

figuur 26 ontwikkeling Blauwe Paal 

 

2.2.3. Doelgroepen 

Het woonaanbod in Blauwe Paal wordt bij voorkeur voor verschillende doelgroepen ontwikkeld, 

zodat een sociale mix ontstaat. De nadruk ligt op het op de markt brengen van betaalbare wonin-

gen. Er wordt onder meer gemikt op startende gezinnen die hier een kleinere grondgebonden 

woning of ouderen die er een appartement willen aankopen. Een beperkte flexibiliteit in de voor-

schriften kan er ook voor zorgen dat nieuwe samenlevingsvormen hier voet aan de grond kunnen 

krijgen (kangoeroe, co-housing). 
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2.3. Gevolgen voor de recreatieve mogelijkheden in Kwatrecht 

Omwille van het feit dat bij een mogelijke (gedeeltelijke) herbestemming van het recreatiegebied 

‘Blauwe Paal’ tot woongebied recreatieve mogelijkheden verloren gaan, is nagegaan of in de kern 

van Kwatrecht nog voldoende andere potenties overblijven om aan de behoeften op vlak van spel 

en sport voor de lokale gemeenschap tegemoet te komen. 

 

 

Daarom wordt de resulterende recreatieve structuur in beeld gebracht en waar mogelijk versterkt. 

Eerst en vooral is het niet de bedoeling om het volledig gebied ‘Blauwe Paal’ vol te bouwen. Een 

derde van het gebied, centraal gelegen, wordt ingericht als publiek park met recreatieve 

mogelijkheden voor de omwonenden en buurtbewoners. Daarnaast zijn in de woonwijk nog 

verschillende groene publieke ruimten aanwezig die door een zorgvuldige herinrichting optimaal 

kunnen worden benut als speelplekken voor kinderen. Het betreft onder meer de punt van Kleine 

Wetterstraat en Hellegat, en de terreinen in het zuiden aan Oude Gentweg. Ook de oevers van 

de Fantegembeek bieden, mits een aangepaste inrichting, heel wat mogelijkheden voor de 

inrichting van avontuurlijke, natuurlijke speelaanleidingen. 

Verschillende trage verbindingen worden ingeschakeld om woonwijk optimaal te ontsluiten voor 

fietsers en voetgangers. De trage verbindingen tussen Kleine Wetterstraat en Oude Wetterstraat 
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zijn van belang voor een vlotte bereikbaarheid van de bushaltes op Zuidlaan. Ook langsheen de 

Fantegembeek kan een recreatief pad worden ingeplant. 

De zone voor jeugdbewegingen in Kele wordt actief gebruikt door de Chiro van Kwatrecht. Dit 

gebruik is juridisch verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘recreatie’. De nodige 

ontwikkelingsmogelijkheden werden daarin voorzien. De langgerekte zone voor speelbos tussen 

Windmolenweg, voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Neerhonderd’ biedt een 

mogelijkheid tot herlokalisering wanneer dit nodig wordt geacht.Er wordt alzo geopteerd om een 

netwerk van kleine, verspreide recreatieve plekken uit te bouwen dat inspeelt op de kleinschalig-

heid van het weefsel en het profiel van de bewoners. Dit betekent dat bij de herinrichting van het 

openbaar domein bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de toegankelijkheid en 

kindvriendelijkheid ervan. 
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3. Kleinere kernen 

3.1. Massemen 

Massemen is beperkt in omvang. De dorpskern is ontstaan ter hoogte van een knooppunt van 

van wegen op de hoger gelegen rug tussen Molenbeekvallei en de beekdepressie van Oliemeers-

beekje bij de historische site ‘Prinsenhof’. Het samenkomen van lokale wegen (Lambroekstraat, 

Loweestraat, Watermolenstraat) op een hoofdstraat (Massemsesteenweg) is structuurbepalend. 

Langs de hoofdstraat is de bebouwing met de jaren lintvormig uitgebreid. Recent (2010) is de 

doortocht van Massemsesteenweg (N462) heraangelegd om de verblijfskwaliteit in de kern te 

verbeteren. Ook het kerkplein is aangepakt. 

De bebouwing van Massemen bestaat uit een kleine landelijke kern, uitlopend in lintbebouwing 

langs bovengenoemde wegen en een aantal meer recente verkavelingen daartussen. Het dorps 

en landelijk karakter is grotendeels behouden gebleven. De rustige en landelijke omgeving zorgt 

voor een relatief hoge woonkwaliteit. Door lintbebouwing (bijvoorbeeld langs Watermolenstraat 

zijn structuurbepalende elementen van de open ruimte rond de publieke ruimte uit beeld geraakt. 

Ten westen van Massemsesteenweg hebben de grotere verkavelingen gezorgd voor een struc-

turele wijziging van het dorp. Het betreft de residentiële sociale verkaveling Oliemeers - Martinus-

straat ten westen van Oliemeersbeekje en de verkaveling langs Prinsenhof, ten zuiden van het 

dorpsplein en tussen Oliemeersbeek en Massemsesteenweg. Het begrenzend karakter van Olie-

meersbeekje is hiermee vervaagd. De beek loopt nu door het dorp. Snipgat is dan weer een 

kleinere verkaveling tussen Watermolenstraat en Loweestraat. 

Winkels en horeca concentreren zich langs Massemsesteenweg, Lambroekstraat en Watermo-

lenstraat. Op vlak van onderwijs is er een lagere school. Bovendien heeft het dorp een openbare 

bibliotheek. Deze functies concentreren zich rond het dorpsplein. Een deel van het dorpsplein 

doet momenteel dienst als parkeerruimte. De linde is typerend. De omgeving van het plein is 

beschermd als dorpsgezicht.  

Langs Kapellekouter ligt een recreatiezone met voetbalterreinen, een visvijver en een terrein voor 

hondendressure. 

3.2. Westrem 

Westrem heeft een open structuur met een landelijk karakter. De dorpskern ligt op de valleirand 

van de Waalbeek aan de voet van de kouter tussen deze beek en de Molenbeek. Dorpstraat ligt 

parallel met de Waalbeek. De kerkomgeving is een beschermd dorpsgezicht. Rondom de kerk 

concentreert zich gesloten bebouwing. De bouwtypologie is overwegend open en halfopen. De 

doortocht van Westremstraat (N462) is éénzijdig ingericht voor autoverkeer en doorsnijdt het 

dorp. Fietspaden zijn er voorlopig niet. Stoepen zijn smal en weinig begaanbaar. De Waalbeek-

vallei vormt met haar populierenbosjes de meest opvallende groenstructuur bij de kern en is zo 

een belangrijk belevingselement binnen de dorpsomgeving.  

De kern heeft zich verder ontwikkeld langs Westremstraat, een verbindingsweg tussen Sint-Lie-

vens-Houtem en Wetteren. Het spoor en E40 hebben gezorgd voor een versnijding van de oor-

spronkelijke nederzettingsstructuur. Hofkouter ligt in het verlengde van Dorpsstraat aan de over-

zijde van het spoor. Westremdries, een tweede woonconcentratie in de vorm van een korrel, is 

ten zuiden van E40 gelegen. Langs Binnenkouter is er een aanzet van een sociale verkaveling in 

het woonuitbreidingsgebied. De weg is aangelegd, slechts een deel van de vooropgestelde wo-

ningen zijn gebouwd. Langs Ezelstraat, Oude Heerbaan, Keiberg en Begijnestraat manifesteert 
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zich lintbebouwing waardoor de open ruimte versnipperd geraakt. Er heerst een relatief lage 

woonkwaliteit als gevolg van de ligging van het dorp ten opzichte van E40 (geluidsoverlast) en 

de drukke spoorlijn Brussel - Gent die het woongebied doorkruist. Westrem heeft geen station. 

De fietsverbinding met Wetteren-centrum is onveilig. 

Westrem beschikt over een buurthuis nabij de kerk. Het voetbalplein aan Ezelstraat wordt niet 

meer gebruikt. Andere centrumvormende dienstverlening, onderwijs en kleinhandel (dagelijkse 

goederen) zijn slechts beperkt aanwezig. Naast een aantal (zonevreemde) bedrijven langs Brus-

selsesteenweg is de bedrijvigheid vooral gericht op de landbouw.  

3.3. Ten Ede 

Ten Ede is een langwerpig dorp dat zich in oost-westelijke richting uitstrekt. Het heeft zich in 

oorsprong ontwikkeld langs Heusdensteenweg. Het heeft zich voornamelijk langs de zuidzijde 

van Heusdensteenweg uitgebreid en wordt zowel in het noorden als in het zuiden door open 

rurale ruimte begrensd. In Dompelhoekstraat en Molenweg (in de richting van Scheldevallei) is 

open lintbebouwing aanwezig. In ruimtelijke zin is de kern nog duidelijk te onderscheiden ten 

opzichte van haar omgeving. Zij heeft grote woonkwaliteiten dankzij de vrij rustige ligging, de 

omringende open ruimte gebieden en de relatieve korte afstand tot het centrum van Wetteren. 

Naar het oosten toe loopt de wijk over in het industriegebied Stookte.  

Een aantal natuurlijke en landschappelijke elementen vormen belangrijke onderdelen van de 

open ruimte. Zo begrenst de Scheldevallei het bebouwd gebied van Ten Ede in het zuiden en 

zuidwesten. De bosrestant ten noorden van de kern aan de grens met Laarne (omgeving Prul-

lenbos, deels bestemd voor verblijfsrecreatie en deels voor dagrecreatie) vormt een belangrijk 

onderdeel van de ecologische infrastructuur. Er zijn belangrijke potenties voor natuurontwikke-

ling, bosuitbreiding en dagrecreatie. 

De bebouwde kern van Ten Ede wordt naast de woonbebouwing getypeerd door een relatief 

hoge aanwezigheid van (oude) serres tussen de woonbebouwing. Ten Ede sluit aan op Laarne 

waar de bloementeelt steeds een belangrijke tuinbouwactiviteit is geweest. Ten zuiden van de 

kern zijn nieuwere en grotere serres gebouwd. Ten zuidwesten is er het woonparkgebied ‘De 

Bommels’ dat doorloopt op het grondgebied van Destelbergen. 

Winkels en horeca concentreren zich langs Wetterensteenweg - Ten Ede dorp en (in mindere 

mate) Edeschoolstraat in de nabijheid van de kerk. Qua onderwijs is er een kleuter- en lagere 

school aanwezig. Er is een buurthuis. De diensten concentreren zich rond Ten Ede dorp.  
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4. Frun-park en Brusselsesteenweg met zijn 
grootschalige detailhandel 

4.1. Definities 

Ten behoeve van het onderzoek inzake grootschalige detailhandel worden een aantal specifieke 

definities gehanteerd. 

4.1.1. Grootschalige detailhandel 

Grootschalige detailhandel is volgens de omzendbrief van de Vlaamse overheid ‘een individuele 

distributie-eenheid groter dan 1.000 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) waarvan de activiteit be-

staat uit het verkopen van producten (inclusief diensten) aan eindgebruikers, in eigen naam en 

voor eigen rekening, zonder deze goederen andere behandelingen te doen ondergaan dan die 

welke in de handel gebruikelijk zijn. Het betreft ook concentraties van groot- en/of kleinschalige 

detailhandel onder één dak, waarbij het totaal groter is dan 1.000 m² BVO 26.’ 

Binnen de grootschalige detailhandel wordt een onderscheid gemaakt tussen ruimte-behoevende 

grootschalige detailhandel en niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

4.1.2. Ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

De bepaling ‘ruimtebehoevend’ slaat op de branche waarbinnen de detailhandelsactiviteit zich 

situeert. Ruimte-extensieve branches hebben een beduidend grotere oppervlakte nodig per klant. 

Kenmerkend voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel zijn de specifieke ruimtevraag, 

het lager verkeersgenererend vermogen, het autogericht karakter (vervoer) en de complementa-

riteit met het aanbod in de handelskernen. 

De omvang en aard van de gevoerde artikelen binnen de ruimte-extensieve branches hebben 

een grote oppervlakte nodig voor uitstalling: auto’s, boten, caravans, tuincentra, bouwmarkten, 

grove bouwmaterialen, keukens en sanitair, meubels. Deze ruimte-extensieve branches richten 

zich naar consumenten met doelgerichte bezoekmotieven. Zij worden gekenmerkt door laagfre-

quente aankopen.  

Deze ruimtebehoevende detailhandel komt bijna uitsluitend voor buiten de bestaande handels-

kernen en is in feite complementair met het aanbod in die handelskernen. Bedrijven die vallen 

onder de noemer ‘toonzaaldistributie’, worden - conform de Vlaamse omzendbrief - ook be-

schouwd als grootschalige detailhandel (bijvoorbeeld autoherstelplaatsen met showroom voor 

verkoop van wagens, inrichting sanitair met toonzaal). 

4.1.3. Niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

Detailhandel die niet onder de noemer van ‘ruimtebehoevende detailhandel’ wordt gecategori-

seerd, wordt omschreven als ‘niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel’. Het betreft 

 

 
26   De bruto vloeroppervlakte is de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoed-

project, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de 
desbetreffende ruimte(n) omhullen (bron ‘ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige detailhandelsvestigingen, 
deel I: analyserapport, ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling ruimtelijke planning, Brussel, december 
2009). 
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grootschalige detailhandel waar de hoeveelheid aan artikelen en/of de omvang van het assorti-

ment bepalend zijn voor het grootschalig, extensief karakter van de ruimtevraag en niet de om-

vang van de individuele artikelen. Dit zorgt voor een hogere flexibiliteit in zowel de wijze van 

uitstalling als de wijze van transport van het aangekocht artikel. Voorbeelden zijn voeding en 

kleding. 

4.1.4. Kleinschalige detailhandel 

Dit is alle detailhandel die niet onder de noemer van grootschalige detailhandel valt. Er wordt in 

voorliggend structuurplan een onderscheid gemaakt tussen kleinschalige detailhandel met een 

BVO < 200 m² en kleinschalige detailhandel met een BVO > 200 m². 

4.2. Segmenten 

kaart 30 segmenten langs Brusselsesteenweg en Zuidlaan - Oosterzelesteenweg 

kaart 31 inventaris van de aanwezige functies langs Brusselsesteenweg en Zuidlaan - Oos-

terzelesteenweg 

4.2.1. Brusselsesteenweg - Kwatrecht 

Het segment Brusselsesteenweg - Kwatrecht is de zone tussen de grens met Melle en het knoop-

punt met Zuidlaan - Oosterzelesteenweg. Brusselsesteenweg is als secundaire weg de drager 

van dit segment. Ten noorden van N9 is ook de zone voor open bebouwing, zoals beschreven in 

het BPA ‘Fantegembeek’ met haar kleine, ondiepe percelen in dit segment opgenomen.  

 

Het segment wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

verschillende clusters van gesloten bebouwing. Verspreid 

zijn een aantal kleinere detailhandels aanwezig. Het ge-

bied is sterk versteend en gericht op autoverkeer. In de 

omgeving van Kele is er een doorkijk naar het achterliggend open landbouwgebied. Voor het 

gedeelte vanaf het knooppunt met Zuidlaan - Oosterzelesteenweg richting Melle is de weg recent 

heraangelegd. 

4.2.2. Brusselsesteenweg - omgeving Frun-park 

Het segment Brusselsesteenweg - omgeving Frun-park omvat zowel het dienstverleningsgebied 

volgens het gewestplan ten zuiden van N9 als de zone voor ambachtelijke bedrijven in het BPA 

Fantegembeek ten noorden ervan. De Fantegembeek kan de basis vormen voor een duidelijke 

grens van het segment langs Brusselsesteenweg. Ten zuiden van N9 richting Massemen worden 

daarom ook een aantal percelen in woongebied met landelijk karakter tot dit segment gerekend. 

Het betreft onder andere twee percelen met een caravanbedrijf. 

 

De verkeerstechnische vormgeving van het 

kruispunt en de kleinhandelsconcentratie 

van het Frun-park bepalen het beeld in de 

omgeving van het knooppunt Brusselse-

steenweg - Zuidlaan/Oosterzelesteenweg.  
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De meest recente ontwikkelingen worden door een lage groenstrook gescheiden van de weg. Het 

groot aantal verkeersborden, vermengd met publiciteitspanelen van verschillende maten en kleu-

ren, zorgen voor een chaotisch beeld. 

 

Het aantal toeritten naar het Frun-park is gegroepeerd. Er is een in- en uitrit langs Brusselsesteen-

weg en een in- en uitrit langs Oosterzelesteenweg.  

Binnen de contouren van het BPA ‘Fantegembeek’ zijn langs Brusselsesteenweg enkele am-

bachtelijke bedrijven gevestigd. Aan die zijde van de weg zijn de percelen individueel ontsloten. 

Een aantal bedrijven heeft een beperkte verkoopactiviteit als garage (al dan niet tweedehands).  

4.2.3. Brusselsesteenweg - Massemen 

Tussen de Fantegembeek tot en met de omgeving van het kruispunt met Massemsesteenweg (‘t 

Strop) is de bestemming overwegend woongebied met landelijk karakter. Lokaal is, tussen Begij-

nestraat en Keiberg aan de zuidzijde van N9 een strook bestemd als agrarisch gebied. In de 

omgeving van ’t Strop loopt het woongebied met landelijk karakter tot voorbij het knooppunt. Ook 

deze percelen op de hoek van het kruispunt worden tot het segment gerekend. 

Het beeld in dit segment wordt bepaald door open 

bebouwing, veelal iets naar achter ingeplant op de 

vermoedelijke bouwlijn en telkens met een indivi-

duele erfontsluiting. Ter hoogte van de kruispun-

ten met andere wegen is de bebouwing meer ge-

sloten. Her en der komen geïsoleerde grootscha-

lige vooral ruimtebehoevende detailhandelszaken voor zoals een houthandel met zagerij en een 

autohandel. Desalniettemin lijkt de handel alomtegenwoordig. Reden hiervoor zijn de verspreid 

voorkomende doch beeldbepalende publiciteitspanelen. Zij zorgen ervoor dat de basisaanleg 

(bomenrijen, groen) in de verdrukking komt. 

4.2.4. Brusselsesteenweg - Westrem 

Het vierde segment, Brusselsesesteenweg - Westrem betreft het gebied tussen ’t Strop en de 

grens met de gemeente Lede. Het segment is overwegend bestemd als agrarisch gebied. Langs 

Waalbeek/Molenbeek is een natuurbestemming voorzien. Ten zuiden van N9 is tussen Dorps-

straat en Hoeksken een strook als woongebied met landelijk karakter aangeduid. Ook in het land-

bouwgebied is woonbebouwing aanwezig, onder andere in een kleine verkaveling.  

De open landbouwruimte in deze zone is beeldbepa-

lend. De deels onderbroken bomenrijen verkokeren 

het beeld. Ook hier trekken de publiciteitspanelen de 

aandacht. Buitenopslag van grondwerkers zorgen 

voor een verdere inperking van de beeldkwaliteit. 
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4.2.5. Zuidlaan 

Zuidlaan is gecategoriseerd als primaire weg II. In het noorden behoren het gebied geordend in 

het RUP ‘Aslan’ en de zone voor aaneengesloten bebouwing in het RUP ‘Oude Wetterstraat’ ook 

tot dit segment. Het omliggend agrarisch gebied volgens het gewestplan wordt niet als deel van 

het segment beschouwd. De ordening van het segment is verder ook bepaald door het RUP 

‘Koedreef’, het RUP ‘Neerhonderd’ en tussenliggend de gewestplanbestemming industriegebied 

ten noordwesten en het BPA ‘Fantegembeek’ ten zuidoosten. 

In vergelijking met Brusselsesteenweg is het eendui-

dig profiel van Zuidlaan kenmerkend. De afwezigheid 

van de groenstrook ter hoogte van de enige grootscha-

lige detailhandel die er is (een garage), is opvallend, vooral omwille van de ligging tegenover de 

groenstrook langs Oude Wetterstraat. Langs de weg hebben de verschillende woningen een ei-

gen erfontsluiting.  

4.2.6. Oosterzelesteenweg 

Oosterzelesteenweg is gecategoriseerd als primaire weg II. Kenmerkend voor dit segment is de 

sterke fragmentering. Het dienstverleningsgebied op 

de hoek met Brusselsesteenweg wordt integraal tot 

het segment met Frun-park gerekend en valt buiten 

dit segment.  

Volgende fragmenten zijn te onderscheiden.  

 In het deel tussen Oude Heerbaan en spoorweg ten zuidoosten van Oosterzelesteenweg is 

overwegend gesloten woonbebouwing aanwezig in woongebied met landelijk karakter. Daar-

naast is er een aantal tankstations aan de zuidoostkant gelegen. 

 Het deel tussen het woongebied langs Brusselsesteenweg en de spoorweg ten noordwesten 

van Brusselsesteenweg is bestemd als agrarisch gebied met landschappelijk waardevol agra-

risch karakter. Er is verspreide bebouwing en er zijn kenmerkend smalle percelen tussen het 

recreatiegebied ‘Kele’ en Oosterzelesteenweg. 

 Het deel tussen spoor en E40 bevat aan de ene zijde de schoolgebouwen van Mariagaard in 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en aan de andere zijde de be-

drijfsgebouwen van de grootschalige detailhandel De Witte (ruwbouwmaterialen) in regionaal 

bedrijventerrein met openbaar karakter. 

 Ten zuiden met E40 is het gebied overwegend bestemd als agrarisch gebied, deels met land-

schappelijk waardevol karakter. Daarnaast is er ook het gebied voor ambachtelijke bedrijven 

en KMO met Krëfel en Overstock (deels ook in het achterliggend agrarisch gebied). 

4.3. Functies 

De functiekaart laat een concentratie zien van handelszaken in de omgeving van het Frun-park. 

Daarnaast zijn er nog de handelszaken in het gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO langs 

Oosterzelesteenweg ten zuiden van E40 en is er de grootschalige detailhandel in bouwmaterialen 

De Witte op het regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter ‘Vantegem’. De grootschalige 

detailhandel is recent geregulariseerd via de toepassing van de ‘clicheringsregel’. 

Langs Brusselsesteenweg is er een uitgesproken aanwezigheid van zogeheten ambachtelijke 

bedrijven. Vaak gaat het om kleinere ondernemingen met zowel een verwerkende, ambachtelijke 

activiteit als een verkoopactiviteit. Het betreft garages, maar ook meubelmakers, loodgieters, 
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elektriciens en kleine transportbedrijfjes. Dit geldt vooral voor het zuidoostelijk deel van Brussel-

sesteenweg. Lokaal zijn hier een toonzaal voor keukens en een tuincentrum uitgegroeid. 

4.4. Morfologie en schaal 

kaart 32 grootte van gebouwen en percelen langs Brusselsesteenweg en Zuidlaan - Oos-

terzelesteenweg 

De meeste grotere gebouwen in het studiegebied zijn terug te vinden in en rond het terrein van 

Frun-park en op het regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. 

Een relevant gebouw met handelsfunctie groter dan 15.000 m² (roodbruin) is het gebouw van de 

hoger aangehaalde grootschalige detailhandel in bouwmaterialen De Witte op het regionaal be-

drijventerrein. Het bedrijf heeft een duidelijke zichtlocatie naar Oosterzelesteenweg. 

In het Frun-park is de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen belangrijk: zo’n 15.000 m². 

Hiermee komt ook deze site bij de zeer grootschalige concentraties terecht. 

Qua middelgrote schaal (groter dan 5.000 m², rood) is de groothandel Dora-Flora relevant omwille 

van de ligging bij het terrein van Frun-park. Andere gebouwen van die grootte liggen langs Van-

tegemstraat of Biezeweg en hebben een ander profiel dat strookt met de bestemming als regio-

naal bedrijventerrein of industriegebied. 

Verschillende gebouwen hebben een oppervlakte van 1.000 m² tot 5.000 m² (oranje). De meeste 

van deze gebouwen liggen op Frun-park. Een aantal ligt meer verspreid. 

 De gebouwen van Krëfel en Overstock op het gebied voor ambachtelijke bedrijven (en deels 

in agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter) ten zuiden van E40 zijn samen 

goed voor circa 3.300 m².  

 Rond Brusselsesteenweg zijn de grotere gebouwen (>1.000 m²) niet allemaal in gebruik voor 

grootschalige detailhandel. De grote gebouwen ter hoogte van Lambroekstraat betreffen een 

landbouwbedrijf (waaronder een serre). Langs Massemsesteenweg is er een transportbedrijf. 

In de andere grotere gebouwen zijn er een tuincentrum annex garage, een handel in twee-

wielers en een houthandel met zagerij. 

 Een aantal garages op het bedrijventerrein Neerhonderd ligt met zichtlocatie naar Zuidlaan. 

4.5. Verschijningsvormen 

In het gebied komen volgende verschijningsvormen voor: 

 de solitaire (super)grootschalige detailhandel in bouwmaterialen De Witte (+15.000 m²) 

 de (kleinere) solitaire grootschalige detailhandel (omvang van 1.000 tot 2.500 m²) 

 verspreid langs Brusselsesteenweg  

 langs Zuidlaan 

 de lintvorming langs Brusselsesteenweg aan de overzijde van Frun-park (in het BPA ‘Fan-

tegembeek’)  

 de kleinhandelsconcentratie - concentratie solitairen 

 het gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO met Overstock en Krëfel  

 Frun-park. 
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5. Nieuwe Scheldebrug en noord-zuidverbinding 

De bovenlokale ontsluiting van Wetteren is niet optimaal. Het bedrijventerrein ‘Stookte’ is niet 

ontsloten via een secundaire weg. Het vrachtverkeer veroorzaakt overlast in het centrum van 

Wetteren en in enkele lokale (woon)straten wanneer het via E40 wil rijden en op Kapellendries 

en enkele lokale wegen van de buurgemeenten Laarne en Destelbergen wanneer het via R4 of 

E17 wil rijden.  

In voorbereiding naar voorliggend ruimtelijk structuurplan en na discussie over het exact tracé 

van de noord-zuidverbinding in het kader van het afbakeningsproces ‘kleinstedelijk gebied Wet-

teren’ is in samenspraak met de provincie en de Vlaamse overheid (A.W.V., mobiliteit en RWO) 

de beslissing genomen dat de gemeente Wetteren het initiatief zou nemen voor een uitgebreid 

verkeersonderzoek dat de keuze voor de oplossing van de mobilteitsproblematiek in Wetteren 

moet vergemakkelijken. Dit onderzoek werd uitgevoerd in en rond Wetteren in november 2012. 

Op basis hiervan zijn verschillende scenario’s voor een verbeterde ontsluiting van Overschelde 

en voor een verbeterde leefbaarheid van het centrum opgesteld en zijn de gevolgen op de ver-

keersintensiteiten kwantitatief in beeld gebracht. In hoofdzaak zijn twee groepen van scenario’s 

onderzocht: 

 scenario’s die het verkeer van en naar Stookte en Overschelde naar het R4 complex ‘Laarne’ 

leiden via Heusdensteenweg en dan verder via bestaande lokale wegen of via een nieuwe 

parallelweg langs R4 

 scenario’s die het verkeer van en naar Stookte en Overschelde via een nieuwe Scheldebrug 

en een verbeterde verbinding tussen Noord- en Zuidlaan naar E40 leiden. 

Op basis van het uitgevoerd onderzoek zijn de scenario’s die het verkeer naar R4 leiden, niet 

weerhouden omwille van volgende redenen. 

 De verbinding met het op- en afrittencomplex ter hoogte van R4 is moeilijk aan te leggen. 

 De aanleg van een nieuwe parallelweg langs R4 brengt belangrijke onteigeningen met zich 

mee. 

 Indien geen parallelweg wordt aangelegd moet het verkeer langs lokale wegen rijden (Broek-

straat in Laarne, Schoorstraat) die moeten worden verbreed. Bestaande landschappelijk 

waardevolle bomenrijen en kleine landschapselementen zullen verdwijnen. 

 De scenario’s hebben slechts een beperkte impact op de verkeersstromen ten zuiden van de 

Schelde.  

5.1. Nieuwe Scheldebrug 

De brug over de Schelde moet worden vernieuwd om de doorvaart van hogere containerschepen 

op de Schelde toe te laten. Er moet minstens één nieuwe brug komen ter vervanging van de 

bestaande. Deze aanleiding wordt aangegrepen om ook de hoge intensiteiten van zwaar verkeer 

doorheen het centrum van Wetteren aan te pakken. De centrumbrug (Cooppallaan - Nieuwe Brug 

- Koningin Astridlaan) is immers de enige Scheldeoversteek voor het vrachtverkeer van het regi-

onaal bedrijventerrein Stookte en Overschelde in de richting van E40. De leefbaarheid van het 

centrum in het algemeen en meer specifiek in de omgeving van Koningin Astridlaan staat onder 

druk. 

Met een nieuwe Scheldebrug, excentrisch van het centrum gelegen, verplaatst het zwaar en 

doorgaand verkeer zich. Ter hoogte van de bestaande Scheldebrug ontstaan mogelijkheden om 

de verblijfskwaliteit van dit centrumgedeelte fundamenteel te verbeteren. 
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Belangrijke randvoorwaarde is dat de nieuwe brug geen aanleiding mag vormen om E40 en E17 

beter met elkaar te verbinden om zo een maasverkleining op Vlaams niveau te bewerkstelligen. 

5.1.1. Mogelijke locaties van de nieuwe Scheldebrug 

Op basis van het bovengenoemd verkeersonderzoek zijn volgende locaties voor de aanleg van 

een nieuwe Scheldebrug besproken en zijn de gevolgen op de verkeerscirculatie en de verkeers-

intensiteiten onderzocht: 

 een brug ter hoogte van Peperstraat ter vervanging van de bestaande brug 

 een bijkomende brug ter hoogte van Voorde 

 een brug op ongeveer dezelfde locatie als de huidige brug met een optimalisatie van de ver-

keerscirculatie in het centrum van Wetteren en op de routes naar Overschelde en E40. 

Het scenario ‘optimalisatie van de verkeerscirculatie in het centrum’ is uiteindelijk niet weerhou-

den omwille van volgende redenen. 

 Er treedt geen fundamentele verbetering op op het vlak van verkeersleefbaarheid in het cen-

trum van Wetteren. Met een mogelijke toename van de verkeersintensiteiten in de toekomst 

en de mogelijke verdere ontwikkeling van Stookte (verdichting van het bestaand terrein, mo-

gelijke locatie voor een aansluitend lokaal bedrijventerrein) zal de problematiek naar alle 

waarschijnlijkheid alleen maar verergeren. 

 De gemeente wenst in te zetten op een herwaardering van het handelscentrum waarbij wordt 

gestreefd naar een autoluwe aanleg van de publieke ruimte.  

Omwille van deze redenen blijven nog twee locaties voor een nieuwe Scheldebrug over: 

 het scenario Peperstraat, met een nieuwe Scheldebrug in het verlengde van Peperstraat naar 

omgeving Beekstraat 

 het scenario Voordestraat, met een nieuwe Scheldebrug in het verlengde van Voordestraat 

naar omgeving De Snoeken. 

Op basis van ontwerpend onderzoek is de ruimtelijke impact van een nieuwe Scheldebrug gesi-

muleerd voor deze twee locaties.  
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5.1.2. Scenario Peperstraat 

figuur 27 bestaande situatie omgeving Peperstraat 

 

In het scenario Peperstraat situeert de nieuwe centrumbrug zich ten oosten van het natuurgebied 

Ham, nauw aansluitend bij de bestaande centrumbebouwing. Hierdoor landt de nieuwe brug in 

het zuiden pal in de vallei van de Molenbeek. Hiervoor zal ook een bestaand bedrijf moeten wij-

ken. De nieuwe infrastructuur wordt aangewend om de vallei volledig opnieuw vorm te geven met 

maximale ruimte voor waterinfiltratie en natte natuurontwikkeling. De nieuwe Scheldebrug is daar-

mee niet uitsluitend een infrastructurele ontwerpopgave maar eveneens een geïntegreerde, land-

schappelijke ontwerpopgave.  

Aan de noordzijde blijven de opties om in Ham een speelbos in te richten overeind. De geplande 

kiss & ride verschuift naar het Scheppersinstituut, waardoor scholieren niet langer de drukke 

Cooppallaan moeten oversteken. 

figuur 28 simulatie omgeving Peperstraat 

 
 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

111 

5.1.3. Scenario Voordestraat 

figuur 29 bestaande situatie omgeving Voordestraat 

 

In het scenario Voordestraat wordt de nieuwe Scheldebrug ingeplant aan de westzijde van het 

natuurgebied Ham en het waardevol gebied Neerhekkers. Om de verstoring van de essentiële 

open ruimte verbinding langsheen de Schelde tussen Ham, Neerhekkers en Bastenakkers enigs-

zins te beperken, overspant de Scheldebrug het volledig overstroombaar deel van de Schelde-

vallei, zoals vastgelegd in het SIGMA plan. Dit betekent dat de brug over een langere afstand op 

pijlers zal worden geplaatst. Langs de bosrijke buffer omheen het bedrijf Omnichem wordt het 

tracé van de nieuwe infrastructuur rechtgetrokken. Hierdoor ontstaat ruimte om de groene buffer 

verder aan te dikken. 

Weliswaar zal een gedeelte van de bestaande begraafplaats moeten worden verplaatst (mogelijk 

in westelijke richting). De overige open ruimte blijft waardevol landbouwgebied. 

Ook hier geldt dat de nieuwe Scheldeoversteek niet uitsluitend een infrastructurele ontwerpop-

gave is maar dat opnieuw infrastructuur en landschap als een geïntegreerd geheel moeten wor-

den benaderd. 

figuur 30 simulatie omgeving Voordestraat 
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5.1.4. Afweging 

Onderstaande tabel vat de argumenten pro en contra van de alternatieve locaties van de brug 

buiten het centrum overzichtelijk samen. 

tabel 8 afwegingskader locatiealternatieven brug buiten het centrum 

scenario Peperstraat 

- + 

 loopt door de Molenbeekvallei als land-

schappelijk en watergevoelig gebied 

 vrijwaart de landschappelijke en ecologi-

siche continuïteit van de Scheldevallei 

met Ham 

 de omrijfactor voor openbaar vervoer 

neemt toe en de tracés van de bussen 

moeten worden herbekeken 

 er zal verkeer bijkomen op Noordlaan 

en/of Gentsesteenweg en Cooppallaan 

 de omgeving van het Scheppersinstituut 

blijft gevaarlijk (het verkeer van en naar 

Stookte en Wetteren-ten-Ede op Cooppal-

laan neemt immers toe) maar inrichtings-

aanpassingen zijn mogelijk 

 de omrijfactor voor Stookte (naar E40) is 

beperkt groter dan in het ander scenario 

 er verdwijnt een bedrijf aan Zuiderdijk 

 er treedt mogelijk overlast op naar omwo-

nenden (Begijneweidestraat, Noordlaan) 

tenzij milderende maatregelen worden 

voorzien 

 verkeersstromen worden geconcentreerd 

in de omgeving van de nieuwe Schelde-

brug  

 er zal 20% of circa 100 pae meer verkeer 

gebruik maken van de ene brug dan in het 

scenario Voordestraat (met twee bruggen) 

en de beschikbare capaciteit van de brug 

wordt beter benut in dit scenario 

 de omgeving van Koningin Astridlaan en 

haar zijstraten worden verkeersluw 

 potenties ontstaan voor een nieuw stads-

ontwikkelingsproject tussen Cooppallaan 

en de Schelde 

 de Scheldebrug fungeert als een nieuw 

landschappelijk baken voor het centrum 

 de ontsluiting van de stationsomgeving via 

verlengde van Beekstraat wordt mogelijk 

gehypothekeerd  

 

 

scenario Voordestraat 

- + 

 er zal verkeer bijkomen op Noordlaan 

 de omgeving van het Scheppersinstituut 

blijft gevaarlijk (extra verkeer vanuit 

Laarne/Kalken rijdt via de nieuwe burg) 

maar herinrichting is mogelijk 

 verkeer over de bestaande burg neemt 

sterk af maar blijft omvangrijk (1.000 

pae/u. tijdens de spits voor beide richtin-

gen samen) 

 de nieuwe brug doorsnijdt de Scheldeval-

lei en snijdt Ham hiervan af 

 verdere aantasting van het waardevol 

valleilandschap is reëel 

 delen van de begraafplaats moeten wor-

den verplaatst 

 er is een vlotte doorstroming op beide 

bruggen en aantakkende kruispunten zijn 

mogelijk 

 bij calamiteiten op de ene brug kan de an-

dere brug de functie overnemen 

 vrachtverkeer van en naar ‘Stookte’ hin-

dert minimaal de woonomgeving ter 

hoogte van Cooppallaan en Noordlaan 

 vrijwaart de continuïteit van de Molen-

beekvallei 

 er is geen overlast naar de omwonenden 

 de bufferzone omheen het bedrijf Omni-

chem kan uitbreiden 
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 delen van de bestaande scheidingsmuur 

omheen het bedrijf Omnichem moeten 

worden afgebroken 

 het is een duurdere oplossing door de 

lange overspanning en twee bruggen zijn 

in dit scenario noodzakelijk 

Omwille van volgende argumenten wordt vanuit verkeerskundig oogpunt aanbevolen om het sce-

nario ‘Voordestraat’ verder uit te werken. 

 Door het vrijwaren van doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer verbeteren de verkeersveilig-

heid en verkeersleefbaarheid in de woongebieden sterk.  

 Door het vrijwaren van doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer verbeteren de verkeersveilig-

heid en verkeersleefbaarheid in het woongebied en schoolgebied rondom Cooppallaan sterk.  

 Het centrum van Wetteren blijft bereikbaar voor lokaal verkeer zonder omweg.  

 De inpassing van de aansluiting van de nieuwe Scheldeovergang op Noordlaan en Heus-

densteenweg is minder ingrijpend.  

 De verkeersdruk in de omgeving van de huidige Scheldeovergang daalt tot onder een kri-tisch 

niveau. Het risico op verzadiging op en rond één van beide Scheldeovergangen is zeer klein. 

5.2. Noord-zuidverbinding 

5.2.1. Mogelijke locaties van een noord-zuidverbinding 

Net zoals voor de mogelijke locatie van een nieuwe Scheldebrug is ook nagegaan welke scena-

rio’s mogelijk zijn voor een verbeterde verbinding tussen Noord- en Zuidlaan. Drie mogelijke sce-

nario’s zijn onder de loep genomen. 

 Een eerste scenario (‘Moeregem-west’) voorziet een verbinding tussen Noord- en Zuidlaan 

zo dicht mogelijk gelegen tegen het bedrijventerrein van Kwatrecht. 

 Een tweede scenario (‘Moeregem-oost’) legt de verbinding ten westen van de woonkern van 

Overbeke en ten oosten van het landbouwgebied (ongeveer tussen het kruispunt Zuidlaan - 

Wetterstraat en zo naar Noordlaan). 

 Een derde scenario (Boerenhol) verbindt Noord- en Zuidlaan doorheen de kern van Overbeke 

in het verlengde van Neerstraat. 

5.2.2. Afweging 

tabel 9 afwegingskader locatiealternatieven noord-zuidverbinding 

scenario Moeregem-west 

- + 

 de ruimte tussen Kwatrechtsteenweg en 

de spoorweg is beperkt om het hoogtever-

schil te overbruggen. Mogelijk moet de 

noord-zuidverbinding dan worden afgebo-

gen in de richting van Wetteren zodat de 

helling minder steil is. Kwatrechtsteenweg 

kan hier dan haaks op aansluiten. Dit is in 

lijn met de categorisering 

 De omrijfactor voor verkeer richting Mas-

semen of het zuidoosten van de ge-

meente Wetteren is groter. Er is een risico 

 de open ruimte wordt minimaal aangesne-

den. De verbinding vormt geen bedreiging 

voor erfgoedwaarden en is landschappe-

lijk niet waardevol 

 de bedrijvigheid langs Kwatrechtsteenweg 

kan via deze nieuwe weg ontsluiten wat 

impliceert dat er iets meer (vracht)verkeer 

van dit tracé zal gebruik maken in vergelij-

king met het scenario Moeregem-oost  
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dat er toch nog sluipverkeer doorheen de 

Wetterstraat en Neerstraat rijdt 

 het verkeer op Zuidlaan voorbij Moe-

regem-west neemt sterk af zodat de ver-

keersleefbaarheid ervan vergroot 

 doordat bedrijvigheid langs Kwatrecht-

steenweg kan ontsluiten, wordt de omge-

ving van N9 (Brusselsesteenweg) en het 

kruispunt met Kwatrechtsteenweg deels 

ontlast 

  het sluipverkeer doorheen Wetterstraat 

en Neerstraat krijgt nu een alternatief 

waardoor de leefbaarheid sterk verbetert 

  er zijn bijna geen woningen in de nabijheid 

van het tracé 

 

scenario Moeregem-oost 

- + 

 de omrijfactor voor verkeer richting het 

zuidoosten van de gemeente is beperkt en 

het risico op sluipverkeer via Neerstraat 

neemt af, maar blijft bestaan 

 doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer 

wordt langsheen woongebied geleid 

 de omrijfactor voor vrachtverkeer, ko-

mende van de bedrijvigheid langs 

Kwatrechtsesteenweg, is groter 

 er is meer ruimte om de spoorweg te over-

bruggen en logische kruispunten te confi-

gureren 

 het sluipverkeer doorheen Neerstraat (en 

Wetterstraat indien de huidige spoorweg-

overgang wordt gesloten) krijgt nu een al-

ternatief, waardoor de leefbaarheid sterk 

verbetert 

 het verkeer op Zuidlaan voorbij Moe-

regem-oost neemt sterk af zodat de ver-

keersleefbaarheid ervan vergroot 

 

scenario Boerenhol 

- + 

 doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer 

wordt doorheen woongebied geleid, wat 

zeer slecht is voor de verkeersveiligheid 

en -leefbaarheid 

 mogelijk moeten aanpalende woonstraten 

van Neerstraat worden afgesloten om de 

doorstroming niet te hinderen. 

 de ruimte is beperkt voor de aanleg van 

volwaardige fiets- en voetgangersvoorzie-

ningen 

 er moeten waarschijnlijk enkele woningen 

worden onteigend 

 de aanpassingen van het tracé hebben 

een grote impact op het milieu en met 

name op de ligging binnen de woonwijk 

 door het optimaliseren van deze verbin-

ding wordt de beschikbare capaciteit van 

de verbinding ten volle benut. 

 het verkeer op Zuidlaan voorbij Neerstraat 

neemt sterk af zodat de verkeersleefbaar-

heid ervan vergroot 

 er zal meer verkeer gebruik maken van dit 

tracé in vergelijking met de scenario’s 

Moeregem-oost en Moeregem-west we-

gens de dichtere ligging bij het centrum 

wat moet worden afgewogen tegenover 

de verminderde leefbaarheid van he 

woongebied 

Volgende elementen pleiten voor een noord-zuidverbinding via ‘Moeregem-west’. 

 De nieuwe verbinding die een groot aandeel zwaar verkeer zal afwikkelen, wordt bij voorkeur 

meer geclusterd aan het bedrijventerrein ‘Kwatrecht’ dan aan het woongebied van Overbeke. 

Deze weg biedt ook een bijkomende ontsluiting van het bedrijventerrein van Kwatrecht zelf.  
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 Door de nieuwe verbinding zo dicht mogelijk tegen het bedrijventerrein ‘Kwatrecht’ te leggen, 

wordt de huidige open ruimte corridor maximaal bewaard. 
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IV. Taakstellingen en behoeften 
  



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

118 

  



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

119 

1. Ruimte voor wonen 

1.1. Kwantitatieve taakstellingen en behoeften 

1.1.1. Inleiding 

De provincie Oost-Vlaanderen legt in zijn ruimtelijk structuurplan het kader vast waarbinnen de 

kwantitatieve opties op het vlak van wonen moeten worden geformuleerd. De provincie hanteert 

hierbij de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2012 en een doorkijk naar 2020 als referentie-

periode. In voorliggend gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de periode van 1 januari 2009 tot 

1 januari 2020 als ijkperiode gehanteerd. Redenen hiervoor zijn de referentiedatum van de be-

schikbare gegevens met betrekking tot het aanbod enerzijds en het moment van de verwachte 

goedkeuring van voorliggend structuurplan anderzijds.  

Ten behoeve van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden de beschikbare en 

verfijnde gegevens met betrekking tot het aanbod op 1 januari 2009 gehanteerd. In wat volgt zal 

de kwantitatieve optie van de provincie daarom eerst naar die datum worden bijgesteld op basis 

van het aantal gezinnen die er tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2009 zijn bijgekomen. De eerste 

beleidsperiode van de provincie (2007 - 2012) is nu minder relevant. Er is daarom geopteerd om 

vooruit te kijken en de doorkijk tot 1 januari 2020 als basis te nemen.  

Een gevolg van de gekozen beleidsperiode is dat, ten behoeve van de correcte kwantitatieve 

verwerking, projecten die reeds zijn gerealiseerd tussen 1 januari 2009 en de goedkeuring van 

het ruimtelijk structuurplan beschouwd zijn als onontwikkeld aanbod. Waar dit het geval is voor 

binnengebieden en gebieden in woonuitbreidingsgebied, is dit expliciet vermeld in de tekstuele 

beschrijving van het aanbod. Richtinggevend zullen deze gebieden als ontwikkeld beschouwd 

worden in de programmatie. 

1.1.2. Algemene beschrijving van het aanbod en de behoeften 

Gemeentelijke taakstelling 

Basiscijfers van de provincie 

In haar tweede partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan formuleert de provincie Oost-

Vlaanderen kwantitatieve opties inzake de woonbehoeften voor de periode 2007 tot 2012 met 

een doorkijk tot 2020. Zij doet dit voor de volledige gemeente Wetteren met twee cijfers: een 

basiscijfer bij een zwakke gezinsverdunning en één bij een sterke gezinsverdunning. De cijfers 

zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 10  lange termijn kwantitatieve optie inzake de woonbehoefte voor Wetteren voor de 

periode 2007 - 2020 

totale gemeente Wetteren bij zwakke gezinsverdunning bij sterke gezinsverdunning 

lange termijn kwantitatieve optie 2007 - 2020 859 1.038 

bron: ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen, tweede partiële herziening 

Omzetting van de basiscijfers naar kwantitatieve opties voor de gemeente Wetteren 

Voor de berekening van de taakstelling gaat de provincie uit van de verdeling van de inwoners 

tussen het buitengebieddeel van de gemeente en het stedelijk gebieddeel van de gemeente in 

1991. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de inwoners in 1991. 
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tabel 11 verdeling van de inwoners in 1991 

gebied aandeel (%) 

kleinstedelijk deel Wetteren 72,7 

overig deel Wetteren 27,3 

bron: Ruimte Vlaanderen, advies plenaire vergadering 2014 

De verhouding 1,2 voor het stedelijk gebied en 1,0 voor het buitengebied moet steeds worden 

gerespecteerd. De toegekende kwantitatieve optie per 100 inwoners in het stedelijk gebied deel 

moet steeds 20% hoger liggen dan de toegekende kwantitatieve optie voor het buitengebied. 

Intussen is de keuze gemaakt dat Kwatrecht in het kleinstedelijk gebied zal worden opgenomen.  

Rekening houdend met de genoemde verhoudingen zijn de kwantitatieve opties voor het buiten-

gebied en het stedelijk gebied als volgt. 

Het resultaat wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 12  kwantitatieve opties inzake de woonbehoefte voor het buitengebieddeel en het ste-

delijk gebieddeel van Wetteren voor 2007 - 2020 

gebied lange termijn kwantitatieve optie 01/2007 tot 01/2020 

bij zwakke gezinsverdunning bij sterke gezinsverdunning  

kleinstedelijke ruimte Wetteren (inclusief Kwatrecht) 654 791 

buitenruimte 205 205 

bron: ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen, tweede partiële herziening 

Voor het kleinstedelijk gebied is er een minimale taakstelling in functie van het te voeren stedelijk 

gebied beleid. In het buitengebied gaat het om een maximaal aantal te realiseren woningen. Het 

betreft het aantal woningen die nodig zijn om de gezinnen op te vangen in de veronderstelling dat 

er geen in- of uitwijking zou zijn, de zogeheten gesloten prognose. Deze opdeling is bedoeld om 

ervoor te zorgen dat gezinnen vooral in het stedelijk gebied gaan wonen. 

Actualisering van de kwantitatieve opties 

Bronnen bij de inventarisatie van het potentieel aanbod zijn de inventaris van onbebouwde per-

celen en het kadaster op 1 januari 2009. Om eenzelfde referentiedatum voor de berekening van 

de behoeften en de taakstelling te bekomen worden zij gereduceerd op basis van de toename 

van het aantal gezinnen tussen 2007 en 2009. 

Op 1 januari 2009 telde de gemeente 10.223 particuliere huishoudens. Dit zijn er 130 meer dan 

op 1 januari 2007, toen er 10.093 particuliere huishoudens waren. Met een frictieleegstand van 

3,5% geeft dit een toename met 134 woningen. Onderstaande tabel verdeelt deze toenames 

gelijkmatig met de verdeling van het aantal huishoudens in 2007 en brengt ze in mindering voor 

de resterende kwantitatieve opties. 

tabel 13 geactualiseerde behoeften en taakstelling voor 01/01/2009 - 01/01/2020 

gebied toename woningen  

01/2007 tot 01/2009 

lange termijn kwantitatieve optie 01/2009 tot 01/2020 

bij zwakke gezinsverdunning bij sterke gezinsverdunning 

kleinstedelijke ruimte Wetteren  

(incl. Kwatrecht) 96 558 695 

buitenruimte 38 167 167 
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Aanbod 

kaart 33 theoretische voorraad aan potentiële bouwkavels (2009) 

In totaal zijn in het begin van 2009 in Wetteren theoretisch 2.602 potentiële bouwkavels voor 

eengezinshuizen aanwezig: 524 in verkavelingen, 1.335 in woongebied en 743 in woonuitbrei-

dingsgebied. Bij deze voorraad kan voor de volledigheid ook de overtollige leegstand worden 

toegevoegd. In 2007 betrof het 13 woningen. De verdeling in de gemeente is weergegeven in 

onderstaande tabel.  

tabel 14 theoretische potenties voor woningbouw (01/01/2009) 
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kleinstedelijke ruimte  334 173 0 227 469 23 375 1.601 

Kwatrecht  39 53 1 0 59 4 0 156 

buitenruimte  151 194 0 0 159 116 225 845 

totaal 13 524 420 1 227 687 143 600 2.602 + 13 

Niet al deze potenties kunnen zomaar worden aangesneden.  

 Het juridisch vastliggend aanbod kan in principe worden omgezet in effectieve realisaties 

zonder dat het gemeentebestuur hier veel vat op heeft. Het betreft de potenties in verkavelin-

gen en langs uitgeruste wegen in woongebied. In totaal betreft het 944 theoretische bouwmo-

gelijkheden. Zij zullen echter niet allemaal ineens op de markt komen. Van de voorraad in 

verkavelingen zal naar schatting 83% op de markt komen in de periode 2009 - 2020. Dit 

betekent dat er een aanbod zal worden gegenereerd van 434 bouwmogelijkheden. Van de 

voorraad langs een uitgeruste weg in woongebied zal naar schatting 32,5% op de markt 

komen in de periode 2009 tot 2020. Dit betekent dat er een aanbod zal worden gegenereerd 

van 136 realisaties 27.  

 De mogelijkheid tot ontwikkeling van een deel van het aanbod is beschreven in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. In het RUP ‘Diepenbroek’ is in dit verband bijvoorbeeld een bijkomende 

fasering opgenomen. In totaal betreft het 227 theoretische mogelijkheden. 

 De ontwikkeling van het aanbod in binnengebied hangt af van de keuze van de gemeente 

om het openbaar domein al dan niet uit te breiden door aanleg van nieuwe wegenis en ligt 

dus niet vast. De voorraad langs niet uitgeruste wegen kan in dezelfde categorie worden on-

dergebracht. In totaal betreft het 687 theoretische mogelijkheden.  

 Voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied moet de behoefte worden aangetoond. 

De behoefte aan sociale woningen kan hier een rol spelen indien de ontwikkeling past binnen 

het woonbeleid dat de gemeente uitstippelt. De provincie kan beslissen om de ontwikkeling 

van deze gebieden principieel te weigeren. In totaal betreft het 743 theoretische mogelijkhe-

den. Ook deze voorraad ligt dus niet vast. Een deel van deze voorraad ligt langs een uitge-

ruste weg. Het betreft in totaal 143 potenties. Hiervan zijn er 61 geconcentreerd ter hoogte 

van Binnenkouter in Westrem waar nieuwe wegen zijn aangelegd tussen Dorpstraat en Ezel-

straat in functie van sociale woningbouw. 

 

 
27   Het vrijkomend juridisch vastliggend aanbod langs uitgeruste wegen wordt geraamd op 30% per tien jaar. In verka-

velingen is dit 80%. Per jaar komt er 3,5% van de voorraad lans uitgeruste wegen vrij en 14,87% in verkavelingen. 
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tabel 15 realisatie van de vastliggende voorraad tussen 01/01/2009 en 01/01/2020 

 in verkaveling langs uitgeruste weg in 

woongebied 

totaal 

kleinstedelijke ruimte 277 56 333 

Kwatrecht 32 17 49 

buitenruimte 125 63 188 

totaal 434 136 570 

Voorgaande berekening van het theoretisch aanbod en de trendmatige realisaties gaat uit van 

grondgebonden woningbouw.  

 Appartementsbouw is hierin niet inbegrepen. In de periode 1998 - 2008 werd in 17% van de 

bijgekomen gebouwen 50% van de bijkomende woningen gerealiseerd. Dit is een surplus aan 

woningen van 33% 28. Als de appartementsbouw een gelijke tred houdt in de periode 2009 - 

2020 zullen bovenop de beschreven 570 realisaties in het vastliggend aanbod bijkomend zo’n 

188 woningen via deze weg worden gerealiseerd. Deze invulling betreft zowel invullingen 

langs uitgeruste wegen door appartementsbouw in plaats van louter gesloten bebouwing als 

het opdelen van bestaande woningen of het afbreken van grondgebonden woningen en het 

vervangen ervan door appartementen. 

 Evenmin inbegrepen zijn projecten voor herinvulling in het bestaand woonweefsel in woon-

gebied of daarbuiten. Het betreft bijvoorbeeld de ontwikkeling op de site Cordonnier.  

Vergelijking aanbod en behoeften 

Toekomstgericht is het van belang de kwantitatieve optie voor de lange termijn mee te nemen. 

Deze vergelijking is opgenomen in onderstaande tabel. 

tabel 16 vergelijking aanbod en behoefte/taakstelling bijkomende woningen (01/01/2009 tot 

01/01/2020) 
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kleinstedelijke ruimte Wetteren  

(exclusief Kwatrecht) 333 558 tot 695 -176 tot -313 227 469 398 981 tot 844 

Kwatrecht 49 59 4 

buitenruimte 188 167 21 0 159 341 521 

Uit de kwantitatieve vergelijking tussen behoeften na realisatie van het juridisch aanbod en het 

overig aanbod blijkt dat het aanbod in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de kleinstedelijke 

ruimte van Wetteren bij een zwakke gezinsverdunning net volstaat om de kwantitatieve optie tot 

2020 op te vangen. Bij een sterke gezinsverdunning volstaat het aanbod in ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen niet. In het kleinstedelijk gebied gaat het om een minimale taakstelling. Om de ste-

 

 
28   Voor de berekening is uitgegaan van de kadastrale statistiek van het gebouwenpark van de FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie. Basis voor de raming zijn het aantal bijkomende woongelegenheden naar type bebouwing 
enerzijds en het aantal bijkomende woongebouwen naar type bebouwing anderzijds. In de statistiek zijn er geen 
cijfers voor 1999, daarom is gekeken naar de tien-jarige periode 1998 - 2008.  
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delijke rol te versterken moet een bijkomend aanbod worden gecreëerd. Hiervoor kan ruimte wor-

den gevonden in de binnengebieden. Het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden is niet 

nodig. Bovendien moeten niet alle binnengebieden worden ontwikkeld om de louter kwantitatieve 

taakstelling te realiseren. Er is dus ruimte om in te zetten op een kwalitatieve verbetering van dit 

stedelijk weefsel.  

In de buitenruimte is er geen behoefte om bijkomende gebieden aan te snijden voor woonontwik-

keling. Het bestaand juridisch aanbod volstaat om de behoeften op te vangen. Het betreft hier 

een maximale taakstelling.  

1.1.3. Situering van het aanbod in binnengebied in woongebied en woonuit-

breidingsgebied en in ruimtelijke uitvoeringsplannen 

kaart 34 binnengebieden in woongebied, woonuitbreidingsgebied en ruimtelijke uitvoerings-

plannen 

Onderstaande tabellen lijsten de verschillende gebieden op waar een theoretische voorraad aan-

wezig is in een ruimtelijk uitvoeringsplan, in binnengebied in woongebied en in woonuitbreidings-

gebied.  

Projecten voor herinvulling of woonverdichting in het bestaand weefsel zijn niet opgelijst. Het 

betreft bijvoorbeeld de ontwikkeling op de site Cordonnier waar voormalige industriële gebouwen 

in woongebied ten dele naar woningen worden omgezet. Andere voorbeelden zijn het opdelen 

van woningen of het afbreken van grondgebonden woningen en het vervangen ervan door ap-

partementen. 

Voorraad in de kleinstedelijke ruimte (exclusief Kwatrecht) 

In de kleinstedelijke ruimte liggen nog minstens 227 kavels op ontwikkeling te wachten. Zij werden 

vooropgesteld in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Diepenbroek’ (minimaal 109 te realiseren kavels 

in op te stellen verkaveling), Hekkerstraat (maximaal 78 woningen in verschillende gebieden) en 

Marktdreef (minstens 40 woningen in drie projectgebieden).  

Uitgaande van een te realiseren dichtheid van 25 woningen per hectare zijn er in functie van het 

te voeren aanbodbeleid in de kleinstedelijke ruimte bijkomend 468 mogelijkheden in binnenge-

bied in woongebied. Hiertoe behoren ook een aantal kleinere gebieden waar een ontwikkeling 

minder evident is omwille van de ontsluiting (bijvoorbeeld Leegmolenakker, Wegvoeringstraat en 

Kapellendries), de aanwezigheid van garageboxen die de woonkwaliteit van het centrumgebied 

ondersteunen (bijvoorbeeld te Lange Bergstraat - Korte Bergstraat) of waar een waardevolle tuin 

aanwezig is (bijvoorbeeld Stationsstraat). Daarnaast zijn er 398 mogelijkheden in woonuitbrei-

dingsgebied.  

tabel 17 mogelijkheden in de kleinstedelijke ruimte (01/01/2009) 

nr. situering oppervlakte (ha) potenties 

gebied met omschreven aantal in ruimtelijk uitvoeringsplan 

1. RUP Diepenbroek (Diepenbroek) 3,99 109 

2. RUP Hekkerstraat 1,62 78 

37. RUP Marktdreef 1,62 40 

totaal   227 
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nr. situering oppervlakte (ha) potenties 

binnengebied in woongebied (25 woningen/ha) 

3. Kapellewegel (Overbeke) 3,04 76 

4. Neerstraat - Gentsesteenweg 1,01 25 

5. Bloemluststraat 0,83 20 

6. Leegmolenakker 0,24 6 

7. Korte Massemsesteenweg 0,55 14 

8. Korte Massemsesteenweg - Oordegemsesteenweg 0,22 6 

9. Moutmolen 2,21 55 

10. Schuttersveld - Moutmolen 1,61 40 

11. Stationsstraat 0,61 16 

12. Lange Bergstraat - Korte Bergstraat 0,72 18 

13. Schooldreef 1,64 41 

14. Scheldedreef 1,96 49 

15. Wegvoeringstraat 0,31 8 

16. Kapellendries 0,55 14 

17. Vennestraat - Beirstoppellos 3,17 80 

totaal   468 

woonuitbreidingsgebied (25 woningen/ha) 

18. Zuiderdijk (Overbeke) 3,10 78 

19. Zuiderdijk - Mozen (Overbeke) 2,33 58 

20. Prinses Jos. Charlottelaan - Vijverstraat 2,07 52 

21. Liefkenshoek 1,29 32 

22. Beirstoppellos 5,38 135 

23. Slekkebeek 0,80 20 

totaal   375 

De potenties zijn louter kwantitatieve inschattingen uitgaande van de afgebakende oppervlakte. 

Kwalitatieve elementen zijn niet beschouwd. Zo zijn in een aantal gebieden al mogelijke projecten 

aanwezig of wordt de ruimte ingenomen door specifieke voorzieningen of waarden: 

 In binnengebied 3 is een rusthuis vergund.  

 In binnengebied 10 is er een ontwerp voor de ontwikkeling van 10 loten. 

 In de projectgebieden te Marktdreef worden bij de verdere projectuitwerking hogere dichthe-

den vooropgesteld. De eerste fase van het project Wetteren aan de Schelde (WAS) betreft 

min of meer de projectzone 1 van het RUP, goed voor 75% van de oppervlakte van de drie 

projectzones samen. In deze eerste fase worden 124 woningen voorzien in plaats van de 

geraamde (75%*40 =) 30 woningen. Het is vooralsnog onduidelijk welk aanbod in de volgende 

fases zal worden gegenereerd. 

Een aantal binnengebieden bevatten specifieke groenelementen en recreatieve elementen. Hier 

kan bijvoorbeeld ook over openstelling of inschakeling in het groen stedelijk netwerk worden na-

gedacht. 

 Binnengebied 7 kan (eventueel via een ontsluiting langs de parkeerplaats van de kleinhandel) 

voor een groene verbinding zorgen naar de stationsomgeving. 

 Binnengebied 8 betreft een ingesloten grote tuin met aansluitend een aantal magazijnen van 

bedrijven (een houthandel en een drukkerij). Het gebied ligt nabij het station. Behalve de ver-

weving van wonen en bedrijvigheid kunnen buffering en ontwikkeling van het groen netwerk 

vanuit het station als knooppunt worden overwogen. Een intensivering van het ruimtegebruik 

kan evenwel ook worden overwogen. De aard van de bedrijvigheid is niet evident in deze 

woonomgeving. 
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 In binnengebied 11 is een beschermde tuin aanwezig.  

 Binnengebied 14, aansluitend bij de Schelde, bevat een school, een park en een recreatieter-

rein. 

 Binnengebied 15 betreft een tuin met opgaand groen bij een verkaveling. 

 Binnengebied 16 bevat potentieel waardevolle groenelementen en kan bijvoorbeeld als spe-

cifieke groene publieke ruimte worden ingeschakeld in het verlengde van de voetgangersbrug. 

Desnoods kan dit ten koste gaan van het aantal theoretische potenties. Ook de woonuitbrei-

dingsgebieden 21 en 22 en het binnengebied 17 kunnen in een dergelijk verhaal worden be-

trokken. 

Voor andere binnengebieden is ontwikkeling niet evident omwille van het ingesloten karakter. 

Voor het toekomstig beleid kan de ontsluiting van het gebied (al dan niet voor wonen) een aan-

dachtspunt vormen. Het betreft onder andere binnengebied 12 in het centrum van de stad. Voor 

andere kleinere gebieden zoals 6 moet worden afgewogen of het opportuun is de ontwikkeling 

voor publieke functies verder na te streven.  

Tot slot zijn er gebieden die effectief overstromingsgevoelig zijn (binnengebieden 4 en 5 en woon-

uitbreidingsgebieden 18, 19 en 20). Voor de woonuitbreidingsgebeden is een signaalgebied in 

voorbereiding. 

Voorraad in Kwatrecht 

Als volgend gebied te Kwatrecht mee in het kleinstedelijk gebied wordt opgenomen, wordt het 

aanbod met 59 mogelijkheden uitgebreid. Hierbij is rekening gehouden met een stedelijke dicht-

heid van 25 woningen per ha. 

tabel 18 voorraad in Kwatrecht (01/01/2009) 

nr. situering oppervlakte (ha) aantal woningen 

(25 woningen/ha) 

ontwikkeld binnengebied in woongebied  

24. Gijzenzelestraat (Koningshof) 2,35 59 

Het gebied ‘Gijzenzelestraat’, dat recent werd ontwikkeld, ligt vooralsnog buiten het kleinstedelijk 

gebied volgens de hypothese van afbakening terwijl de hiernaast liggende woningen langs Oos-

terzelesteenweg wel in het kleinstedelijk gebied zijn opgenomen. Voor het zuidelijk deel van het 

binnengebied (0,57 ha) is een verkavelingsvergunning afgeleverd.  

Te Blauwe Paal ligt een voetbalveld bestemd als zone voor recreatie. Dit veld is hiervoor echter 

niet of nauwelijks in gebruik. Een omzetting naar woongebied behoort tot de mogelijkheden. Nu 

is dit nog geen deel van het beschikbaar aanbod. 

Voorraad in de buitenruimte 

Enige voorzichtigheid bij het ontwikkelen van de gebieden in de buitenruimte is geboden. Indien 

deze louter worden aangesneden om het globaal aanbod in de buitenruimte aan te scherpen, 

gaat dit principieel in tegen het beleid op bovenlokaal niveau waar wordt gestreefd naar het vrij-

waren van de open ruimte in het buitengebied en het versterken van het wonen in de stedelijke 

gebieden. Invullingen om kwalitatieve redenen (zoals de afwerking van de kern) of om aan spe-

cifieke behoeften in kader van het doelgroepenbeleid een antwoord te bieden, zijn evenwel niet 

uitgesloten. 
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Voor de ontwikkeling van de 242 mogelijkheden in woonuitbreidingsgebied is een principieel ak-

koord van de provincie noodzakelijk tenzij de aanvraag gebeurt door een sociale woonorganisatie 

en aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan 29. De ontwikkeling van de 155 mogelijkhe-

den in binnengebied in woongebied kan wel zonder principieel akkoord van de provincie. 30 

tabel 19 mogelijkheden in de buitenruimte (01/01/2009) 

nr. situering oppervlakte (ha) potenties 

binnengebied in woongebied (15 woningen/ha) 

26. Westremstraat (Westrem) 0,42 6 

27 Snipgat (Massemem) 1,80 26 

28. Kortenbosstraat (Kortenbos) 3,33 49 

29. Mellesteenweg (Ede) 0,35 5 

30. Kortewagenstraat (Ede) 2,30 35 

31. Lege Weg zuid (Jabeke) 1,39 20 

32. Lege Weg noord (Jabeke) 0,99 14 

totaal   155 

woonuitbreidingsgebied (15 woningen/ha in buitengebied) 

33 Binnenkouter (Westrem) 6,14 92 

34. Prinsenhof (Massemem) 2,80 42 

35. Dorpsplein (Massemem) 1,20 18 

36. Loweestraat (Massemem) 6,03 90 

totaal   242 

Ook hier zijn de potenties kwantitatieve inschattingen die louter uitgaan van de afgebakende op-

pervlakte. Kwalitatieve elementen zijn hierin niet beschouwd. Specifieke elementen hierin zijn het 

al dan niet aanwezig zijn van gronden in handen van een overheid of sociale huisvestingsmaat-

schappij (in functie van het activeringsbeleid inzake sociale huisvesting) en de overstromingsge-

voeligheid. Samenvattend gelden vanuit dit perspectief volgende bemerkingen. 

 Binnengebieden 26, 28, 29, 30, 34, 36 zijn in handen van particulieren en worden om deze 

reden niet opgenomen in het actieprogramma. 

 Het oostelijk deel van binnengebied 27 (tussen Snipgat en Molenbeek) is in eigendom van 

een overheid maar is verpacht. De gronden in het westelijk deel (ingesloten tussen Snipgat 

en Massemensteenweg) zijn in private handen. 

 Centraal door binnengebied 28 ligt de vallei van Klein Beekske - Koekoeksgracht, een over-

stromingsgevoelig gebied.  

 Woonuitbreidingsgebied 33 is in eigendom van de sociale bouw- en kredietmaatschappij. 

Centraal en in de zuidelijke rand van het gebied zijn delen overstromingsgevoelig.  

 Aan de zuidoostelijke zijde van woonuitbreidingsgebied 34 stroomt het Oliemeersbeekje. De 

vallei errond is overstromingsgevoelig. 

 Woonuitbreidingsgebied 35 is ten dele (0,17 ha) in gebruik als kerkhof. Een ander deel (de 

vroegere herenhoeve Prinsenhof) is beschermd als dorpsgezicht en in privé-handen. 

 Een centraal deel van woonuitbreidingsgebied 36 is overstromingsgevoelig.  

 

 
29   De voorwaarden worden geformuleerd in het grond- en pandendecreet artikel 145/7. De ontwikkeling van het woon-

uitbreidingsgebied ‘Binnenkouter’ te Westrem is een voorbeeld van toepassing van dit artikel. 
30   Zowel in binnengebied in woongebied als in binnengebied in woonuitbreidingsgebied beslist de gemeenteraad wel 

over de goedkeuring van de wegenis. Deze wegenis is nodig om tot een goede ruimtelijke ordening van het wonen 
in dergelijke binnengebieden te komen.  
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1.1.4. Kwaliteit van het bestaand aanbod aan woningen 

Volgens cijfers van 2001 ontbreekt in bijna de helft van de woningen (47,5%) het minimaal woon-

comfort of is er enkel een badkamer of wc aanwezig. Dit geldt vooral voor het centrum van 

Wetteren (o.a. Molenstraat, Overbeke, Tivoli en Molenhoek) maar ook in andere gebieden (o.a. 

Scheldekaai, Warande, Overschelde, Statiekouter, Diepenbroek en Kwatrecht) blijft zowat de 

helft van het woningenbestand op een laag comfortniveau steken.  

Daarnaast hebben een aantal wijken in de gemeente, zoals de Tivoliwijk, een bepaalde erf-

goedwaarde. De waarde kan schuilen in de eigen of exemplarische identiteit voor een Vlaamse 

of internationale stedenbouwkundige of architecturale stroming maar ook in de referentiewaarde 

voor de geschiedenis van de gemeente als industriële gemeente langs de Schelde of als bloe-

men- en plantengemeente. Niet al deze woningen zijn evenwel aan de huidige kwaliteitseisen 

aangepast. Soms kunnen kleinere ingrepen in functie van een specifieke woningtypologie vol-

staan om een voldoende hoge kwaliteit te waarborgen. Op andere plekken zal evenwel moeten 

worden overwogen om structureel in te grijpen of zelfs het geheel te verwijderen. Het industrieel 

verleden van Wetteren heeft er ook voor gezorgd dat oude bouwblokken zijn ontstaan die slechts 

een beperkte woonkwaliteit toelaten. 

1.2. Huisvesting voor specifieke doelgroepen 

Wetteren streeft ernaar dat iedere inwoner kwaliteitsvol en betaalbaar kan wonen. Om deze 

strategische doelstelling in praktijk om te zetten wenst het bestuur op volgende terreinen acties 

te ondernemen: 

 dakloosheid 

 betaalbare kwalitatieve huisvesting 

 overleg met woonactoren 

 kwaliteitsvol wonen voor ouderen, intra- en extramuraal. 

Wat volgt gaat vooral in op de betaalbare kwalitatieve huisvesting en het wonen voor ouderen. 

Kwaliteitsvol wonen heeft niet enkel betrekking op de woning als dusdanig maar ook op de vorm 

en het functioneren van de woonomgeving. Aansluitend zijn in dit kader dan ook volgende stra-

tegische doelstellingen van belang. 

 Wetteren wil dat ouderen, personen met een handicap, zieken zo lang mogelijk in hun ver-

trouwde omgeving kunnen blijven. 

 Wetteren wil ouderen zorg bieden op maat. 

1.2.1. Sociale woningen  

Kwantitatieve behoeften  

Het sociaal objectief voor de gemeente Wetteren bedraagt 169 bijkomende sociale huurwoningen 

tussen 2008 en 2020. Dit zijn 14 woningen per jaar of 140 bijkomende sociale huurwoningen 

tussen 2007 en 2017. Tussen begin 2008 en begin 2012 werden 70 bijkomende sociale huurwo-

ningen gerealiseerd of vergund 31. Eind 2012 had het sociaal verhuurkantoor op grondgebied 

Wetteren 87 woningen in patrimonium. Dit zijn er 49 meer dan bij de nulmeting.  

 

 
31   Bron: motiveringsnota BSO voortgangstoets gemeente Wetteren DW/AD/2013/215 dd. 10/12/2013. Uit de vooruit-

gangstoets van Wonen Vlaanderen is af te leiden dat 55 bijkomende sociale huurwoningen zijn gerealiseerd tussen 
01/01/2008 en 01/01/2012. De gemeente weerlegt dit in deze brief. 
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Het sociaal objectief inzake koop bedraagt 80 sociale koopwoningen en 6 sociale kavels voor de 

periode 2008 - 2020. Dit zijn 7 sociale koopwoningen per jaar en 1 sociale kavel per twee jaar. 

Tussen begin 2008 en begin 2012 werden 20 bijkomende sociale koopwoningen gerealiseerd of 

vergund. Het betreft het project Binnenkouter. Daarnaast zijn 3 sociale kavels vergund 32. 

Intussen staan nog een aantal projecten op stapel. Zo zijn aan Eigen Dak sedert januari 2012 

vergunningen toegekend voor de bouw van 29 woningen en zijn verschillende ontwerpen in op-

maak. 

Ruimtelijk-kwalitatieve randvoorwaarden bij invulling van de behoefte 

Sociale woningbouw heeft tot doel drempelverlagend te werken in het ontwikkelen van een kwa-

liteitsvolle woonomgeving. Hierbij moet niet enkel de woning als dusdanig, maar ook de ruimere 

woonomgeving in rekening worden gebracht. Een doordacht gebiedsgericht sociaal woonbeleid 

kan immers ook drempelverlagend werken inzake bijvoorbeeld sociale integratie en ruimtelijke 

mobiliteit. Bovendien heeft de overheid een voorbeeldfunctie wat betreft het ecologisch duurzaam 

bouwen. Dit aspect heeft niet enkel te maken met materiaalgebruik maar ook met de specifieke 

gebiedsgerichte ontwikkeling van het wonen. 

Criteria die worden meegenomen bij de beoordeling van de opportuniteit van een sociaal woon-

project, zijn daarom: 

 de mate waarin de woningen in het bestaand woonweefsel kunnen worden geïntegreerd naar 

typologie, schaal en dichtheid  

 de aanwezigheid van woonondersteunende, commerciële en andere activiteitsgenererende 

functies en van gemeenschapsvoorzieningen in de onmiddellijke omgeving 

 de bereikbaarheid via het openbaar vervoer 

 de mate waarin het project inpasbaar is in het ruimtelijk functioneren van de omgeving (en 

bijvoorbeeld geen natuurverbindingen doorbreekt of geen overschrijding veroorzaakt van de 

verkeersverwerkende capaciteit). 

Bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening van het sociaal gedeelte van een verkavelings-

project of een bouwproject zal in het buitengebied steeds worden uitgegaan van ten minste 25 

en ten hoogste 35 woningen per hectare. In het kleinstedelijk gebied zijn dit 35 tot 100 woningen 

per hectare. Anders dan bij marktconforme invullingen wordt de oppervlakte openbaar domein in 

deze berekening niet meegenomen. 

Relatie met de globale woningbouwprogrammatie 

Het sociaal objectief is onderdeel van de globale woningbouwprogrammatie. Het gaat niet om 

een surplus noch om een vermindering van de te realiseren kwantitatieve opties. Zolang het ob-

jectief niet gerealiseerd is, heeft het bestaan ervan wel repercussies voor de toekomstige ontwik-

keling van de binnengebieden en grotere projecten.  

 

 
32   Bron: motiveringsnota BSO voortgangstoets gemeente Wetteren DW/AD/2013/215 dd. 10/12/2013. Uit de vooruit-

gangstoets van Wonen Vlaanderen is af te leiden dat 55 bijkomende sociale huurwoningen zijn gerealiseerd tussen 
01/01/2008 en 01/01/2012. Uit de vooruitgangstoets van Wonen Vlaanderen is af te leiden dat geen bijkomende 
sociale koopwoningen of sociale kavels zijn gerealiseerd tussen 01/01/2008 en 01/01/2012. De 3 bijkomende soci-
ale kavels vergund in die periode zijn wel geregistreerd. 
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1.2.2. Bescheiden woningen 

Kwantitatieve behoeften 

Het decreet grond en pandenbeleid voorziet dat naast de sociale woningen ook bescheiden wo-

ningen worden voorzien in de verschillende grotere projecten. Dit zijn woningen die aan bepaalde 

typologische voorwaarden voldoen maar aan marktprijs worden verkocht. Een kwantitatieve be-

paling van de behoefte aan bescheiden woningen is evenwel afwezig. 

Ruimtelijk-kwalitatieve randvoorwaarden 

Om als bescheiden woonvorm in aanmerking te komen mag een kavel maximaal 500 m² groot 

zijn. Zonder de infrastructuren zoals de wegen in een verkavelingsproject in rekening te brengen 

zijn dit 20 kavels per hectare. Als het een woning betreft, mag het volume van een huis maximaal 

550 m³ bedragen en mag het bouwvolume van andersvormige woongelegenheden maximaal 240 

m³ zijn.  

Wat betreft de situering van de projecten zijn de ruimtelijk-kwalitatieve voorwaarden gelijkaardig 

aan deze van sociale woningen. Net zoals sociale woningbouw heeft ook bescheiden wonen tot 

doel drempelverlagend te werken in het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle woonomgeving. Van-

uit die optiek is een mix met sociale huisvestingsprojecten gewenst.  

Relatie met de globale woningbouwprogrammatie 

Ook de behoefte aan betaalbare woningen is onderdeel van de globale woningbouwprogramma-

tie. Het gaat niet om een surplus noch om een vermindering van de te realiseren kwantitatieve 

opties. Bescheiden woningen geven geen invulling aan het sociaal objectief. 

1.2.3. Woningen voor alleenstaanden 

Uit de omgevingsanalyse van het lokaal sociaal beleidsplan 2008 - 2013 blijkt dat 29,1% van de 

Wetterse huishoudens bestaat uit alleenstaanden en dat dit aandeel stijgt. Dit heeft gevolgen 

voor zowel het inkomen per gezin als voor de benodigde oppervlakte van deze gezinnen. De 

alleenstaanden zijn zowel ouderen als jongeren. 

1.2.4. Woningen voor senioren  

Kwantitatieve behoeften 

Wetteren kent in 2007 geen hoge grijze druk 33 en het aantal ouderen is iets lager dan gemiddeld 

in de provincie. Toekomstgericht zal de vergrijzing evenwel sneller zijn dan in de rest van de 

provincie. Tussen 2007 en 2017 neemt het aantal 60- tot 79-jarigen toe met 570 personen, het 

aantal 80+ers neemt toe met 491 personen. Waar zij verhuizen, kunnen de woningen evenwel 

door jonge gezinnen worden ingenomen. Waar dit niet het geval is, is er een kans op verslechte-

ring van de woonkwaliteit. 

 

 
33   Grijze druk is de verhouding tussen het aantal 60+ers en het aantal 20- tot 59-jarigen 
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tabel 20 prognoses voor de oudere bevolking 

leeftijdsgroep 2007 2012 2017 2022 

60 - 79 4.541 4.843 5.111 5.641 

80+ 1.030 1.301 1.521 1.599 

Volgens de programmatie van de Vlaamse gemeenschap inzake bejaardenvoorzieningen 34 was 

het objectief in 2007 voor Wetteren 313 woningen in een woonzorgcentrum. Het aantal erkende 

woningen in een woonzorgcentrum bedroeg 242. Zij waren gesitueerd te Schelderust en Sint-

Jozef. Daarnaast zijn er in het woonzorgcentrum Schelderust 3 plaatsen voor kortverblijf. Hiervan 

zijn er 10 aangepast voor minder validen. In de gemeente is er geen dagverzorgingscentrum.  

Op basis van de vroegere rekenmodule kan ook een programma voor assistentiewoningen of 

serviceflats worden geformuleerd. Het gaat om 123 woningen. In het serviceflatgebouw ‘Schelde-

zicht’ heeft het OCMW 92 erkende assistentiewoningen. 

tabel 21 programmacijfers serviceflats en woonzorgcentra in gemeente Wetteren 

 
erkende plaatsen 

(2007) 
programma 2017 verschil programma 

woonzorgcentra 242 378 -136 

serviceflats/assistentiewoningen 92 145 -53 

dagverzorging 0 11 -11 

kortverblijf 3 11 -8 

Volgens de programmacijfers van de Vlaamse gemeenschap bleef het aantal erkende plaatsen 

in een woonzorgcentrum en het aantal assistentiewoningen tot 1 januari 2010 gelijk.  

In 2010 waren in het binnengebied in woongebied nr. 3 Kapelleweg (Overbeke) wel een woon-

zorgcentrum (Armonea) met 97 kamers en een concentratie van 16 assistentiewoningen gepland. 

Deze zijn intussen gerealiseerd 35. In Wegvoeringstraat (woonzorgcentrum Sint-Jozef) zijn intus-

sen 29 van de geplande 33 assistentiewoningen gebouwd.  

Ruimtelijk-kwalitatieve randvoorwaarden bij invulling van de behoefte 

De gevolgen van de vergrijzing op de behoeften inzake huisvesting zijn meervoudig.  

 Er is een versterkte trend waarin een bijkomende stap in de wooncarrière wordt gezet op 

basis van een behoefte naar een (kleinere) aangepaste woning (zoals een serviceflat). 

 Er is een toename van de problemen inzake de kwaliteit van de huisvesting. Ouderen 

zetten minder vlug de stap naar een investering om de woonkwaliteit van de eigen woning te 

verbeteren. Het woningenbestand veroudert. Dit wordt bovendien versterkt door het feno-

meen ‘house rich, income poor’. Hiermee wordt bedoeld dat vele senioren wel een eigen wo-

ning hebben maar niet voldoende inkomen bezitten om de nodige onderhouds- en aanpas-

singswerken uit te voeren. 

 Men stelt een toename van de zorgbehoefte en een toenemend belang van de situering 

van de woningen nabij de zorgvoorzieningen vast. De toegenomen zorgbehoefte concre-

tiseert zich in een vraag naar bijkomende plaatsen in rusthuizen maar ook in de noodzaak om 

de zorgconcepten te herdenken zodat de zorg langer aan huis kan worden geleverd.  

 

 
34   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement welzijn, volksgezondheid en cultuur, administratie gezin en 

maatschappelijk welzijn, 1 april 1998; rusthuisbedden en serviceflats. 
35   Bron: de gemeentelijke woondienst. 
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Bij de ontwikkeling van een aanbod voor ouderen is het dus van belang om ook een aantal rand-

voorwaarden in rekening te brengen en zich niet te beperken tot een loutere invulling van de 

programmacijfers. Vanuit het oogpunt van de doelgroep zelf zijn de beperkte mobiliteit en de 

gegroeide verbondenheid met de leefomgeving belangrijke aandachtspunten. In functie van de 

toekomstige financiering van de zorg vormt evenwel ook de rationaliteit van de zorgverlening een 

randvoorwaarde: niet alle plaatsen zijn even goed en even snel bereikbaar.  

Een weloverwogen spreidingsbeleid is dus noodzakelijk. Mogelijke criteria hierin zijn: 

 de aanwezigheid van woonondersteunende, commerciële en andere activiteitsgenererende 

functies en van gemeenschapsvoorzieningen waaronder ontmoetingsruimten 

 de mate waarin dit voorzieningenniveau (door onder andere de dichtheid van de bevolking en 

het gebiedsgericht karakter van het verenigingsleven) ook in de toekomst kan worden gevrij-

waard of in stand kan worden gehouden 

 de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

 de aanwezigheid van specifieke zorgvoorzieningen. 

Relatie met de globale woningbouwprogrammatie 

Tussen 2007 en 2017 neemt het aantal 60- tot 79-jarigen toe met 570 personen, het aantal 80+ers 

neemt toe met 491 personen. Waar zij verhuizen, kunnen de woningen door jonge gezinnen wor-

den ingenomen. Waar dit niet het geval is, is er een kans op verslechtering van de woonkwaliteit. 

De totale behoefte van 189 bijkomende woningen voor senioren in woonzorgcentra of onder de 

vorm van assistentiewoningen is onderdeel van de globale woningbouwprogrammatie. Ze resul-

teren noch in een surplus noch in een vermindering van de te realiseren kwantitatieve opties. De 

behoeften ten gevolge van de vergrijzing veroorzaken vooral interne verschuivingen binnen de 

totaliteit van het toekomstig woonpatrimonium. 

 De creatie van bijkomende nieuwe woningen, gericht op ouderen, laat toe de woonmobiliteit 

van deze groep te verhogen, waardoor oudere woningen sneller worden gerenoveerd of her-

opgebouwd en het woningpatrimonium sneller wordt vernieuwd. 

 Samen met de aanmoediging van deze renovatie wordt zo binnen het bestaand patrimonium 

plaats gemaakt voor jonge gezinnen. 

Om een antwoord te bieden op de vergrijzing moet kort op de bal worden gespeeld. De creatie 

van een bijkomend aanbod voor deze doelgroep heeft effecten op langere termijn: grotere wo-

ningen komen vrij voor jonge gezinnen, kleinere en aangepaste woningen worden gecreëerd voor 

ouderen. Splitsingsvormen zoals het voorzien van een deel van de woning als zorgwoning maar 

ook appartementsbouw of indeling van voormalige hoeves voor meerdere gezinnen passen in dit 

intensiveringsverhaal.  

1.2.5. Daklozen 

De gemeente heeft voor daklozen een lokaal aanbod aan crisis- en noodwoningen uitgebouwd 

zodat bij dakloosheid tijdelijk een kwalitatief onderdak kan worden aangeboden. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

132 

1.2.6. Woonwagenbewoners 

Kwantitatieve behoefte 

De provincie heeft de taak om, aansluitend bij het kleinstedelijk gebied Wetteren, een geschikte 

locatie te zoeken voor doortrekkersterreinen en voor residentiële terreinen. De gemeente Wette-

ren heeft, met zo’n 23.000 inwoners, volgens het ruimtelijk structuurplan van de provincie een 

capaciteit nodig van: 

 10 plaatsen op residentiële terreinen  

 10 plaatsen op een doortrekkersterrein. 

In de gemeente Wetteren is op dit ogenblik een kleinschalig (15 plaatsen), familiaal residentieel 

terrein aanwezig en ook als dusdanig bestemd langs Zuiderdijk. Het terrein heeft een oppervlakte 

van 0,4 ha. De gemiddelde oppervlakte van de standplaatsen is 130 m².  

Volgens het Oost-Vlaams diversiteitscentrum Odice vzw was er in oktober 2009 een tekort van 

11 standplaatsen te Wetteren 36. Op basis van de huidige samenstelling van de woonwagenbe-

volking in de gemeente zal op kortere termijn vooral een bijkomende behoefte ontstaan aan bij-

komende residentiële plaatsen. Er kan worden verwacht dat de ontwikkeling van een even groot 

residentieel terrein van minstens 15 plaatsen wenselijk is. Nieuwe locaties waar een beperkte 

uitbreiding op langere termijn mogelijk is, krijgen in deze studie de voorkeur.  

Ruimtelijk-kwalitatieve randvoorwaarden bij invulling van de behoefte 

Criteria bij de locatiekeuze zijn: 

 een goede bereikbaarheid vanaf het regionaal wegennet 

 een goede ruimtelijke aansluiting bij het stedelijk weefsel en geen versnippering van de open 

ruimte 

 een goede (functionele) band met het stedelijk weefsel 

 de mogelijkheid tot een goede ruimtelijke inpassing op niveau van de site 

 de mogelijkheid tot ontwikkeling van een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor de toekom-

stige bewoners. 

Relatie met de woningbouwprogrammatie 

De creatie van dit aanbod is onderdeel van de globale woningbouwprogrammatie. Het gaat noch 

om een surplus noch om een vermindering van de te realiseren kwantitatieve opties. 

1.3. Mogelijkheden tot realisatie van een voldoende en kwalitatief 
aanbod 

1.3.1. Toepassen van het voorkooprecht  

Door afbakening van bijzondere gebieden wordt een voorkooprecht gecreëerd voor de realisatie 

van het sociaal woonaanbod enerzijds en de verbetering van de kwaliteit van het woningaanbod 

en de woonomgeving anderzijds. Door een gepaste wijze toepassing op het terrein ontstaat de 

mogelijkheid om het aanbod aan sociale woningen ook in het bestaand weefsel uit te breiden.  

 

 
36   Odice vzw, Woonwagencijfers Oost-Vlaanderen - stand van zaken oktober 2009, op http://www.odice.be 

(19/04/2010). 

http://www.odice.be/


OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

133 

De gemeente Wetteren heeft in het verleden bijzondere gebieden afgebakend. De geldigheid is 

midden 2013 echter verlopen.  

1.3.2. Stimuleren van een bijkomende stap in de wooncarrière  

Om de woningkwaliteit te verbeteren en te bewaken en mogelijkheden te creëren inzake het recht 

van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen werden bijzondere gebieden aangeduid. 

Het blijkt evenwel dat het voorkooprecht slechts in zeer beperkte mate is toegepast en dat vooral 

aankopen gebeurden in functie van een opwaardering van het openbaar domein. Er zal met an-

dere woorden ook aan andere instrumenten ten behoeve van de vernieuwing van het bestaand 

woningpatrimonium moeten worden gedacht. Het huidig renovatiebeleid is sterk toegespitst op 

het perceelsniveau en de individuele ondersteuning. Op een aantal plaatsen is evenwel een rui-

mere, meer ingrijpende en geïntegreerde aanpak gewenst van bijvoorbeeld het volledige bouw-

blok of van een reeks aanliggende percelen.  

Het stimuleren van een bijkomende stap in de wooncarrière van ouderen kan ertoe leiden dat 

oudere woningen sneller op de markt worden gebracht en zo een vernieuwing of opfrisbeurt krij-

gen. Deze opfrisbeurt kan maar hoeft niet te gebeuren door de toekomstige bewoners als onder-

deel van hun budgetplanning. Ook private en openbare projectontwikkelaars kunnen een rol spe-

len in deze vernieuwing.  

1.3.3. Ruimtelijk organiseren van de extramuralisering van de zorg 

De programmacijfers inzake zorg voor ouderen betreffen slechts een deel van het verhaal. De 

extramuralisering van de zorg staat in haar kinderschoenen. Om die reden kunnen ook vernieu-

wende initiatieven worden ondersteund die zich richten op een verdere extramuralisering. Het 

veranderingsproces houdt in dat ook andere spelers zich op de zorg gaan richten. De ruimtelijke 

planning kan in dit verband de taak opnemen om ruimtelijke woonzorgzones te beschrijven waar-

binnen de assistentiewoningen, bij voorkeur verweven in de woonomgeving, worden gesitueerd. 

De aanwezigheid van voorzieningen zoals verzorging maar bijvoorbeeld ook openbaar vervoer 

of centrumfuncties kunnen hier in rekening worden gebracht.  

1.3.4. Inzetten op renovatie van de woonomgeving 

Het beleidsplan huisvesting formuleert acties om een goede woonkwaliteit en woonomgeving te 

realiseren. Behalve stimuli om oude en/of leegstaande woningen met een lage woonkwaliteit te 

verbeteren gaat het ook om acties zoals het systematiseren van de controle op leegstand en het 

meer proactief opvolgen van de dossiers onbewoonbaarheid en ongeschiktheid. De renovatiebe-

hoefte beperkt zich echter niet tot een behoefte aan renovatie van individuele woningen. Een 

ruimere, gebiedsgerichte invalshoek is wenselijk. Pas dan kan de vernieuwing tegelijk een ver-

betering van het wooncomfort, van de bebouwingsstructuur, van de woonomgeving en van de 

woontypologie inhouden.  
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2. Ruimte voor ambachtelijke en productiegerela-
teerde bedrijvigheid 

2.1. Behoeften en taakstellingen 

2.1.1. Taakstelling  

Het structuurplan provincie Oost-Vlaanderen (M.B. 18/07/2012) definieert een kwantitatieve optie 

van 38 ha aan bijkomende bedrijventerreinen voor lokale en regionale bedrijven vanaf 1994 tot 

2012. De provincie suggereert richtinggevend om ‘het niet opgenomen pakket bedrijventerreinen’ 

in 2012 over te dragen naar 2020.  

Van het pakket van 38 ha is tussen 1994 en 2010 al 26 ha gerealiseerd door wijziging van het 

gewestplan te Vantegem (B.Vl.R. 7 juli 1998). Als deze wijziging in rekening wordt gebracht res-

teert er een kwantitatieve optie van 12 ha. 

Daarnaast zijn er nog de bijkomende/verdwenen bedrijventerreinen via BPA en RUP. Het betreft 

wijzigingen van de bestemmingsplannen ter hoogte van bestaande bedrijven en/of bedrijventer-

reinen. Zij leiden niet tot een bij te stellen kwantitatieve optie. De kwantitatieve optie van 12 ha 

blijft behouden. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de taakstelling weer op basis van de 

BPA’s en RUP’s waar bedrijventerrein was bestemd voor de opmaak van het plan of waar bijko-

mende ruimte voor bedrijvigheid is bestemd. 

tabel 22  kwantitatieve optie en evolutie op basis van de ruimtebalans  

 oppervlakte voor het plan (ha) gepland 

(ha) 

saldo (ha) 

 gewestplan zonevreemd 

bestaand 

kwantitatieve optie 1994 -2020 38 

wijziging gewestplan (07/07/1998) 0 0 26 -26 

BPA 16 ‘Molenbeekweg’ (27/06/2000) 0 0,2 0,2 0 

RUP ‘zonevreemde bedrijven’ (14/11/2002) 1,1 2,3 3,4 0 

RUP ‘Neerhonderd’ (20/12/02) 37 4,1 0 4,5 0 

RUP ‘Koedreef’ (01/12/2005) 38 7,7 0 7,7 0 

RUP ‘Cartonnage P. Van de Velde’ 

(31/04/2008) 
0 1,3 1,3 0 

RUP ‘Aslan’ (29/04/2010) 0 1,3 1,3 0 

resterende kwantitatieve optie -12 

2.1.2. Kwalitatieve behoeften 

De partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (2010) stelt expliciet dat het 

streefcijfer niet als doelstelling moet worden beschouwd. Initiatieven inzake intensivering en ac-

tiveringsmaatregelen kunnen zorgen voor een sterke toename van het aanbod en kunnen een 

eventuele ruimtebehoefte doen dalen.  

 

 
37   Het RUP Neerhonderd bevat een sterke detaillering van het buffergebied volgens het gewestplan. Er is uitgebreid 

aandacht besteed aan de verweving tussen wonen en bedrijvigheid. Aan de bestemmingen in het RUP is geen 
bestemmingscategorie gekoppeld waardoor een éénduidige ruimtebalans niet kan worden opgemaakt. Analoog aan 
de nota voor publieke consultatie ten behoeve van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren is onder-
steld dat er noch bestemmingen voor bedrijvigheid noch bestemmingen voor wonen zijn bijgekomen.  

38   De zone voor buffer en wegen dienen voor het functioneren en de inpassing van de bedrijvigheid en worden daarom 
in die bestemmingscategorie ondergebracht. 
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Drie types van ruimtebehoeften 

Vanuit ruimtelijk oogpunt kunnen een drietal types van vragen naar ruimte voor bedrijvigheid wor-

den onderscheiden: 

 grotere bedrijven met een vraag naar terreinen groter dan 0,5 ha die een locatie op een regi-

onaal bedrijventerrein kunnen vinden in Wetteren of de ruimere omgeving 

 middelgrote bedrijven met een hoge bedrijfszekerheid, en een ruimtebehoefte van 0,1 tot 0,5 

ha die vaak wel in aanmerking komen voor een lokaal bedrijventerrein 

 kleine bedrijven die soms maar niet altijd verweefbaar zijn in de woonomgeving en/of die in 

bepaalde gevallen te weinig bedrijfszeker of kapitaalkrachtig zijn om zich op een ‘klassiek’ 

lokaal bedrijventerrein te vestigen of van start te gaan, waardoor zij in aanmerking komen 

voor vestiging op kleinere stedelijke bedrijventerreinen zoals Tragel en Peperstraat. 

Ontsluiting 

De problematiek van de bedrijvigheid in Wetteren is in belangrijke mate ook een probleem van 

ontsluiting. De bedrijven ten noorden van de Schelde, en met name deze op het terrein Stookte, 

zijn slecht ontsloten naar het hoofdwegennet. Nochtans is op deze plaats één van de toonaan-

gevende bedrijvengroepen in Vlaanderen actief.  

In het centrum van Wetteren bevinden zich een aantal kleinere terreinen (Tragel, Peperstraat, 

Zuiderdijk) met een onduidelijke toekomst. De verweefbaarheid met de woonomgeving, de ver-

keersdruk, de beeldkwaliteit en de gewenste verweving van wonen en werken moeten ten op-

zichte van elkaar worden afgewogen. Het is niet vanzelfsprekend dat alle productie- en andere 

activiteiten naar locaties buiten het centrum worden verplaatst. Nabijheid van de werkplek is ook 

een manier om de mobiliteitsbehoefte in te perken. 

Het verkeer van de bedrijventerreinen in en rond Kwatrecht (Kwatrecht noord, Kwatrecht zuid, 

Koedreef, Vantegem en Frun-park) wordt naar het hoofdwegennet ontsloten via Brusselsesteen-

weg, Zuidlaan en Oosterzelesteenweg. Vooral Oosterzelesteenweg en de knooppunten met 

Brusselsesteenweg en E40 zijn al zwaar belast door het verkeer. Deels is dit het gevolg van de 

ontsluitingswijze van Frun-park, deels ook door de rol van het knooppunt met E40 als ontsluiting 

van het land van Zottegem en de nabijheid van de zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.  

Op langere termijn kan eraan worden gedacht om alternatieve vervoermodi aan te bieden en zo 

de verkeersdruk te Kwatrecht te verminderen. Vermoedelijk zal deze vermindering evenwel be-

perkt blijven en zal de mogelijkheid om Kwatrecht verder voor bedrijvigheid te ontwikkelen steeds 

afhangen van de mogelijkheid om de activiteiten ook infrastructureel op een duurzame wijze te 

ontsluiten. 

2.2. Aanbod 

2.2.1. Huidige spreiding van de bedrijven 

De kaart met de huidige spreiding van de bedrijven (kaart 23) laat een patroon zien waarin, naast 

de bezetting van bestaande bedrijventerreinen, ook verweving aanwezig is in het kleinstedelijk 

weefsel en het woonweefsel van de verschillende kernen met vooral Ten Ede, Massemen en in 

mindere mate ook Jabeke en Westrem.  

Daarnaast blijkt ook Brusselsesteenweg een ruimtelijk belangrijke structurerende factor. Het on-

derzoek naar de ontwikkeling van grootschalige detailhandel langs deze weg laat zien dat er 
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vooral een ontwikkeling is van ruimtebehoevende bedrijven (met gedeeltelijk buitenopslag) waar-

aan dan een handelsfunctie wordt gekoppeld. Voorbeelden zijn autoverkoop of verkoop van 

bouwmaterialen of ruw hout. 

2.2.2. Huidige bezetting van de bedrijventerreinen 

kaart 35 bezetting bestaande bedrijventerreinen (2010)  

Een andere benadering om het potentieel aanbod in beeld te brengen is de inventarisatie van de 

bezetting van de bedrijventerreinen: welke terreinen zijn in gebruik voor bedrijvigheid (in de brede 

zin 39), wat is beschikbaar, waar zijn de terreinen niet in gebruik voor bedrijvigheid. Kwantitatief 

geeft dit samenvattend voor begin 2010 een beeld zoals onderstaande tabel 40.  

tabel 23 aanbod op bestaande bedrijventerreinen 

 totaal (ha) aandeel (%) 

in gebruik voor bedrijvigheid 146,0  78,2 

reservegronden bedrijven 22,4 12 

beschikbare frictieleegstand 1,8 1 

ijzeren voorraad 6,9 3,5 

voor 2017 3,8 2 

na 2017 3,1 1,5 

afwijkend gebruik 9,6 5,1 

totaal 186,7 100 

bron: VLAO, 12 februari 2010, eigen verwerking 

Uit de tabel blijkt dat het beschikbaar aanbod begin 2010 op de markt zeer beperkt was. De 

frictieleegstand bedroeg slechts 1%. Ook het aanbod aan toekomstig te ontwikkelen bedrijven-

terreinen (via aanleg van wegen, sanering, enz.) is relatief beperkt: samen 3,5% waarvan slechts 

2% te realiseren voor 2017. 

 

Er bestond in 2010 ook een uitgebreid aanbod aan reservegronden in eigendom van bedrijven: 

12% van het totaal aanbod aan bedrijventerreinen of 22,4 ha. Hiervan lag 14,9 ha op het bedrij-

venterrein Stookte, 4 ha op het bedrijventerrein Vantegem en 1,5 ha te Tragel.  

 De reserves te Tragel zijn bebost en bevinden zich in een woonomgeving. Een aantal bedrijfs-

gebouwen te Tragel bleek tijdens het vooronderzoek in verval. Ontwikkeling is enkel wenselijk 

voor bedrijvigheid die met een woonomgeving kan worden verweven en binnen een kader 

voor de ontwikkeling en gedeeltelijke reconversie van het terrein Tragel. De focus ligt hierbij 

op het bestaande bebouwde gedeelte. Een oostelijke uitbreiding van het bestaande bouwbe-

drijf naar de reservegronden lijkt weinig opportuun.  

 De reserves te Vantegem waren bedoeld voor de herlokalisatie van een bedrijf te Kwatrecht. 

Op dit ogenblik is dit terrein ingevuld. 

 De reserves in het zuidelijk deel van Stookte (circa 9 ha) zijn in handen van de grotere che-

miebedrijven. In het noordelijk deel van Stookte wordt op korte termijn onder andere een in-

vulling verwacht ter hoogte van Braakakker/Damstraat (ongeveer 2,8 ha). Hiervoor werd in 

2013 een vergunning afgeleverd. 

 

 
39   Met gebruik wordt gebruik bedoeld in de brede zin. Op een aantal locaties, zoals het bedrijf De Witte langs Ooster-

zelesteenweg is de handelsbedrijvigheid ook in die categorie ondergebracht. 
40   Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de voorstudie. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

137 

Daarnaast is er ook het in beeld gebrachte afwijkend gebruik: 5,1% of 9,6 ha. Het betreft ge-

bruiksvormen zoals wonen of tuinen die niet vanzelfsprekend voor bedrijvigheid kunnen worden 

ingezet.  

2.2.3. Invulling van de bedrijventerreinen 

tabel 24 ontwikkeling Koedreef 

 mei 2007 2008 2009 2010 

bedrijven start aanleg ter-

reinen 

2 14 18 

werknemers 22 100 145 

bron: jaarverslag DDS, 2010, nieuwsblad 

tabel 25 ontwikkeling Vantegem 

 2006 2007 2008 2009 2010 

bedrijven 1 5 6 8 12 

werknemers 116 115 353 391 518 

bron: jaarverslag DDS, 2010 

Het bedrijventerrein Koedreef is een volledig nieuwe realisatie uit 2007. De snelle invulling toont 

duidelijk de vraag naar terreinen in de regio Wetteren. Ook Vantegem kende een snelle realisatie. 

In september 2011 waren alle beschikbare bedrijfspercelen te Koedreef en Vantegem verkocht 
41.  

In 2013 kwam het bedrijf Metafor zich op het terrein Vantegem vestigen en telde het terrein zo-

doende 13 bedrijven 42.  

2.2.4. Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden  

Behalve het aanbod dat leegstaat en te koop of te huur wordt aangeboden blijken ook een aantal 

leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten aanwezig te zijn in de gemeente. Onderstaande 

tabel geeft een eerste beeld van deze inventaris op basis van de gemeentelijke gegevens op 11 

december 2013. Het betreft zowel ruimten die op de inventaris van leegstand en verwaarlozing 

voorkomen als andere ruimten waar een intensivering van het gebruik mogelijk is.  

tabel 26 leegstand en verwaarlozing 

adres aard bestemming opmerking 

Gentsesteenweg +97  nijverheidsgebouw woongebied  

Brusselsesteenweg 252  service station woongebied  

Tragelweg +2  magazijn natuurgebied  

Schoolstraat 29  textielfabriek woongebied Cordonniersite - ontwerp 

Molenstraat 50  koffiebranderij woongebied afgebroken 

Brusselsesteenweg 478 horecazaak, bar agrarisch gebied  

Brusselsesteenweg 470 handelsruimte agrarisch gebied  

Warandelaan 67  magazijn woongebied  

 

 
41   Bron: het nieuwsblad - persbericht DDS 29 september 2011. 
42   Bron: DDS info 2012. 
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Prinses Jos. Charlottelaan 44  veevoeders/fabriek zone voor ambachtelijke bedrijven 

en kmo’s 

Zuiderdijk 24 A 

Kwatrechtsteenweg 115 toonzaal industriegebied  

Biezeweg 12 drukkerij industriegebied in 2014 opnieuw in ge-

bruik genomen 

Korte Bergstraat 1  magazijn en huis woongebied (BPA Berg)  

Damstraat 6  werkplaats industriegebied Stookte 

Gentsesteenweg 91 A schoolgebouw gebied voor gemeenschapsvoor-

zieningen en openbaar nut 

KTA, slopingsaanvraag in 

2014 ingediend 

Moerstraat 105 - 111 nijverheidsgebouw woongebied SVELTA 

Oude Wetterstraat 51 loods aan huis gemengde woon-werkzone  

RUP Oude Wetterestraat  

naast VDS motors 

Koningin Astridlaan 63 magazijn zone voor ambachtelijke bedrijven 

en kmo’s 

(hoek Zuiderdijk) 

bron:  gemeente Wetteren - dienst lokale economie, december 2013 

2.2.5. Bijkomende bedrijventerreinen binnen het afbakeningsproces van het 

kleinstedelijk gebied 

Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Wetteren is opgestart. In dit afbakenings-

proces gaat de provincie op zoek naar ruimte om de kwantitatieve taakstelling van 12 ha bijko-

mend bedrijventerrein in te vullen.  

2.3. Vergelijking van aanbod en behoeften 

2.3.1. Voldoende terreinen voor regionale bedrijvigheid op korte termijn 

Op korte termijn is er voldoende ruimte voorzien voor de grotere bedrijven. ‘Vantegem’ is ontwik-

keld en op korte termijn ingevuld. De bijkomende ruimte voor dit type bedrijven zal worden gere-

aliseerd in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied waar een taakstelling van 

zo’n 12 ha is vooropgesteld. Een uitbreiding van het terrein ‘Vantegem’ wordt in dit kader als één 

van de potenties beschouwd. 

Uit de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen blijkt overigens dat er tot 2012 in de 

subregio nauwelijks een regionale behoefte kan worden aangetoond. Als alle planningsinitiatie-

ven (inclusief voorgaande taakstelling) worden ingevuld, is er vanuit subregionaal perspectief 

zelfs een overschot. Wat de behoefte op langere termijn is, is niet gekend. De partiële herziening 

van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt vanuit dit perspectief dat het streefcijfer en bijge-

volg ook de taakstelling niet als doelstelling moet worden beschouwd.  

2.3.2. Vraag naar ruimte voor middelgrote bedrijven 

Met de ontwikkeling van Koedreef is een aanbod aan lokale bedrijventerreinen gecreëerd. Dit 

aanbod kon worden gebruikt voor de vestiging van lokale bedrijven en bood zo een oplossing op 

zeer korte termijn. Na invulling is er geen bijkomende ruimte beschikbaar voor nieuwe lokale 

bedrijven.  
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De vraag naar terreinen voor de middelgrote bedrijven wordt duidelijk door de uitgifte van de 

percelen op het bedrijventerrein Koedreef. Verschillende bedrijven moesten hier geweigerd wor-

den omdat ze te klein of te bedrijfsonzeker waren. Het bedrijventerrein was in een mum van tijd 

(binnen de vier jaar na de aanleg van het terrein) volledig bezet. 

2.3.3. Ruimte voor kleine en startende bedrijven 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen moet worden gedacht aan initiatieven inzake in-

tensivering en kunnen activeringsmaatregelen zorgen voor een sterke toename van het aanbod.  

Voor de kleine bedrijven bestaat er een draagvlak voor de ontwikkeling van een bedrijfsverza-

melgebouw. Binnen dat kader zijn voor de kleine bedrijven in het vooronderzoek mogelijke loca-

ties aangeduid voor de oprichting van bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, eventueel met 

huursystemen om bijvoorbeeld startende ondernemingen te ondersteunen en de evolutie van het 

aantal ondernemingen een nieuw elan te geven. Recent zijn initiatieven genomen voor dergelijke 

constructies te Stookte en Kwatrecht.  

2.3.4. Nood aan een perspectief op langere termijn 

Voor de gewenste ontwikkelingen van regionale bedrijvigheid blijft er op middellange termijn een 

probleem van mobiliteit. De behoeften op langere termijn zijn niet gekend, maar als effectief wordt 

gekozen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de bedrijven te Stookte, Kwatrecht en 

‘Vantegem’ zijn bijkomende verkeersmaatregelen wenselijk.  

De nood aan een algemene ontwikkelingsvisie voor het westelijk deel van de gemeente, zowel 

ten noorden als ten zuiden van de Schelde, wordt nog versterkt als de bedrijventerreinen in de 

omgeving van Kwatrecht worden uitgebreid en als bijkomende bedrijven op bijvoorbeeld Stookte 

worden toegelaten. Aan de orde zijn dan onder andere: 

 de ontsluiting van Stookte 

 de mogelijkheid voor andere vormen van mobiliteit (ontsluiting via het water of het spoor) en 

dit zowel voor het vervoer van goederen als voor het personenverkeer 

 de toekomstige leef- en woonkwaliteiten in de omgeving van de onderwijsinstelling MPI Sint-

Lodewijk 

 de toekomstige functie van Brusselsesteenweg en de toekomstige inrichting van de knoop-

punten van Brusselsesteenweg met Kwatrechtsteenweg en met Zuidlaan - Oosterzelesteen-

weg 

 de toekomstige ontsluiting naar E40. 

2.4. Mogelijkheden voor de realisatie van een voldoende en kwa-
litatief aanbod 

2.4.1. Ruimte voor grotere bedrijven met een bovenlokale uitstraling 

Hieronder worden enkele mogelijke zoekzones voor regionale nieuwe bedrijvigheid besproken. 

Het gaat om: 

 het gebied ten zuidoosten van het bedrijventerrein ‘Vantegem’ 

 het gebied ten noordoosten van het bedrijventerrein ‘Kwatrecht’ 

 het gebied ‘Kele’ tussen Oosterzelesteenweg, Brusselsesteenweg en spoor. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

140 

De procesnota voor het projectteam van 3 oktober 2013 stelt voor het bedrijventerrein ‘Vantegem’ 

in de richting van Volkershouw uit te breiden. 

Vantegem 

Omwille van de isolatie tussen infrastructuren en het gegeven dat het knooppunt Brusselsesteen-

weg - Zuidlaan niet bijkomend wordt belast, krijgt de uitbreiding te ‘Vantegem’ de voorkeur voor 

ontwikkelingen ten behoeve van regionale bedrijvigheid. Het gebied heeft een potentiële uitbrei-

ding van circa 10 ha tot de woningen langs Volkershouw. Volgende voordelen kunnen worden 

vermeld. 

 Het gebied sluit aan bij het bestaand regionaal bedrijventerrein. 

 Het gebied kan in ontwikkeling worden gebracht door de intercommunale.  

 Het gebied ligt in de nabijheid van E40 en kan hiernaar worden ontsloten zonder het knoop-

punt Brusselsesteenweg - Zuidlaan verder te belasten.  

 Het gebied is ingesloten door infrastructuren waardoor de aanwezige biologische en land-

bouwkundige waarden vanuit dit oogpunt verder worden ingeperkt.  

 Vanuit landbouwkundige hoek wordt hier reeds gesteld dat een herbestemming op deze plek 

onderhandelbaar is. 

Anderzijds moeten ook enkele negatieve aspecten worden vermeld. 

 In het gebied zijn biologisch waardevolle gebieden geïnventariseerd aan de randen van de 

dienstenzone en het gebied wordt doorkruist door Weehaagbeek als natuurverbinding en dra-

ger van open ruimte (evenwel niet aangeduid als structurerende beek op gemeentelijk ni-

veau).  

 Het terrein kent een bepaald reliëf. De autosnelweg is lager gelegen. Het bestaand bedrijven-

terrein is deels opgehoogd en er is een helling in zuidoostelijke richting. 

 Het gebied is beleidsmatig herbevestigd als agrarisch gebied. Het gebied krijgt volgens de 

landbouwtyperingskaart van de Vlaamse landmaatschappij een matige waardering. 

 Naar het wonen van Volkershouw zal een voldoende brede buffer moeten worden ontwikkeld 

om een minimale woonkwaliteit te vrijwaren.  

 Er zal bovendien moeten worden gewaakt over de capaciteit en veiligheid van de ontsluiting 

naar Oosterzelesteenweg en de ontsluiting naar E40. Bovendien denkt een aantal bedrijven 

eraan om in de toekomst te werken met eco-combi. Dit is een langere en zwaardere vracht-

autocombinatie. De wegeninfrastructuur dient hieraan te worden uitgerust. 

 Een toekomstige verdere uitbreiding is weinig haalbaar omwille van de aanwezige woningen 

en het gevaar dat de infrastructurenbundel als barrière voor de open ruimte wordt versterkt. 

Kwatrecht 

Het bedrijventerrein Kwatrecht kan in de omgeving van Koedreef worden uitgebreid in functie van 

lokale bedrijven. Volgende voordelen aan deze ontwikkeling kunnen worden vermeld. 

 Het gebied ligt nabij of zelfs binnen in het kleinstedelijk gebied 

 Het gebied ligt nabij spoor (een hoofdas voor goederenvervoer) en Schelde zodat theoretisch 

ook andere transportmodi kunnen ingeschakeld worden om het gebied te ontsluiten. 

Daartegenover staan volgende nadelen. 

 Vanuit de insteek open ruimte wordt het behoud van een open ruimte tussen de bedrijventer-

reinen te Kwatrecht en Wetteren als wenselijk geacht. 
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 Doorheen het gebied stroomt de Toverheksengracht als natuurverbinding en drager van de 

open ruimte verbinding tussen het bedrijventerrein en de kleinstedelijke ruimte (evenwel niet 

aangeduid als structurerende beek op gemeentelijk niveau).  

 Het gebied sluit aan bij de grote open ruimte langs Vantegembeek. 

 Het gebied is beleidsmatig herbevestigd als agrarisch gebied. Het gebied krijgt volgens de 

landbouwtyperingskaart van de Vlaamse landmaatschappij een matige waardering.  

 Tussen deze mogelijke uitbreiding en het bestaand bedrijventerrein ligt de wooncluster 

Koedreef. Met de ontwikkeling kan de woonkwaliteit van deze cluster op langere termijn niet 

worden gevrijwaard. 

 De effectieve multimodale ontsluiting van dit terrein via het spoor is weinig waarschijnlijk om-

wille van financieel-economische redenen. 

 De effectieve ontsluiting via de Schelde wordt bezwaard door de noodzaak om hiervoor een 

lokaal overslagpunt te ontwikkelen en de mogelijke verkeersaantrekking dat een dergelijk 

overslagpunt kan genereren. 

 Het verkeer wordt ontsloten via de knooppunten Brusselsesteenweg - Zuidlaan en Kwatrecht-

steenweg - N9 naar E40.  

Gebied Kele 

De ontwikkeling van Kele, tussen Oosterzelesteenweg, Brusselsesteenweg en spoor, is een mo-

gelijke consequentie van een sterk expansief beleid. Het gebied is als zoekzone afgeleid van de 

visiekaarten die werden opgemaakt voor het Scheldelandschapspark. Volgende voordelen voor 

deze ontwikkeling kunnen worden vermeld: 

 Het gebied ligt in de nabijheid van E40 en kan hiernaar worden ontsloten zonder het knoop-

punt Brusselsesteenweg - Zuidlaan verder te belasten.  

 Op langere termijn kan een verbinding naar het meer noordwaarts gelegen knooppunt van 

spoorverbindingen worden overwogen. 

 Het gebied is ingesloten door de bebouwing langs Brusselsesteenweg en het spoor. 

Daartegenover staan volgende nadelen. 

 Vanuit de optie om de open ruimte maximaal te vrijwaren kunnen in het noordwesten (richting 

Melle) geen tastbare ruimtelijke grenzen worden getekend. In de studie open ruimte wordt het 

gebied als grote open ruimte bestempeld. 

 Het gebied zelf is biologisch minder waardevol maar bevat wel een aantal waardevolle ele-

menten op grondgebied Wetteren. Op het grondgebied Melle sluit het aan bij biologisch waar-

devolle en zelfs zeer waardevolle gebieden. 

 Het terrein helt af naar het noordwesten. 

 Het terrein is beleidsmatig als agrarisch gebied herbevestigd. Het gebied krijgt volgens de 

landbouwtyperingskaart van de Vlaamse landmaatschappij een hoge waardering. 

 Ten noordwesten van dit gebied ligt op grondgebied Melle een landschappelijke relictzone. 

 De onderwijsinstelling ten zuiden van het spoor heeft haar beeldwaarde aan de aanwezigheid 

van deze open ruimte te danken.  

 Ook vanuit het oogpunt mobiliteit lijkt een expansieve ontwikkeling weinig wenselijk omwille 

van de beperkte draagkracht van E40 en zijn knooppunt met Oosterzelesteenweg. 

Overige sites 

Andere sites die in het afbakeningsproces naar voor worden geschoven, zijn: 

 een uitbreiding van het bedrijventerrein Kwatrecht langs de Schelde op grondgebied Melle 

 de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuidwesten van E40 langs Oosterzelesteenweg. 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

142 

De eerste site is niet verder onderzocht omdat zij op het grondgebied Melle is gelegen. Er wordt 

vermoed dat de ontsluiting van deze site een probleem vormt. Bovendien worden hiermee mo-

gelijke dwarsverbindingen tussen Schelde en de zuidelijke oever verder gehypothekeerd.  

De ontwikkeling van de tweede site betekent dat de samenhangende open ruimte ten zuiden van 

E40 wordt aangesneden terwijl E40 nu een mogelijke infrastructurele grens vormt voor verstede-

lijking. 

2.4.2. Ruimte voor kleinere lokale bedrijven 

Bij de zoektocht naar ruimte voor kleinere lokale bedrijven gelden dezelfde afwegingen ten op-

zichte van de open ruimte als bij deze voor een regionaal bedrijventerrein. De bestaande open 

ruimte waarden vormen een belangrijke belemmering voor de mogelijke locatie van een lokaal 

bedrijventerrein. Vandaar dat wordt gekeken naar kleinere gebieden die aansluiten bij een be-

staand bedrijventerrein en geen open ruimte waarde aantasten of die al een bepaalde economi-

sche invulling hebben.  

Gebied ten noorden van Stookte 

kaart 36 ontwikkelingsmogelijkheden Stookte 

Op basis van de analyse van de uitgifte van de gronden voor kleine en middelgrote ondernemin-

gen blijkt er een behoefte te bestaan om ook nieuwe gronden voor kleinere bedrijven te ontwik-

kelen.  

De inventaris van het aanbod geeft aan dat op het noordelijk deel van het terrein Stookte nog 

verschillende reservegronden aanwezig zijn. Het terrein is dan ook één van de potentiële locaties 

voor bijkomende bedrijvigheid.  

Stookte komt in eerste instantie in beeld door de grote oppervlakte aan reserveterreinen. Een 

belangrijk deel van deze reserves heeft evenwel een landschappelijke waarde (bij het kasteel) en 

draagt (als bos) bij tot de buffering van het bedrijventerrein Stookte naar de Schelde. In het noor-

den liggen echter ook nog ongebruikte percelen. Op de hoek Braakakker - Damstraat is op 23 

september 2013 een bedrijfsverzamelgebouw vergund. Aan de overzijde van Damstraat liggen 

evenwel ook nog reservegronden. Samen met de als buffergebied bestemde landbouwpercelen 

langs Zavelstraat kan ook hier worden nagedacht over de verdere ontwikkeling van Stookte. Ten 

behoeve van de ruimtelijke samenhang lijkt het aangewezen ook de bestaande bedrijven langs 

Damstraat in dergelijk perspectief mee te nemen.  

De ontwikkeling kan zich specifiek richten op lokale bedrijvigheid. Volgende voordelen kunnen 

voor dit terrein worden aangehaald. 

 Het terrein sluit aan bij een bestaand industriegebied. 

 Stookte sluit aan bij het noordelijk deel van het kleinstedelijk gebied. Lokale ontwikkeling van 

bedrijvigheid in samenhang met dit kleinstedelijk gebied is mogelijk.  

 In het noorden zijn de aanpalende gronden bij Stookte min of meer ingesloten door bebou-

wing. De combinatie van kleinere clusters van lintbebouwing en niet ingenomen delen van 

percelen zorgen voor een rafelige structuur en onduidelijke overgang naar de open ruimte. 

Een nieuwe invulling kan bijdragen tot een verbeterde afwerking van deze rand.  
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Omgeving van Frun-park 

De omgeving van Frun-park komt als locatie voor middelgrote bedrijven in beeld in het onderzoek 

met betrekking tot de grootschalige detailhandel en de omgeving van Brusselsesteenweg. Uit-

breiding van Frun-park met niet-ruimtebehoevende detailhandel is niet aan de orde. Dergelijke 

detailhandel hoort thuis in het centrum van Wetteren. Waarvoor wel mogelijkheden worden ge-

zien is de ontwikkeling van hetzij ruimtebehoevende detailhandel (zoals garages, bouwmaterialen 

enz.) die al dan niet is verweven met (semi)ambachtelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een 

schrijnwerker, een verpakkingsbedrijfje of een trappenmaker/lasser. 

Volgende voordelen kunnen voor dit terrein worden aangehaald: 

 Het terrein sluit aan bij een bestaand bedrijventerrein waar een kleinhandelsconcentratie aan-

wezig is. 

 Het terrein is via dit bestaand bedrijventerrein ontsloten naar Brusselsesteenweg en/of Oos-

terzelesteenweg. 

 Met de ontwikkeling van het terrein ontstaat potentieel ruimte voor een verweving van am-

bachtelijke bedrjvigheid (achteraan) met beperkte handelsfuncties vooraan, aansluitend bij de 

kleinhandelsconcentratie. 

 Het terrein kent een duidelijke begrenzing door bebouwing en beek. 

Daartegenover staan volgende nadelen. 

 In het zuidwesten grenst het terrein aan een open ruimte en beekvallei 

 In het zuiden sluit deze potentiële uitbreiding aan bij het dorpsgezicht Hof ten Hondert, een 

omwalde site met woonhuis, hofgevels van een achttiende-eeuws koetsgebouw en stal als 

monument. De beekvallei loopt langs deze omwalde site. 

 Het betreft een zeer beperkte uitbreiding. 

 Delen van het terrein zijn bebouwd. 

2.4.3. Bestaande bedrijventerreinen 

Ruimte voor kleine en startende bedrijven kan worden gevonden door het beter benutten van de 

bestaande bedrijventerreinen in Wetteren. Belangrijk is dat deze terreinen in belangrijke mate 

hun economische functie behouden voor zover de economische activiteiten de ruimtelijke draag-

kracht van hun omgeving niet schaden. Er wordt dan vooral ingezet op een continu beleid dat 

inzet op het opwaarderen, verdichten en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen.  

 Opwaardering is een ingreep die enkel op de openbare ruimte van het bedrijventerrein be-

trekking heeft. Het opwaarderen van de open ruimte (bijvoorbeeld straat, groenaanleg, stoe-

pen, afwatering) moet leiden tot een aantrekkelijker investerings- en werkmilieu. De ingreep 

opwaardering wordt vanzelfsprekend ook een aandachtspunt bij de ingrepen van herstructu-

rering en reconversie. 

 De bestaande bedrijventerreinen hebben soms nog een aantal niet-ontwikkelde percelen. Met 

verdichting wordt bedoeld: het opvullen en in gebruik nemen van reeds bestemde, maar 

ongebruikte percelen of leegstaande gebouwen. De nieuwe invulling ligt in de lijn van de aan-

wezig activiteiten van de cluster.  

 Herstructurering betreft een ingreep op een deel of op het geheel van een bedrijventerrein 

wanneer dit chaotisch, problematisch of inefficiënt is ingericht. Een herstructurering houdt 

geen functiewijziging in maar geeft aan dat het bedrijventerrein optimaler kan worden gebruikt 

indien het op een andere manier wordt ingericht (herverkavelen, dichter bouwen, hoger bou-

wen enz.). Deze ingreep kan dus extra bedrijfsruimte opleveren. 
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Locaties die voor dergelijke ontwikkelingen in beeld komen, zijn onder andere Stookte, Kwatrecht, 

Tragel en Peperstraat.  

 In Stookte, maar vooral in Kwatrecht, is er een grote hoeveelheid gronden die deels in gebruik 

zijn of niet meer in gebruik zijn (leegstand of braakliggend). Zij worden in die zin niet intensief 

en efficiënt benut, en geven daardoor ook aanleiding tot oneigenlijk gebruik. Al deze elemen-

ten bieden aanknopingspunten in het kader van mogelijkheden tot verdichting en herstructu-

rering. In het zuidelijk deel van Stookte bevindt zich eveneens een belangrijke strook braak-

liggende gronden maar deze zijn wel bebost en biologisch waardevol. 

 Tragel behoeft een herstructurering van een terrein dat op dit ogenblik in gebruik is. Een vol-

ledige inname van dit overstromingsgevoelig terrein blijkt niet wenselijk. Alternatieve locaties 

voor de bestaande bedrijvigheid blijven vooralsnog uit. Bij herstructurering kunnen de be-

staande woonontwikkelingen gemengd met bijvoorbeeld sociaaleconomische diensten een 

betere invulling zijn. 

 Peperstraat kan ook in aanmerking komen voor verdichting en eventueel herstructurering. Het 

ontwikkelingsperspectief kan worden uitgewerkt in samenhang met de verplaatsing van de 

bestaande brug en komt nog sterker naar voor als een nieuwe brug over de Schelde wordt 

voorzien ten westen van dit terrein.  

Deze initiatieven zullen vooral een effect hebben op het aanbod voor lokale bedrijven en weinig 

of geen impact hebben op het aanbod in functie van de regionale bedrijvigheid. 

2.4.4. Realisatie van een verweven aanbod 

Binnen het project ‘Spazio’ is het de bedoeling een actieplan op te maken om te komen tot meer 

professionele locaties buiten bedrijventerreinen met aandacht voor maximale multifunctionele in-

vulling en het bieden van groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven. Bepaalde vormen 

van bedrijvigheid zijn ook mogelijk in multifunctionele zones zoals het woongebied. 

2.5. Instrumenten voor de vernieuwing en verdichting van het be-
staand aanbod 

Op verschillende terreinen is een oneigenlijk gebruik aanwezig. In totaal betreft het zo’n 10 ha. 

Het gaat om woningen of andere vormen van bebouwing. Onteigening van woningen in functie 

van ontwikkeling voor bedrijvigheid is weinig wenselijk. Aankoop door bedrijven is niet altijd mo-

gelijk omdat hierdoor de minimale oppervlakten niet kunnen worden gerealiseerd. Het recht op 

wonen blijft hierin eveneens een belangrijk uitgangspunt. Het noordwestelijk deel van Vantegem 

is hierin een specifieke case. Voor het gebied is afgesproken dat bewoning mogelijk blijft. De 

intercommunale DDS heeft er de mogelijkheid om tot aankoop over te gaan van zodra de oppor-

tuniteit zich voordoet. Ook na deze aankoop is een ontwikkeling evenwel niet evident.  

De typering van het terrein als regionaal bedrijventerrein houdt in dat de bedrijven een minimale 

perceelsoppervlakte ter beschikking moeten krijgen. Door de kleinschalige percelering moeten 

verschillende samenhangende percelen worden verworven vooraleer een bedrijfsperceel ter be-

schikking kan worden gesteld. Er moet worden overwogen of een onteigening dan wel een gelei-

delijke invulling met kleinschalige bedrijvigheid mogelijk is. Deze laatste oplossing heeft als be-

langrijk potentieel nadeel dat ook de resterende woonkwaliteit geleidelijk wordt afgebouwd. Een 

gerichte fasering en beheersmatige ontwikkeling zijn dan ook wenselijk. Deze fasering gebeurt 

bij voorkeur op bovenlokaal niveau. 
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Een ander problematiek heeft betrekking op het garanderen van bedrijvigheid op percelen in be-

drijventerreinen die door de overheid of publieke actoren zijn ontwikkeld en door hen zijn uitge-

geven. Het instrument van terugkooprecht, ingeschreven in de wet van 1970 inzake de economi-

sche expansie, is vervangen door een wederinkooprecht in het decreet van 24 december 2003. 

Voor nieuwe verkoopsaktes kan dit recht van wederinkoop bijgevolg niet meer worden ingeroe-

pen. Door de beperkte geldigheidsduur van dit wederinkooprecht (5 jaar) worden de rotatie en 

herinvulling met nieuwe bedrijvigheid van oudere leegstaande panden bemoeilijkt. Er kan worden 

gepleit om het instrument van terugkoop opnieuw leven in te blazen zoals dit in het voorontwerp 

van het decreet van 2003 ook was bedoeld 43. 

 

 
43   Voor meer details zie o.a. Anette Van Thienen, 2009, ‘Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de 

strijd gestreden? in: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht (2009), pp. 403 - 413, Kluwer. 
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3. Ruimte voor handelsactiviteiten 

3.1. Kwantitatieve behoeften 

Handelsactiviteiten kunnen maximaal worden verweven in de kern. Toch kunnen een aantal 

kwantitatieve behoeften worden gedetecteerd. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt 

tussen behoeften voor bijkomende ruimte voor handelsactiviteiten enerzijds en de mogelijkheden 

om een bijkomend aanbod te creëren uitgaande van de vraag in de regio anderzijds. 

In de herziening van het strategisch-commercieel plan44 is berekend welke kwantitatieve uitbrei-

dingsmogelijkheden er bestaan om een minimale omzet te behalen. Op basis hiervan blijkt dat 

de uitbreidingsruimte voor detailhandel in Wetteren zeer beperkt is. Voor dagelijkse goederen is 

een uitbreiding mogelijk met circa 3.400 m². Inzake niet-dagelijkse goederen is er geen kwantita-

tieve uitbreidingsruimte. Uitgangspunten voor deze vaststelling zijn: 

 de bevolkingsaantallen in de gemeente Wetteren en de omliggende gemeenten die tot het 

verzorgingsgebied Wetteren behoren 

 het bestedingspatroon van de inwoners in Vlaanderen 

 de koopbinding inzake de dagelijkse en de niet-dagelijkse goederen 

 het huidig aanbod en de huidige omzet die wordt behaald per m² winkelvloeroppervlak 

 een normatieve vloerproductiviteit (of omzet per m² vloeroppervlak). 

3.2. Kwalitatieve behoeften 

Vanuit kwalitatief oogpunt is het de uitdaging om in de toekomst vooral de (potentiële) kwaliteiten 

van het handelsgebeuren verder uit te spelen. Mogelijk moet hierbij vooral worden gekeken naar 

de aard van de handelsactiviteiten en de manier waarop zij ruimtelijk zijn ingebed. Nabijheid is 

hierin een belangrijk gegeven maar ook de context waarbinnen deze handel gebeurt, is belangrijk. 

Vanuit dit oogpunt kunnen drie soorten handelsomgevingen worden omschreven: 

 de kerngebonden handelsomgevingen waar, naargelang de kern, een ruime menging be-

staat van verschillende soorten van detailhandel die verweven zijn met zeer specifieke eigen-

schappen en met de lokale identiteit van dit centrum (horeca, buitenruimte, diensten, histori-

sche elementen enz.) 

 de winkelcentra waar een sterke standaardisering optreedt van zowel de aangeboden pro-

ducten als van de ruimtelijke omgeving waarin zij worden aangeboden 

 de baanwinkels en geïsoleerde handelszaken die eenzijdig op de bereikbaarheid voor pas-

santen en meer bepaald autoverkeer zijn gericht. 

Hierbinnen kunnen een aantal subcategorieën worden onderscheiden op basis van de schaal. 

Binnen de eerste categorie kan vanuit dit oogpunt een onderscheid worden gemaakt tussen het 

centrum van Wetteren en bijvoorbeeld het centrum van Ten Ede. Binnen de tweede categorie is 

er een onderscheid tussen het Frun-park en de omgeving van de Carrefour langs Zuidlaan. 

Door het ruimer aanbod kleinschalige detailhandel uit het assortiment ‘shopping’ en ‘speciality’ 

leent Wetteren-centrum zich vooral tot vergelijkend en/of recreatief winkelen. Baanwinkels die 

zich concentreren rond de grote invalswegen zijn veeleer grootschalig. Men bezoekt ze doelge-

richt voor welbepaalde aankopen. Door de voortdurende uitbreiding van het assortiment en de 

uitgebreide parkeermogelijkheden vlak voor dit type winkels wordt echter ook hier meer en meer 

vergelijkend winkelen mogelijk. Om de rol van Wetteren-centrum te versterken zal het dan ook 

belangrijk zijn om vooral de mogelijkheden voor het vestigen van winkels uit het assortiment 

 

 
44   BRO België, ‘Strategisch Commercieel Plan, 2008. 
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‘shopping’ en ‘speciality’ ter hoogte van kleinhandelsconcentraties rond de grote wegen aan ban-

den te leggen. Handelszaken voor de aankoop van dagdagelijkse producten of witgoed vormen 

veel minder een bedreiging voor de kleinhandelskern van Wetteren-centrum. 
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4. Ruimte voor verkeer 

4.1. Ruimte voor parkeren in het centrum 

4.1.1. Huidige parkeerreglementering 

In Wetteren-centrum zijn begin 2014 drie officiële parkeerzones van tel: een gele (betalende), 

een blauwe (met parkeerschijf of bewonerskaart) en een groene (gratis). De indeling van de par-

keerzones is onderhevig aan geregelde evaluaties en afstemming op het kernwinkelgebied. 

figuur 31 parkeerzones in Wetteren 

 

De betalende gele zone komt voor in de hoofdstraten van het centrum, waaronder Markt en Hek-

kerstraat. De blauwe zone is een zone voor bewonersparkeren waarin de bewoners met een 

bewonerskaart zo lang als zij wensen de auto mogen stallen. De overige parkeerders kunnen hun 

wagen voor maximaal twee uur parkeren en moeten hiervoor een parkeerschijf gebruiken. Een 

parking in een groene zone tenslotte houdt meestal een iets groter parkeerterrein in, variërend 

tussen de 20 en 348 plaatsen. Hier mag men gratis parkeren zonder een bepaalde tijdslimiet. 

Daarnaast zijn er een aantal straten waar parkeren niet is toegelaten. 

4.1.2. Huidige parkeerdruk 

Om een idee te krijgen van de bestaande parkeerdruk is de huidige parkeerbezetting in het cen-

trum onderzocht. Er is met andere woorden gekeken naar de verhouding tussen het aantal inge-

nomen parkeerplaatsen en het totaal aantal parkeerplaatsen in het centrum. Het betreft een mo-

mentopname tijdens de dag. Het parkeerpatroon in de straten kan ’s avonds verschillen wanneer 
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de bewoners terugkeren van hun werk naar huis. Evenmin biedt deze inventarisatie inzicht in de 

duur van het parkeren. 

Uit dit tentatief onderzoek blijkt dat de parkeerbezetting in de straten sterk schommelt en meestal 

tussen de 40% en 70% ligt. Het gebruik van de beschikbare openbare parkeerplaatsen verschilt 

van straat tot straat. De bezetting van de straat hangt vaak samen met haar locatie binnen het 

centrum van Wetteren. Zo is Markt telkens redelijk druk bezet, hoewel het hier om een betalende 

zone gaat. Toch worden de parkings Zeshoek en Berg in de directe omgeving van Markt, beide 

gelegen in blauwe zone, vaker in gebruik genomen dan de parkeergelegenheid op Markt.  

In de groene zone voor gratis parkeren zijn voornamelijk de parkings aan het station en de parking 

Berg belangrijk. Op deze grotere parkings is het moeilijk onderscheid te maken tussen het gebruik 

van deze parking om de auto te parkeren of effectief te stallen (plaatsen worden door buurtbewo-

ners ingenomen).  

Buiten de publieke parkeerruimte op het openbaar domein hebben Colruyt (166 plaatsen), Aldi 

(82 plaatsen), Fun (16 plaatsen), Lidl (66 plaatsen) en het winkelcentrum aan de Zuidlaan, o.a. 

Carrefour en Brantano, (310 plaatsen) een eigen parking voor hun cliënteel voorzien. Al deze 

grootwarenhuizen zijn buiten het kerncentrum gelokaliseerd. Ook in het centrum zijn er enkele 

handelaars die hun klanten willen tegemoet komen met eigen parkeerplaatsen. Zo zijn de bakker, 

de boekhandel, de kledingszaak en een bank in Stationsstraat voorzien van een klein aantal par-

kings voor hun cliënteel. 

4.1.3. Bestaande plannen 

In het kader van de ontwikkeling van Wetteren aan de Schelde wordt voorzien in een parkeerge-

bouw met 290 parkeerplaatsen waarvan 140 voor publiek gebruik (rotatieparking).  

In de site Cordonnier is ruimte voorzien voor buurtgerelateerd parkeren. 

4.1.4. Behoeften 

Uit de analyse van de huidige parkeersituatie blijkt de behoefte om op zijn minst duidelijkheid te 

scheppen in de bestaande zonering van het centrum. De verschillende zones lopen nu door en 

langs elkaar heen, wat een onduidelijk beeld schept voor de gebruikers ervan. Om meer eenheid 

in het geheel te scheppen, zou men een ruimtelijk herkenbare figuur van betalend parkeren in de 

stad kunnen creëren. Zo bemerken de mensen zelf, mits enig inzicht, het verschil tussen de wij-

ken waar betalend parkeren geldt en de wijken waar dit niet van toepassing is. Daarnaast blijkt 

dat sommige delen van het openbaar domein te lijden hebben onder de parkeerdruk en komen 

andere functies zoals wandelen en fietsen in de verdrukking. 

Bij de opmaak van een nieuw parkeerplan moet men rekening houden met de verscheidene doel-

groepen die Wetteren aantrekt. Er kunnen vier verschillende doelgroepen worden onderscheiden:  

 de klanten die naar de handelszaken in het centrum komen 

 de inwoners van Wetteren 

 de pendelaars die gebruik maken van het station om zich naar het werk te verplaatsen 

 de mensen die in Wetteren komen werken.  
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Belangrijk is dat de vier doelgroepen liefst hun eigen plaats in het parkeergeheel opnemen. Zo 

willen de inwoners graag in de eigen woonwijk hun auto parkeren en moeten pendelaars hun 

wagen bij het station kunnen parkeren en niet in de omliggende woonstraten.  

Mensen die in Wetteren komen werken, moeten terecht kunnen op de randparkings waar gratis 

langparkeren mogelijk moet zijn.  

De bezoekers van de handelszaken in het centrum moeten terecht kunnen op een gratis rand-

parking voor langparkeren of op betalende parkeerplaatsen dichtbij de handelszaken.  

Inwoners 

Inwoners van Wetteren zelf hebben liefst hun auto dicht in de buurt. Zij willen deze kunnen stallen 

binnen een straal van 200 meter van de woning. Hiervoor hebben de bewoners de ruimte in de 

straat zelf (langsparkeren) op de rijbaan. Eventueel kunnen zij ook hun toevlucht zoeken in par-

kings die in de straten gelegen zijn en enkel overdag worden gebruikt door bezoekers. Op deze 

parkings kan het bezoekersparkeren naast het bewonersparkeren bestaan. Deze twee groepen 

zullen elkaar vaak aflossen.  

Bezoekers 

Bij de mensen die gaan winkelen is de aanvaardbare loopafstand tussen een parkeerplaats en 

het eigenlijk winkelgebeuren in grote mate afhankelijk van de bezoekduur en het motief om de 

stad te bezoeken. De bezoekers die naar Wetteren komen, komen hier meestal voor een beperkt 

aantal winkels en een redelijk beperkte duur (maximum 4 u). Hierdoor wordt de aanvaardbare 

afstand tussen parkeerplaats en winkels aanzienlijk kleiner. De klanten van de handelszaken wil-

len dus vrij dicht bij de winkels parkeren. Anders zal het winkelen zelf als minder aangenaam 

worden ervaren.  

Indien de bezoekers echter kiezen om langere tijd in het winkelgebied van Wetteren door te bren-

gen, kunnen zij opteren om de wagen verder te stallen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld enkele 

parkings in de rand voor langparkeerders worden voorzien waar de bezoekers eveneens gebruik 

van kunnen maken.  

Pendelaars 

Men kan trachten de pendelaars zoveel mogelijk tot de randparkings te leiden en dan hiervoor 

voornamelijk de randparkings aan het station te gebruiken. Zo kan de stationsomgeving optimaal 

functioneren als transferium en overstappunt naar bus of trein.  

Mensen die in Wetteren komen werken  

De werkende mensen vormen een laatste deelgroep die zich naar Wetteren moet verplaatsen. 

De randparkings zijn ook voor hen de meest aangewezen parkeerzones. Voor deze doelgroep is 

het gewenst mobiliteitsgedrag echter dat men zich liefst te voet, met de fiets of met behulp van 

het openbaar vervoer naar het werk verplaatst. Zo worden geen parkeerplaatsen ingenomen die 

anders voor bezoekers kunnen dienen. Het aantrekken van meer fietsgebruikers hangt sterk sa-

men met voldoende en veilige stallingsplaatsen voor de fiets.  
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4.2. Parkeeraanbod en parkeerbehoeften op andere locaties 

Niet alleen in het centrum blijkt een problematiek van parkeerbehoeften te bestaan. Ook elders 

zijn een aantal verkeersaantrekkende polen aanwezig met een specifieke parkeerproblematiek 

en een specifiek hiermee te verbinden behoefte. 

Het Frun-park, gelegen langs Brusselsesteenweg en in de nabijheid van E40, heeft een uitdruk-

kelijk autogericht profiel. Alternatieve vervoersmodi zijn nagenoeg afwezig. De toegangen tot het 

terrein zijn verspreid en nieuwe activiteiten resulteren in een bijkomende parkeerbehoefte. Deze 

kan niet altijd worden opgelost. Er zijn signalen dat hier op piekmomenten tekorten ontstaan. 

Nabij E40 is een parkeerplaats voorzien voor mensen die ervoor opteren de auto te delen voor 

het vervolg van het traject. Momenteel wordt een plan-MER opgemaakt voor de heraanleg en de 

opwaardering van N42 tot primaire weg II. In het kader van deze milieueffectenrapportage worden 

drie alternatieve tracés onderzocht ter hoogte van de aansluiting met E40. In datzelfde kader 

wordt ook onderzocht wat de meest optimale locatie is voor een carpoolparking nabij deze aan-

sluiting. De tracékeuze zal hierin een rol spelen. 

4.3. Parkeren en stallen van vrachtwagens 

Op het dienstverleningsgebied langs E40 is een ruimte voor doortrekkende vrachtwagens gere-

aliseerd. De infrastructuren van deze site zijn dermate met E40 verbonden dat zij als onderdeel 

van deze infrastructuur moeten worden beschouwd. De kwalitatieve voorwaarden voor inrichting 

worden bovenlokaal (op Vlaams, Belgisch en Europees niveau) geformuleerd. 

Ook lokaal is er behoefte aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Een deel van de Wetterse 

bevolking maakt beroepsmatig gebruik van dergelijk vervoermiddel. In tegenstelling tot de klas-

sieke bedrijfswagens is het echter minder vanzelfsprekend om vrachtwagens een geschikte stal-

plaats te geven op het eigen terrein van de werknemer. Daarom wordt, voor zover dit niet op het 

terrein van het bedrijf gebeurt, vaak gebruik gemaakt van het openbaar domein om deze ver-

voersmiddelen een plaats te geven. Dit gebeurt verspreid en gaat ten koste van de kwaliteit van 

de publieke ruimte, de verkeersveiligheid en de woonkwaliteit van de buurten waar de vrachtwa-

gens worden gestald. Een gericht beleid dienaangaande is wenselijk. Een totaal verbod voor het 

langdurig parkeren van vrachtwagens is niet evident. Als alternatief kan de gemeente ervoor op-

teren welbepaalde ruimten te reserveren waar vrachtwagens kunnen worden gestald.  

Het uitwerken van oplossingen voor de lokale problematiek inzake het parkeren en stallen van 

vrachtwagens is een aspect dat bij voorkeur in het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt opgenomen. 
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V. Voorbeeldmatige uitwerkingen 
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1. Inleiding 

Op een aantal plekken kunnen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. In 

volgend ontwerpend onderzoek is onderzocht wat de kwalitatieve mogelijkheden zijn. Het ont-

werpend onderzoek is te beschouwen als een ‘toolbox’ waarin uiteenlopende oplossingsstrate-

gieën en hun consequenties worden getest. In die zin zijn onderstaande concepten veeleer inspi-

raties die een mogelijke toekomst verbeelden, dan wel concrete en effectieve uitvoeringen op 

korte termijn. 

Dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld de basis vormen om de verschillende betrokken actoren 

rond de tafel te brengen en een kwalitatieve ontwikkeling op te starten voor zowel de onderzochtte 

als voor soortgelijke plekken. Afhankelijk van opportuniteiten die zich aandienen, de noden van 

de bewoners en de keuzes van beleidsmakers, kunnen elementen van verschillende concepten 

worden gecombineerd. Uit het te volgen participatief traject met de bewoners kunnen bovendien 

nog andere haalbare concepten worden aangereikt en ontwikkeld. 
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2. Bouwblokrenovatie 

Het opwaarderen van gebieden met een hoge densiteit en een verouderd woningenbestand is 

enkel mogelijk indien de noodzakelijke transitie is gekoppeld aan een sociale insteek. Heel wat 

ruimtelijke ingrepen zijn slechts mogelijk indien ze in ruime mate worden gedragen door de be-

woners zelf. In die zin is, naast een investering in ruimtelijke projecten, ook het investeren in een 

sociaal ondersteunend traject, gecoördineerd vanuit de gemeente, noodzakelijk. 

Vergelijkend onderzoek met geslaagde projecten leert dat hierbij volgende punten de nodige aan-

dacht verdienen: 

 de aanpak van een bouwblokrenovatieproject als een sociaal project 

 de combinatie van individuele en collectieve maatregelen 

 de inzet van de hoekpercelen als stragische punten 

 de gerichte aanpak van slechte panden.  

2.1. Bouwblokrenovatie als sociaal project 

Het gaat niet uitsluitend om een fysiek ruimtelijk verhaal. De renovatie van het bouwblok geeft 

een unieke opportuniteit om ook de bewoners te ‘renoveren’ op het vlak van woongedrag (woon-

educatie) en zodoende een verhoogde leefkwaliteit te creëren (hoe gebruik ik mijn woning op vlak 

van energie, voordeel van collectieve voorzieningen, omgaan met mobiliteit, afval, water enz.). 

Het is dan ook aangewezen om een bouwblokrenovatie op te vatten als een samenwerkingsver-

band tussen verschillende diensten (dienst ruimtelijke ordening, economie, leefmilieu, OCMW, 

samenlevingsopbouw, gezondheidsdienst, woonwinkel enz.). Met deze geïntegreerde benade-

ring trachten wij niet enkel de leefomstandigheden aan te pakken maar tevens een sterke sociale 

samenhang en identiteit te creëren voor de wijk in samenwerking met de huidige bewoners. 

Voorts moet er nauw worden op toegezien dat de bouwblokrenovatie geen aanleiding geeft voor 

misbruik of sociale verdringing (gentrificatie). In de referentievoorbeelden wordt al een aantal 

mechanismen aangereikt die dergelijke fenomenen kunnen bestrijden. Een voorbeeld hiervan is 

het renovatiecontract waarbij de eigenaar er zich toe verbindt om de woning niet te verkopen of 

de huurprijs niet te verhogen binnen een termijn van drie jaar na de renovatie. 

2.2. Combinatie van individuele en collectieve maatregelen 

Om te komen tot een kwalitatieve woonvernieuwing moet een evenwicht worden gezocht tussen 

individuele stimuli en collectieve maatregelen of acties. Uit de referentievoorbeelden kunnen wij 

afleiden dat kleine rijwoningen relatief goedkoop kunnen worden gerenoveerd. Op die manier 

kunnen wij de huidige bewoners betrekken bij de renovatie van hun eigen woning en de identiteit 

van de wijk behouden. Deze aanpak vergt een individuele ondersteuning om financiële en tech-

nische barrières op te heffen. Anderzijds is er nood aan bijkomende publieke ruimte en voorzie-

ningen. Hier zal de gemeente of de sociale huisvestingsmaatschappij zelf een grotere inspanning 

moeten leveren door bijvoorbeeld leegstaande of verouderde woningen actief op te kopen, bijko-

mende sociale woningen of zorgwoningen te voorzien, groene ruimte aan te leggen of collectieve 

voorzieningen in te plannen (afvalverzamelpunt, fietsparkeerplaatsen enz.). Uit de referentiepro-

jecten leren wij dat ook collectieve acties (bebloemingsacties, verven van de gevels) kunnen bij-

dragen tot een kwalitatieve woonvernieuwing en de sociale cohesie tussen de bewoners. Het 

verdient de aanbeveling een goed evenwicht te vinden wat betreft de inzetbaarheid van middelen 

en mensen voor deze individuele en collectieve acties. 
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2.3. Hoekpercelen als strategische punten 

In het voorbeeldproject ‘Ledeberg leeft’ te Gent wordt de strategische rol van hoekpercelen al 

aangestipt. De hoekpercelen spelen een belangrijke rol in het straatbeeld en bepalen voor een 

groot deel de gehele beeldwaarde van een woonwijk. Omwille van het ingesloten karakter, tussen 

twee straten, beschikken zij doorgaans over een beperkte lichtinval aan de achterzijde van het 

perceel. Dit vergt een doordacht architecturaal concept om alsnog een kwalitatieve woning te 

creëren. De organisatie van ontwerpwedstrijden onder jonge architectenbureaus kan helpen om 

te komen tot een kwalitatieve en innovatieve architectuur op deze percelen. De hoekpercelen die 

gelegen zijn nabij het centrum of in de meest dichtbevolkte zones, zijn overigens uitgelezen plek-

ken (hoge zichtbaarheid, beperkte lichtinval nodig) om bijkomende commerciële ruimten te voor-

zien. 

 

   

Antwerpen, Mys & Bomans architecten 

   
Antwerpen, 360 architecten 

2.4. Aanpak van slechte panden 

Sommige woningen verkeren in dermate slechte conditie dat kleinschalige werken niet volstaan 

om de woonkwaliteit aan te passen aan de hedendaagse woonnormen. Dergelijke panden kun-

nen worden aangekocht door de gemeente om te worden vervangen door kwalitatieve, betaal-

bare nieuwbouwwoningen voor gezinnen met een gemiddeld inkomen, die zich in het centrum 

van Wetteren willen vestigen. Krotten kunnen zo terug op de markt komen met nieuwbouwver-

plichting. Een subsidie is eventueel nodig om de financiële haalbaarheid te garanderen. Indien 

deze op een strategische plek gelegen zijn (zie ontwerpend onderzoek) komen deze ook in aan-

merking als bijkomende groene ruimte, voor collectieve voorzieningen of als doorsteek naar het 

binnengebied. 
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Antwerpen, Teema architecten 

2.5. Ontwerpend onderzoek 

figuur 32 bestaande toestand Oost-Wetteren 

 

Volgend ontwerpend onderzoek concentreert zich op de fysiek ruimtelijke structuur van Oost- 

Wetteren. De bedoeling is vat te krijgen op de problematiek van bouwblokrenovatie en mogelijke 

oplossingsstrategieën. Er wordt een aantal concepten aangereikt die mogelijk kunnen bijdragen 

tot een hogere leefkwaliteit in het gebied. Het onderzoeksgebied behoorde tot 2013 tot bijzonder 

gebied cfr. de wooncode. Er gold dus het recht van voorkoop. Het spreekt voor zich dat ook 

andere gebieden zoals bijvoorbeeld Overbeke in aanmerking kunnen komen voor deze proces-

matige aanpak. 
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2.5.1. Groene accupunctuur 

figuur 33 groene accupunctuur  

 

 

 

 
voorbeeldinvullingen Eigendakstraat 

Het concept ‘groene accupunctuur’ richt zich op het gebrek aan groene ruimte in het gebied. 

Groene ruimten kunnen bijdragen tot een gezonde en aangename leefomgeving, zijn belangrijke 

ontmoetingsplaatsen, geven spelaanleiding voor kinderen en scheppen ruimte voor het bufferen 

en infiltreren van hemelwater. Zij kunnen zowel tijdelijk (bijvoorbeeld leegstaande percelen) als 

permanent worden ingericht. In bovenstaande figuur wordt een voorstel gedaan om puntsgewijs 

bijkomende groene ruimte te voorzien in het projectgebied. Het betreft zowel bestaande, ge-

plande als nieuwe plekken.  

Onderstaande opsomming lijst de belangrijkste ontwerpprincipes op:  

 punctuele ingrepen als kleinschalige interventies, eenvoudig om in te spelen op bestaande 

opportuniteiten  

 een verbeterde toegankelijkheid en kwaliteit van de bestaande groene ruimten (tuin Dokter 

De Bruyckerstraat, speelruimte school ’t Klimopje) 

 verkeersvrije en groene dwarsstraten Eigendakstraat, Verbindingstraat en Sportstraat 

 bijkomende collectieve parkeervelden om het verlies van parkeerplaatsen in de dwarsstraten 

op te vangen 

 de tuin met monumentale bomen in het noordwesten van het projectgebied, ingericht als 

(semi)publieke ruimte, en eventueel gekoppeld aan een nieuwe commerciële of publieke func-

tie van bijhorende woning (Wegvoeringstraat 6) 

 gedifferentieerde groene ruimten op het vlak van inrichting of gebruik (spelaanleiding, boom-

gaard, wateropvang, rustplek, gebruiksgroen, kijkgroen enz.)  
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2.5.2. Autoluwe woonomgeving  

figuur 34 autoluwe woonomgeving 

 

 

 

 
voorbeeldinvulling Collegiebaan 

In het concept ‘autoluwe woonomgeving’ wordt de leefbaarheid van de woonstraten onder han-

den genomen. In deze zone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten voor het laden en lossen. In 

het hart van de wijk ontstaat een aaneengesloten autoluwe zone. Er komt voldoende ruimte vrij 

om de woonstraten in te richten als kwalitatieve publieke ruimte. Er is plaats voor wandelen en 

fietsen, punctuele groenaanleg, een zitbank enz. De parkeerplaatsen worden verplaatst naar gro-

tere parkeervelden aan de rand van de projectzone. Met een maximale wandelafstand van 120 

meter liggen zij op een aanvaardbare afstand tot de individuele woning. 

2.5.3. Parkeren in binnengebieden 

figuur 35 parkeren in binnengebieden 
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Enkele percelen in de binnengebieden van de projectzone komen potentieel in aanmerking om 

bijkomende parkeervelden te voorzien. Op die manier kan het langsparkeren in de woonstraten 

(gedeeltelijk) verdwijnen en ontstaat er extra ruimte voor een meer kwalitatieve invulling ervan 

(woonerf, bomen, straatmeubilair). De auto’s domineren niet langer het straatbeeld en kunnen op 

een veilige plek in de binnengebieden worden gestald. De parkeervelden in de binnengebieden 

geven aanleiding tot een langzame transformatie van het bouwblok. In functie van de bereikbaar-

heid van de parking ontstaan er mogelijk nieuwe toegangen langs de tuinzijde en nieuwe trage 

wegen. 

2.5.4. Groene binnengebieden 

figuur 36 groene binnengebieden 

 

Het concept 'groene binnengebieden' voorziet een gehele transformatie van het bouwblok met 

een verbeterde doorwaadbaarheid, meer groene ruimten, nieuwe woontypologieën en een betere 

mix van functies. Door centraal in de binnengebieden (semi)publieke parkzones te voorzien is 

getracht alle bewoners toegang te geven tot een kwalitatieve, aaneengesloten groene ruimte.  

De nieuwe groenzones scheppen de mogelijkheid om, hieraan grenzend, bijkomend programma 

te voorzien. Dit kan mogelijk als hefboom dienen om de financiële haalbaarheid van de groene 

ruimten te garanderen. 

Nieuwe woontypologieën kunnen op deze locaties worden ondergebracht (serviceflats, zorg-

woning, appartementen). Daarnaast zijn deze centrale ruimten de uitgelezen plek om collectieve 

voorzieningen onder te brengen (fietsenberging, afvalpunt, groententuin, speeltuin, strijkatelier, 

fietsherstelplaats, buurthuis) waar de hele buurt van profiteert. Collectieve functies, nieuw pro-

gramma, transformatie van de achterkanten, een attractieve inrichting en bijkomende parkeer-

plaatsen moeten van deze binnengebieden een levendige plek maken waar sociaal verkeer wordt 

gestimuleerd. De binnengebieden bieden overigens een aantal potenties op het vlak van duur-

zaamheid (waterberging, waterzuivering, compostering, voedselproductie) die stroken met de 

ambities van diverse beleidsvelden op verschillende niveaus. Dit biedt mogelijkheden om bijko-

mende middelen en expertise in te zetten om deze groene binnengebieden te realiseren.  
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2.6. Conclusie 

De gemeente zal inzetten op de renovatie van de woonomgeving in het stedelijk centrum van 

Wetteren. Hierbij kan zij het instrument van de bijzondere gebieden nieuw leven inblazen en stra-

tegisch op zoek gaan naar mogelijkheden om deze vernieuwing van de woonomgeving te reali-

seren. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar:  

 de aanpak van een bouwblokrenovatieproject als een sociaal project 

 de combinatie van individuele en collectieve maatregelen 

 de inzet van de hoekpercelen als strategische punten 

 de gerichte aanpak van slechte panden.  

Specifieke concepten die op het terrein een vertaling kunnen krijgen, zijn: 

 het concept ‘groene accupunctuur’ dat zich richt op de punctuele creatie van nieuwe groene 

ruimte en het verhogen van de toegankelijkheid van bestaande groene plekken in het be-

bouwde weefsel 

 het concept ‘autoluwe woonomgeving’ dat zich richt op de inrichting van de straat als woon- 

en leefomgeving op maat van voetgangers en fietsers waar plaatselijk verkeer voor laden en 

lossen gedoogd wordt maar het straatbeeld niet langer door auto’s wordt gedomineerd 

 het concept van ‘parkeren in binnengebieden’ biedt binnen deze context niet alleen ruimte 

voor een autoluw straatbeeld maar kan ook aanleiding geven tot een langzame transformatie 

van het bouwblok 

 het concept 'groene binnengebieden' voorziet dan weer een gehele transformatie van het 

bouwblok met een verbeterde doorwaadbaarheid, meer groene ruimten, nieuwe woontypolo-

gieën en een betere mix van functies.  

De gemeente zal hierbij opteren voor een zeer gerichte aanpak wijk per wijk zodat de budgettering 

op een gecontroleerde wijze kan gebeuren.  

Oost-Wetteren en eventueel ook Overbeke kunnen als pioniersproject worden ingezet. 
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3. Kwalitatieve ontwikkeling van binnengebieden 
in het verstedelijkt weefsel van Wetteren 

3.1. Situering 

Uit de vergelijking tussen aanbod en behoeften blijkt dat het er voor het stedelijk weefsel niet 

zozeer op aankomt een kwantitatief bijkomend aanbod te creëren dan wel te waken over de kwa-

litatieve ontwikkeling van de stedelijke ruimte.  

De beoogde ruimtelijke kwaliteit voor de invulling van de binnengebieden kan op velerlei wijzen 

worden ingevuld. Dat kan proactief door als lokale overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan op te 

maken voor elk binnengebied en hierin de gewenste ruimtelijke ontwikkeling gedetailleerd vast te 

leggen. Het binnengebied zal worden ontwikkeld op het ogenblik dat de initiatiefnemer de ge-

wenste ruimtelijke ontwikkeling, vastgelegd in bestemmingsvoorschriften, onderschrijft en deze 

als dusdanig wenst te realiseren.  

Het gedetailleerd vastleggen van gewenste ontwikkelingen en kwaliteiten werkt echter niet altijd 

even stimulerend. Dit laat immers weinig marge toe: zeker niet in min en helaas ook niet in plus. 

Er kan immers nooit worden uitgesloten dat, op basis van veranderende inzichten, een voorge-

stelde ontwikkeling van een binnengebied meer kwaliteiten in zich heeft dan deze die zijn vast-

gelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Een toetskader met principes die dienen bij een nieuwe invulling van de binnengebieden kan hier 

soelaas brengen. Met dergelijk toetskader beschikt de stedenbouwkundige dienst over een werk-

baar instrument om de ruimtelijke kwaliteit van geplande ontwikkelingen te toetsen en aanbeve-

lingen voor kwaliteitsimpulsen te formuleren. 

Het toepassen van dergelijk toetskader als instrument voor kwalitatieve ontwikkelingen zou dan 

een nieuwe vorm van samenwerking tussen de initiatiefnemer en de gemeente introduceren. Het 

toetskader creëert een nieuwe basis voor overleg en dialoog, niet over kwantitatieve gegevens 

(dichtheid, V/T enz.), maar over ruimtelijke kwaliteit als thema en basis voor de invulling van de 

binnengebieden. Het biedt de stedenbouwkundige dienst een basis om te duiden welke kwalitei-

ten in het binnengebied aanwezig zijn en aan welke kwaliteiten het binnengebied in de toekomst 

moet voldoen, rekening houdend met zijn draagkracht en zijn rol in het verstedelijkt weefsel van 

Wetteren. De dialoog richt zich dan ook op de manier waarop de initiatiefnemer de kwaliteiten in 

zijn project weet te integreren. Hij wordt opgevat als intensief en iteratief proces op basis van de 

gemeenschappelijke wens naar het creëren van stedelijke kwaliteit. 

3.2. Categorisering van de binnengebieden 

Bij het hanteren van dergelijke generieke strategie of methodiek om de binnengebieden te ont-

wikkelen komt het er op aan een evenwicht te vinden met de specifieke context van ieder binnen-

gebied. Ook deze context dient immers in rekening gebracht. Binnen het toetskader zelf kan hier 

al rekening mee gehouden worden door een aantal categorieën van binnengebieden te onder-

scheiden. Deze categorisering kan gebeuren aan de hand van onderstaande parameters.  

1. Omliggende functies 

De omliggende functies bepalen de randen van en hebben een invloed op de activiteiten 

in het binnengebied. 

Bijvoorbeeld: woningen, publieke voorzieningen, agrarische activiteiten enz. 
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2. Programma 

Het programma geeft de huidige activiteit in het binnengebied weer. 

Bijvoorbeeld: loodsen, parkeren, opslag, private tuinen, landbouw, braak enz. 

3. Natuurwaarden en locus- of erfgoedwaarde 

Naast een mogelijke rol en positie in het groen netwerk kunnen binnengebieden door hun 

ingesloten en geïsoleerd karakter belangrijke natuurwaarden bezitten. 

Bijvoorbeeld: monumentale bomen, struwelen, spontane opslag, water enz. 

4. Locatie 

Bijvoorbeeld: nabijheid van openbaar vervoer, ligging ten opzichte van het centrum enz. 

5. Toegankelijkheid 

De mate van toegankelijkheid bepaalt of een binnengebied geïsoleerd/ingesloten is of niet. 

Het geeft eveneens aan of het binnengebied eenvoudig of complex te ontsluiten is. 

Bijvoorbeeld: aanwezigheid van onbebouwde percelen in de rand, onderdoorgangen, 

poorten enz. 

6. Versnippering 

De mate van versnippering geeft de hoeveelheid percelen en eigenaren in het binnenge-

bied weer. Naarmate de versnippering toeneemt, neemt ook de complexiteit voor ontwik-

keling toe. 

Bijvoorbeeld: één perceel met één eigenaar, beperkt aantal grote percelen met beperkt 

aantal eigenaren, vele kleine percelen met groot aantal eigenaren enz. 

7. Parkeren 

Vele binnengebieden worden gebruikt om te parkeren. De organisatie van het parkeren in 

de directe omgeving ervan geeft een indicatie van de parkeerdruk. 

Bijvoorbeeld: individueel parkeren op het eigen perceel, geclusterd parkeren, parkeren in 

de straat enz. 

8. Celwand 

De celwand geeft de ruimtelijke conditie van de randen van het bouwblok weer. 

Bijvoorbeeld: gesloten, onderbroken, open enz. 

9. Densiteit 

De densiteit geeft de dichtheid van het omliggende weefsel weer. 

Bijvoorbeeld: laag, gemiddeld, hoog enz. 

10. Oppervlakte 

De oppervlakte geeft een indicatie van de mogelijke omvang en configuratie van het toe-

komstig programma.  

Bijvoorbeeld: 1.100 m² versus 30.000 m² 

Aan de hand van deze parameters kunnen drie verschillende types van binnengebieden worden 

onderscheiden in Wetteren. De categorisering is grotendeels afhankelijk van de mate waarin an-

tropogene activiteiten zich vandaag manifesteren in het binnengebied. Bij het ontwikkelen van de 

binnengebieden zullen voor elk van deze drie types verschillende programmatorische en ruimte-

lijke kwaliteitseisen van toepassing zijn. Een uitgebreide bespreking van deze categorisering en 

van het volgend ontwerpend onderzoek met de resulterende richtlijnen is opgenomen als bijlage. 

Onderstaande figuur situeert de binnengebieden per type. In de volgende tabel zijn per binnen-

gebied de kenmerken samengevat die tot deze categorisering hebben geleid.  
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figuur 37 typering van de binnengebieden 

 

type 1 (rood): E, F, G, J, P 

binnengebieden met een sterk gesloten 

wand, een sterk versnipperde eigendoms-

structuur en in een dens bebouwde omge-

ving  

type 2 (grijs): B, C, D, H en K 

binnengebieden met kenmerkend de aan-

wezigheid van een structurerende voorzie-

ning, een halfopen celwand met open niet 

ontwikkelde percelen en toegangs-wegen, 

een aantal grotere percelen en in een om-

geving met een middelhoge bouwdensiteit 

type 3 (groen): A, I, L, M, N en O 

binnengebieden aan de rand van het cen-

trum met kenmerkend grotere onbe-

bouwde delen in gebruik voor landbouw en 

hobbylandbouw, een halfopen tot open cel-

wand en een grote toegankelijkheid door 

de open percelen in de rand 

Voor de site Cordonnier (binnengebied G) is een strategisch plan opgemaakt voor een eenge-

maakte kunstacademie, een multifunctionele feestzaal, creatieve bedrijvigheid en bijkomende 

woningen. Het masterplan voor de site voorziet dat de voormalige industriële gebouwen in woon-

gebied op termijn ten dele naar woningen worden omgezet.  

Voor het binnengebied L werd een verkavelingsvergunning toegekend en de wegenis aangelegd.  

Het binnengebied P is een voorbeeld van binnengebied dat niet is meegenomen in de inventari-

satie ten behoeve van de kwantitatieve woningbouwprogrammatie. Het betreft een klein ingeslo-

ten binnengebied waardoor de relevantie voor de woningbouwprogrammatie beperkt blijft. 

tabel 27 categorisering van de binnengebieden  
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A wonen weiland grachtenstructuur, 

knotwilgen 

1.000 m 

tot sta-

tion 

onbebouwde 

percelen, recht-

streekse toe-

gang 

klein (3 

percelen) 

op eigen 

perceel 

open 3 - 5  15.870 m² 

B wonen, tankstation, 

autowasplaats, 

broodjeszaak, apo-

theek, computerwin-

kel 

private buiten-

ruimte 

geheel groene 

ruimte, bosrijk  

800 m 

tot sta-

tion 

één toegangs-

weg 

klein (2 

percelen) 

grotendeels 

eigen per-

ceel, gedeel-

telijk straat 

half-

open 

10 - 15 5.000 m² 

C wonen, middelbare 

school, rust- en ver-

zorgingstehuis, cul-

tureel centrum 

semi-publieke 

tuin, speeltuin 

school, private 

tuin, parkeren 

grotendeels 

groene ruimte, 

bosrijk 

800 m 

tot sta-

tion 

goede toegan-

kelijkheid via 

bestaande ont-

sluiting 

matig (7 

percelen) 

grotendeels 

in de straat, 

gedeeltelijk 

op het ter-

rein 

half-

open 

20 - 25 12.600 m² 

D wonen, groentewin-

kel, hondensalon 

loods, private 

tuinen, weiland 

weinig of geen na-

tuurwaarden (wel 

mogelijke uitbrei-

ding met grote 

bosrijke tuin) 

1.000 m 

tot sta-

tion 

één toegangs-

weg 

beperkt (3 

percelen) 

grotendeels 

in de straat 

gesloten 15 - 20 1.400 m² 

 

E wonen, bakker, fiets-

winkel, taverne, au-

torijschool, decora-

tie, kledingzaak, 

schoenenwinkel, 

zonnecenter, brood-

jeszaak, meubel-

zaak, huisdieren, be-

drijvigheid 

private tuinen, 

bedrijvigheid, 

loodsen 

heel beperkt aan-

wezig, enkele bo-

men 

300 m 

tot sta-

tion 

mogelijke toe-

gang via één 

onbebouwd 

perceel, een 

aantal onder-

doorgangen en 

twee garage-

boxen 

groot (14 

percelen) 

in de straat gesloten 25 - 30 5.000 m² 

 

F 

horeca, kleinhandel, 

bedrijvigheid 

garageboxen, 

private tuinen, 

bedrijvigheid, 

loods 

grote aaneenge-

sloten groene 

ruimte, waarde-

volle bomen 

100 m 

tot sta-

tion 

onderdoorgan-

gen, toegangen 

parking 

groot (18 

percelen) 

in de straat, 

in binnenge-

bied 

gesloten 30 - 38 13.000 m² 

G wonen, academie, 

bedrijvigheid, parfu-

merie,  

parkeren, lood-

sen, private 

tuin, nieuwe 

woningen 

beperkt, grote pri-

vate tuin met 

waardevolle bo-

men 

300 m 

tot sta-

tion 

bestaande ont-

sluitingsweg, 

onderdoorgan-

gen 

gemiddeld 

(8-10 per-

celen) 

in binnenge-

bied, in 

straat 

gesloten 20 - 25 8.000 m² 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

166 

H wonen boogschiet-

club, private 

groene ruimte, 

opslagloods 

grote aaneenge-

sloten groene 

ruimte met waar-

devolle bomen 

900 m 

tot sta-

tion 

bestaande 

trage wegen, 

rechtstreekse 

toegang via 

boogschietclub 

klein (4 

percelen) 

op perceel half-

open 

5 - 10 10.700 m² 

I wonen, agrarische 

dierenasiel, boom-

kwekerij 

agrarische be-

drijvigheid 

(voedergewas-

sen, weiland, 

serreteelt) 

enkele monumen-

tale bomen, per-

ceelstructuur, 

open ruimte, vee-

drinkpoel 

700 m 

tot sta-

tion 

3-4 trage we-

gen, enkele on-

bebouwde per-

celen 

gemiddeld 

(12-16 per-

celen) 

op perceel, 

in de straat 

half-

open 

5 - 10 30.000 m² 

J wonen, houthandel loods, hout-

handel, private 

tuin 

geringe natuur-

waarden, private 

tuin met monu-

mentale bomen 

150 m 

tot sta-

tion 

bezoekers- en 

logstieke toe-

gang houthan-

del 

gemiddeld 

(8 perce-

len) 

in straat gesloten 15 - 20 7.000 m² 

K wonen, grootscha-

lige detailhandel 

(Heytens, Intermar-

che, E5 mode) 

parkeerveld, 

Intermarche, 

garageboxen, 

private groene 

ruime 

gemiddeld 

verwilderde 

groene ruimte , 

grote aaneenge-

sloten groen 

ruimte 

200 m 

tot sta-

tion 

toegang par-

king, garage-

boxen, open 

perceel 

klein (5 

percelen) 

in straat, in 

binnenge-

bied 

half 

open 

15 - 20 13.000 m² 

L wonen weiland aangesloten gras-

land, open ruimte 

350 m 

tot sta-

tion 

toegang via 

parking, open 

perceel 

klein (5-3 

percelen) 

op perceel open 15 - 20 20.000 m² 

M wonen, grootscha-

lige detailhandel 

(Fun) 

verwilderde 

groene ruimte, 

garageboxen 

grote aaneenge-

sloten groene 

ruimte met munu-

mentale bomen 

1.000 m 

tot sta-

tion 

groot, toegang 

via parking, 

open percelen 

klein (4 

percelen) 

in straat, in 

binnenge-

bied 

half-

open 

3 - 5 7.500 m² 

N wonen, agrarische 

bedrijvigheid 

beekvallei, 

grasland, 

loods 

valleizone met 

randbegroeiing 

900 m 

tot sta-

tion 

groot, open 

percelen 

klein (4 

percelen) 

op perceel open 1 - 3 14.000 m² 

O wonen, bibliotheek, 

parochiecentrum 

plantenkweke-

rijen, grasland 

beperkt 1.500 m 

tot sta-

tion 

groot, trage 

weg doorheen 

het gebied 

gemiddeld 

(14 perce-

len) 

op perceel, 

in de straat 

half-

open 

10 - 15 30.000 m² 

P wonen, gemeente-

huis, kleinhandel, 

diensten, horeca 

garageboxen geen natuurwaar-

den 

500 m 

tot sta-

tion 

één toegangs-

weg, onder-

doorgangen, 

mogelijke door-

steek aan de 

achterzijde van 

het gemeente-

huis 

gemiddeld 

(8 perce-

len) 

in binnenge-

bied 

gesloten 25 - 30 1.100 m² 

3.3. Ontwerpprincipes per type binnengebied 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek zijn per type binnengebied mogelijke invullingen uitge-

werkt. Op basis van de resultaten kunnen per type van binnengebied principes worden gedestil-

leerd die aan de basis liggen van de kwalitatieve en hoogwaardige ontwikkeling van de binnen-

gebieden. Zij vormen een basis om de individuele woonwensen te koppelen aan collectieve maat-

schappelijke doelstellingen. 

figuur 38 ontwerpprincipes voor een kwalitatieve ontwikkeling van binnengebieden 

binnengebieden type 1  

binnengebieden met een sterk geslo-

ten wand, een sterk versnipperde ei-

gendomsstructuur en in een dens be-

bouwde omgeving  

(binnengebieden E, F, G, J en P) 

  
organiseren van complementariteit 

tussen bestaande functies in de rand 

en nieuwe functies in het binnenge-

bied 

opwaarderen van poorten en onder-

doorgangen 

   
creëren van een kwalitatieve groene 

ruimte in sterk verstedelijkt gebied  

 

creëren van eventueel beperkt bijko-

mend programma ter ondersteuning 

van het publiek karakter 

parkeren ondergronds organiseren bj 

de ontwikkling van een bijkomend 

programma 
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binnengebieden type 2  

binnengebieden met kenmerkend de 

aanwezigheid van een structurerende 

voorziening, een halfopen celwand 

met open niet ontwikkelde percelen 

en toegangswegen, een aantal gro-

tere percelen en in een omgeving met 

een middelhoge bouwdensiteit 

(binnengebieden B, C, D, H en K) 
  

maximaal inspelen op de aanwezige 

voorziening 

omvormen van achterkanten tot voor-

kanten 

   

uitbouwen van een kwalitatief traag 

netwerk 

uitbouwen van publiek toegankelijk 

groen 

parkeren gemeenschappelijk organi-

seren 

 

binnengebieden type 3  

grote binnengebieden aan de rand 

van het centrum met kenmerkend 

grotere onbebouwde delen in ge-

bruik voor landbouw en hobbyland-

bouw, een halfopen tot open cel-

wand en een grote toegankelijkheid 

door de open percelen in de rand 

(binnengebieden A, I, L, M, N en O) 
  

creëren van een robuust casco van 

groene, aaneengesloten publieke 

ruimten 

informeel en gevarieerd invullen van 

de ontwikkelingsvelden rond dit casco 

 

 
 

 behouden van doorzichten naar de 

open ruimte 

uitbouwen van een kwaliteitsvol traag 

netwerk, geïntegreerd in het casco en 

in verbinding met de belangrijke voor-

zieningen in de directe omgeving en 

openbaar vervoer halten 
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RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
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I. Visie 
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1. Ruimtelijke visie  

Door de jaren heeft de gemeente Wetteren een ruimtelijke identiteit verworven als stedelijk knoop-

punt langs de Schelde maar ook als stedelijk knooppunt langs het spoor, E40 en Brusselsesteen-

weg en als landelijke tuinbouwgemeente. Deze gelaagde identiteit is ook de basis waarop toe-

komstgericht zal worden verder gewerkt. 

In de gewenste ruimtelijke structuur op Vlaams niveau ligt Wetteren binnen de Vlaamse ruit. De 

gemeente is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau en vervult een belang-

rijke rol op het vlak van economische activiteiten in het oostelijk rastergebied tussen Gent en de 

Dendersteden. Nieuwe ontwikkelingen moeten in Wetteren afgestemd zijn op de aanwezigheid 

en de potenties van de Scheldevallei, de ontsluitingsmogelijkheden naar infrastructuur van bo-

venlokaal niveau en de draagkracht en de rol van het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 

Als open ruimte gebied kende de gemeente een ontwikkeling die de gemeente haar identiteit gaf 

als landelijke tuinbouwgemeente. De Scheldevallei stroomafwaarts Gent zorgt hier landschappe-

lijk voor een opdeling tussen een vlak landbouwgebied met straatdorpen en depressies ten noor-

den en de overgang naar een meer heuvelrijk landschap ten zuiden. Het komt er op aan de 

specifieke kwaliteiten van deze landschappen te behouden. Door het onbebouwd karakter van 

grote delen van Wetteren bleef het landelijk karakter van kernen als Ten Ede, Massemen en 

Westrem intact en kan ook het centrum van Wetteren als entiteit worden herkend. De natuurlijke 

samenhang van de valleien van Molenbeek en haar zijbeken is structurerend voor de open ruimte 

in het zuiden. Hetzelfde geldt voor de verschillende bosjes op de heuvelrij Wetteren - Serskamp 

- Lede. Een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van deze open ruimte zorgt voor een be-

tere binding tussen stad en land.  

Als stedelijk knooppunt langs de Schelde kende de gemeente een ontwikkeling die ervoor zorgde 

dat talloze functies verstrengeld geraakten op eenzelfde plek. Vernieuwing van het kleinstedelijk 

weefsel dat daaruit ontstond is een werk van lange adem maar deze verstrengeling en diversiteit 

biedt dan ook ontzettend grote potenties om een duurzaam antwoord te bieden aan toekomstige 

behoeften. De bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de stationsomgeving in het centrum, 

de talrijke stedelijke voorzieningen op vlak van onderwijs en welzijn, de ruimte voor detailhandel, 

het kleinschalig kwaliteitsvol woonweefsel, de Warande en de link met de ontwikkeling als tuin-

bouwgemeente, de binding met en de verbinding over het water van de Schelde: het zijn allemaal 

elementen waarop verder kan worden gebouwd om de kwaliteit van het centrum op de kaart te 

zetten.  

Als stedelijk knooppunt langs de infrastructurenbundel met E40, spoor en Brusselsesteenweg 

kende de gemeente een ontwikkeling die aansloot bij de toegenomen automobiliteit op regionaal 

en internationaal niveau. Ook in de verdere toekomst wil de gemeente haar rol als stedelijk knoop-

punt binnen deze bundel uitspelen. Op kortere termijn komt het er echter op aan de bestaande 

kwaliteiten te versterken en te consolideren, de verkeersafwikkeling en de rol van de mobiliteit in 

het gebied te herdenken en de ontwikkelingen uit het verleden in dit vernieuwde geheel in te 

passen. De problemen van de huidige ontwikkelingen zijn immers legio: de woon- en verblijfs-

kwaliteit in Kwatrecht wordt steeds verder bezwaard door het verkeer langs Brusselsesteenweg, 

de open ruimten aan beide zijden van deze bundel geraakt steeds sterker van elkaar afgesneden, 

steeds vaker treden problemen van congestie op.  
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2. Doelstellingen 

Op basis van bovenstaande visie kunnen drie hoofddoelstellingen voor het ruimtelijk beleid wor-

den gedetecteerd. 

Het behoud en de versterking van de kwaliteit van aanwezige open ruimte is een eerste hoofd-

doelstelling voor het ruimtelijk beleid. Dit houdt in dat: 

 de samenhang van de open ruimte intact blijft 

 de specifieke landschappelijke kwaliteiten aansterken 

 de natuurlijke samenhang van valleien en bossen verder toeneemt en de ecologische infra-

structuur verder wordt aangevuld 

 de belevingswaarde en de toegankelijkheid van de open ruimte toeneemt en ook recreanten 

en toeristen hun weg naar deze open ruimte vinden 

 de land- en tuinbouw zich binnen die open ruimte verder kan ontwikkelen. 

De ontwikkeling van een aantrekkelijk kleinstedelijk centrum aan de Schelde is een tweede doel-

stelling voor het beleid. Zij houdt in dat: 

 de uitgesproken diversiteit aan stedelijke functies behouden blijft en zelfs wordt versterkt 

 de kwaliteit van de publieke ruimte als verblijfsruimte verder verbetert 

 de nadruk ligt op de verweving van functies in plaats van de scheiding ervan, bijvoorbeeld 

doordat 

 er veeleer sprake is van verschillende elkaar overlappende sferen met bepaalde concen-

traties van bepaalde functies dan van sterk afgebakende zones  

 verschillende formele en informele netwerken deze functies met elkaar verbinden 

 iedereen een woonstek kan vinden in de aangeboden diversiteit aan kwaliteitsvolle woonom-

gevingen  

 in en rond het centrum een divers aanbod aan ruimten voor bedrijvigheid aanwezig is 

 het verkeerssysteem gericht is op een goede verblijfskwaliteit in het centrum en een goede 

bereikbaarheid van het centrum 

 het centrum is ingebed in de omliggende open ruimte via netwerken voor langzaam verkeer, 

recreatieve groene ruimten aan de rand, een beleefbare Schelde. 

Het consolideren en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit binnen de infrastructurenbundel Brus-

selsesteenweg/spoor/E40 is een derde doelstelling voor het ruimtelijk beleid. Zij houdt in dat: 

 de bereikbaarheid van Wetteren gegarandeerd blijft 

 de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verbetert 

 het ruimtegebruik door handel en ambacht intensiveert en beter wordt ingepast  

 toekomstige uitbreidingen van ruimten voor bedrijvigheid of wonen open ruimte verbindingen 

dwars op deze infrastructurenbundel ontzien en een verdere aantasting van de open ruimten 

aan weerszijden van deze bundel vermijden.  

 grote aaneengesloten waardevolle open ruimten binnen deze bundel van bebouwing gevrij-

waard blijven. 
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3. Ruimtelijke concepten 

3.1. Bovenlokale structuurbepalende natuurelementen als te 
koesteren onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen 

 

De ruime vallei van de Schelde, als natuurelement van 

Vlaams niveau, is sturend voor de toekomstige ruimte-

lijke ontwikkelingen in Wetteren. De waterloop ligt aan 

de grondslag van het huidige functioneren en uitzicht 

van de gemeente, en zal dat ook in de toekomst zijn. De 

continuïteit van de vallei als ecologische en landschap-

pelijke entiteit, zowel ten noorden als ten zuiden van de 

waterloop, wordt bewaakt. In samenspraak met andere 

sectoren, in de eerste plaats de agrarische sector, wor-

den de mogelijkheden om ruimte te creëren voor de ver-

sterking van deze natuurwaarden onderzocht. 

Ook de Kalkense Meersen en de omgeving van het 

Hospiesbos zijn als natuurlijke entiteiten van bovenlo-

kaal belang. In de Kalkense Meersen wordt het huidig 

beheer met aangepaste landbouw met zachte recreatie 

voortgezet. In het zuiden van de gemeente worden ini-

tiatieven genomen om het Hospiesbos opnieuw te ver-

binden met de Serskampse bossen en het Smetlede-

bos. Kleine landschapselementen en lokale bebos-

singsprojecten staan garant voor de realisatie van een 

fijnmazig ecologisch netwerk.  

Beide worden uitgebouwd als bovenlokale groenpolen. 

3.2. Netwerk van valleien als robuust ecologisch kader 

 

De bestaande valleien structureren de open ruimte. Zij 

vormen een aangesloten netwerk dat instaat voor de mi-

gratie van inheemse fauna en flora. Het behoud van de 

kleine landschapselementen die vandaag aanwezig zijn 

in de valleien, is daarom essentieel.  

De vallei van de Molenbeek is met haar vele vertakkin-

gen, na de Schelde, de belangrijkste waterloop door-

heen de gemeente. Zij wordt tevens recreatief uitge-

bouwd. 
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3.3. Land- en tuinbouw als beheerders van de open ruimte 

 

De land- en tuinbouw spelen van oudsher een belang-

rijke rol in het behoud van de open ruimte in Wetteren. 

Als beheerders van die open ruimte krijgt de sector dan 

ook mogelijkheden zich verder autonoom te ontwikke-

len. Enkel in open ruimte gebieden met een bijzondere 

landschappelijke of ecologische waarde passen de 

land- en tuinbouw zich aan. Zo zijn bijkomende, nieuwe 

agrarische gebouwen niet gewenst in visueel open ge-

bieden (onder andere het gebied Huisvenne) en wor-

den intensieve activiteiten vermeden in ecologisch 

waardevolle gebieden (valleien en groenpolen). 

3.4. Wetteren als aantrekkelijk kleinstedelijk centrum aan de 
Schelde 

 

Wetteren is geselecteerd als kleinstedelijk gebied. Bij-

komende mogelijkheden worden gecreëerd om kwalita-

tief te wonen (strategische woonontwikkelingen) en te 

werken. Om deze rol maximaal uit te bouwen dienen de 

stedelijke kwaliteiten versterkt. Onder meer het uitbou-

wen van voorzieningen, het versterken van de lokale 

verweven stadseconomie (handel, diensten en produc-

tie), het promoten van een dynamisch en compact win-

kelgebied, het streven naar een duurzame mobiliteit, het 

introduceren van aantrekkelijke publieke ruimten (op ni-

veau van het kleinstedelijk gebied maar ook op niveau 

van de wijk en de buurt), het beschermen van groene 

stapstenen zullen instaan om van Wetteren een aan-

trekkelijk centrum te maken. 

3.5. Recreatieve lokale groenpolen als onderdeel van het klein-
stedelijk gebied 

 

Het statuut van kleinstedelijk gebied vraagt niet enkel 

ruimte voor bijkomend woonaanbod en economische 

activiteiten, maar creëert ook nieuwe behoeften op vlak 

van voorzieningen en recreatie. De omgeving van het 

provinciaal domein Den Blakken en het natuurgebied 

Ham, beide op wandelafstand van de kern van Wetteren 

gelegen, staan in voor de opvang van de lokale be-

hoefte aan zachte recreatie.  
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3.6. Compacte landelijke kernen en gehuchten 

 

De woonkwaliteit van de overige kernen en gehuchten 

wordt bepaald door de aanwezigheid van een lokaal 

dienstenaanbod, aantrekkelijke woonomgevingen en 

de relatie met de open ruimte. Om die reden wordt om-

zichtig omgesprongen met creëren van bijkomende ont-

wikkelingsmogelijkheden. Deze zijn steeds op maat van 

de bestaande bebouwingsconcentratie, bij voorkeur 

kernversterkend of werken de bestaande bebouwing 

kwalitatief af naar de open ruimte. 

3.7. Compacte bedrijventerreinen, vlot ontsloten naar het boven-
liggend wegennet 

 

De bedrijventerreinen ‘Stookte’ en ‘Vantegem’ krijgen 

beperkte uitbreidingsmogelijkheden als antwoord op de 

vraag naar ruimte voor bijkomende bedrijvigheid. Om 

de overlast van het zwaar verkeer tot een minimum te 

beperken wordt het verkeer zo snel mogelijk afgeleid 

naar het bovenliggend wegennet.  

Voor de ontsluiting van Stookte en het noordelijk deel 

van Wetteren wordt bij voorkeur een nieuwe Schelde-

brug geïntroduceerd ter ontlasting of vervanging van de 

bestaande Scheldebrug. De noord-zuidverbinding 

zorgt er dan voor dat het verkeer efficiënter van en naar 

Zuidlaan als primaire weg II wordt afgeleid. 
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4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Wette-
ren 

In de gewenste ruimtelijke ontwikkeling geeft de gemeente weer hoe zij haar ruimtelijke ontwik-

keling gedurende de volgende jaren wenst vorm te geven. Zij is echter hierbij niet de enige actor. 

Ook de andere beleidsniveaus (Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen) kunnen bijdragen tot 

het gewenst toekomstbeeld. Vandaar dat een aantal elementen van de gewenste ruimtelijke 

structuur als suggesties naar de andere beleidsniveaus moet worden gelezen  

kaart 37 gewenste ruimtelijke structuur Wetteren 

Verschillende elementen binnen de gemeentegrenzen zijn van bovenlokaal belang. Zij geven 

vorm aan de ruimtelijke structuur van de volledige gemeente. De vallei van de Schelde is struc-

tuurbepalend op Vlaams niveau. Het beleid is gericht op het versterken en het verder uitbouwen 

van de natuurwaarden en het creëren van nieuwe ruimte voor water. Onder meer de Kalkense 

Meersen, Ham en Bastenakkers maken deel uit van de oude vallei. Versnippering van de lineaire 

continuïteit en samenhang van deze gebieden wordt tegengegaan. De Schelde is tevens een 

hoofdwaterweg. 

Net als de vallei van de Schelde zijn ook kleinere beekvalleien structuurbepalend voor de Wet-

terse ruimte. Het zijn continue groene en ecologische dragers van kleine punctuele en lineaire 

landschapselementen, die de verschillende waardevolle natuurgebieden met elkaar verbinden. 

Omwille van de natte condities van de bodem is het bodemgebruik er veeleer extensief. Waar 

mogelijk wordt ingezet op een actieve vernatting van de oorspronkelijke beekvalleien. Van de 

structuurbepalende beekvalleien is de Molenbeek met haar zijbeken de meest belangrijke. Ze 

wordt uitgebouwd tot waardevolle groene en recreatieve verbinding doorheen de agrarische open 

ruimte.  

Structuurbepalende bossen zijn het Hospiesbos, het Speelbos (Den Blakken), Bommels en 

Prullenbos. Hun directe omgeving komt in aanmerking voor punctuele bosuitbreiding. De functies 

bos, natuur en landbouw zijn er nevengeschikt. 

Het Hospiesbos, met de kleinschalige bosjes Trompenland, Papeleubos, Paelepelbos, Konings-

bos en bosje Kriephoekstraat, maakt onderdeel uit van de bovenlokale groenpool Hospiesbos 

- Serskampse bossen. Ook Kalkense Meersen is een bovenlokale groenpool. In functie van de 

versterking van de ecologische waarden en de recreatieve attractiviteit van het bosrijk landschap 

wordt actief ingezet op het aanplanten van nieuwe kleine landschapselementen en het uitbreiden 

van het aanwezig bosareaal. Landbouw, natuur en recreatie komen er verweven voor.. Omwille 

van de nabijheid van het station profileert de gemeente Wetteren zich als toeristisch-recreatieve 

toegangspoort tot beide bovenlokale groenpolen. Bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de 

uitbouw van een veilige en vlotte recreatieve verbinding tussen het station en beide polen. 

In tegenstelling tot de bovenlokale groenpolen staan lokale groenpolen in voor de opvang van 

de lokale recreatieve behoeften. Zachte recreatie wordt er afgestemd op de gewenste ecolo-

gische kwaliteiten. Het gebied Ham ten westen en de omgeving van het provinciaal domein Den 

Blakken ten oosten van het centrum van Wetteren worden via veilige en vlotte recreatieve ver-

bindingen verbonden met het centrum. 

Bovenstaande recreatieve verbindingen zijn een aanvulling op de lange afstandsfietsroutes 

langsheen de spoorlijn en de Schelde.  
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Het Scheldeoeverpark sluit aan bij het project Wetteren aan de Schelde (WaS). Het nieuw park 

strekt zich uit van Scheldedreef tot aan Lege Weg. De doelstellingen zijn vergelijkbaar. Ook het 

Scheldeoeverpark wil de relatie met de Schelde verbeteren. Stedelijke functies kunnen er beperkt 

uitbreiden met het oog op een verbeterde publieke ontsluiting van de Scheldeoever tussen de 

waterlijn en Wegvoeringstraat. De aanwezige groene ruimten worden samengebracht en opge-

waardeerd tot volwaardig park langsheen het nieuw lange afstandsfietspad. 

Verschillende agrarische open ruimten bezitten belangrijke landschappelijke waarden. Om de 

beschikbare ruimte voor grondgebonden landbouw maximaal te behouden en de visuele kwali-

teiten ervan voor de toekomst te vrijwaren, worden zij aangeduid als gave landschappen en als 

bouwvrij agrarisch gebied beschouwd. Het betreft: 

 het gebied ten noorden van Ten Ede rond Bellevoorde en Groenstraat als grensoverschrij-

dend bouwvrij agrarisch gebied 

 het gebied ten zuiden van Ten Ede in de oude Scheldevallei, met onder meer de gebieden 

Bastenakkers, Neerhekkers en Ham 

 het klein gebied in de omgeving van Slommerdonkstraatje 

 de ruime omgeving van de Kalkense Meersen, als onderdeel van de oostelijke Scheldevallei 

 het gaaf landschap van Huisvenne, ten noorden en ten zuiden van het spoor 

 de omgeving Kele met aansluitend de landbouwruimten te Melle en het gebied ten zuiden van 

E40 met onder andere Westrem Dries. 

Het beleid is er gericht op het bouwvrij houden van de gebieden van vaste en tijdelijke construc-

ties. 

Buiten deze waardevolle gebieden worden geen randvoorwaarden voor de agrarische activiteiten 

vastgelegd. Vaste en tijdelijke agrarisch gerelateerde constructies kunnen er echter uitsluitend 

aansluitend bij de bestaande bebouwing worden opgericht. 

In de gewenste ruimtelijke structuur zijn ‘Stookte’ en ‘Vantegem’ aangeduid als regionale bedrij-

venterreinen. Om tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende ruimte voor economische 

activiteiten worden de bestaande bedrijventerreinen ‘Stookte’ en ‘Vantegem’, respectievelijk in 

noordwaartse en zuidwaartse richting, uitgebreid. De uitbreiding van ‘Vantegem’ richt zich op het 

aantrekken van regionale bedrijvigheid in tegenstelling tot ‘Stookte’ waar bijkomende ruimte wordt 

voorzien voor lokale en kleinschalige bedrijven.  

Het gebruik van de Schelde als waterweg wordt gestimuleerd door de bouw van nieuwe kade-

infrastructuren aan Kwatrechtsteenweg. Daarom wordt Kwatrecht aangeduid als een regionaal 

bedrijventerrein met mogelijkheid voor watergebonden bedrijven. 

Om een verdere wildgroei aan grootschalige detailhandel tegen te gaan is een gedifferentieerd 

ontwikkelingsperspectief voor de ordening van de bestaande concentraties vooropgesteld:  

 Brusselsesteenweg te Kwatrecht: geen nieuwe grootschalige detailhandel gewenst 

 de omgeving van Frun-park: nadruk op de verbetering van de interne samenhang met moge-

lijkheden tot inbreiding en betere ontsluiting 

 Brusselsesteenweg te Massemen: geen nieuwe grootschalige niet-ruimtebehoevende detail-

handel gewenst, enkel beperkte mogelijkheden voor nieuwe ruimtebehoevende detailhandel. 

In het centrum van Wetteren wordt de centrumas Stationsstraat - Florimond Leirensstraat - Markt 

verder uitgebouwd als kernwinkelgebied. 

Om de leefbaarheid in het centrum van Wetteren te verbeteren en om heel het noordelijk deel 

van Wetteren beter naar E40 te ontsluiten is bij voorkeur een nieuwe Scheldebrug gewenst. 
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Deze situeert zich best ten westen van Ham en Neerhekkens, in het verlengde van Voordestraat 

en op de oostelijke grens van het toekomstig, gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers 
45. 

Zuidlaan sluit via een nieuwe infrastructuur omheen het bedrijventerrein van Kwatrecht naadloos 

aan op Kwatrechtsteenweg - Noordlaan waardoor een vlotte ontsluiting naar E40 is gegaran-

deerd. De noord-zuidverbinding sluit zo nauw mogelijk aan bij het bestaand bedrijventerrein 

van Kwatrecht om zo weinig mogelijk open ruimte in te nemen. Bijzondere aandacht gaat uit naar 

de landschappelijke inpassing van deze Scheldebrug om de impact op de open ruimte tot een 

minimum te beperken. Deze brug wordt over een maximale lengte op pijlers geplaatst en over-

spant zowel de Schelde als de vallei met het getijdengebonden overstromingsgebied.  

Hoofd- en primaire wegen en dus van Vlaams niveau zijn: 

 E40/A10 (hoofdweg) 

 R4 oost (net buiten Wetteren) (primaire weg type I) 

 N42 van aansluiting E40 tot N460 (Schendelbeke) als primaire weg type II 

 N42 van aansluiting E40 tot N9 (Kwatrecht) als primaire weg type II 

 N417 van N9 (Kwatrecht) tot de geplande noord-zuidverbinding als primaire weg type II. 

Ook de verschillende spoorwegen zijn van Vlaams niveau. Zij behoren tot het hoofdspoorwegen-

net voor personenvervoer (Gent - Brussel parallel met E40 en Gent - Wetteren - Aalst - Dender-

leeuw - Brussel) en het hoofdspoorwegennet van het goederenvervoer (de lijn Gent - Aalst ten 

zuiden van de Schelde). 

Secundaire wegen en dus van provinciaal niveau zijn:  

 Brusselsesteenweg (N9), type II 

 N416 (Dendermondsesteenweg - Wegvoeringstraat tot aan Achttien Augustuslaan), type II 

 noord-zuidverbinding vanaf N417 tot aan het bedrijventerrein ‘Stookte’, type II. 

Zij staan in voor de ontsluiting naar wegen van het hoger net. 

Complementair aan het netwerk van hoofdwegen, primaire wegen en secundaire wegen verfijnen 

gemeentelijke hoofdstraten de mazen van het ontsluitend wegennetwerk. Het betreft voor Wet-

teren. Lokale wegen type I zijn: 

 Laarnesteenweg - Kapellendries - Nieuwe Brug - Koningin Astridlaan 

 Westremstraat - Keiberg - Massemsesteenweg (N462) - Zuidlaan - Acaciastraat. 

Zij worden uniform ingericht met een minimale infrastructuur om de barrièrewerking te minimali-

seren. Doorheen de kernen zijn zij ingericht als doortochten met een duidelijke nadruk op het 

verblijfskarakter. 

Langsheen verschillende wegen, waaronder in het bijzonder Brusselsesteenweg, Zuidlaan, Kal-

kensteenweg en Serskampsteenweg, zijn bomenrijen structurerend. Waar mogelijk worden his-

torische lanen opnieuw met boomsoorten aangeplant die de potentie hebben om op langere ter-

mijn uit te groeien tot monumentale bomen. 

Wetteren wordt verder uitgebouwd als stedelijk kerngebied. Hier situeren zich de belangrijkste 

voorzieningen. Behoeften worden voornamelijk via nieuwe ontwikkelingen binnen het stedelijk 

 

 
45   De gemeente stelt dat de bouw van een nieuwe Scheldebrug in het verlengde van Voordestraat haar voorkeur 

wegdraagt. Daarom is deze locatie in de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Indien dit 
tracé niet haalbaar blijkt, dan pleit zij voor een nieuwe Scheldebrug ter hoogte van Peperstraat. Indien beide voor-
gaande scenario’s niet kunnen, dan wil de gemeente een betere ontsluiting naar het R4 complex bepleiten (zie ook 
de gewenste verkeers- en vervoersstructuur). 
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gebied opgevangen. Binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden die buiten de stedelijke kern 

vallen, worden niet op korte termijn ontwikkeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de uitbouw van 

een intern netwerk van publieke ruimten in functie van een maximaal toegankelijke en uitnodi-

gende kern.  

Kwatrecht, Massemen, Ten Ede zijn woonkernen in het buitengebied. 

Westrem wordt beschouwd als kerngehucht. Een invulling van de beschikbare juridische woon-

voorraad, zoals voorzien op het gewestplan, is toegestaan in functie van het creëren van bijko-

mende sociale woningen. De nieuwe ontwikkeling mag echter de draagkracht van het gehucht 

niet overschrijden.  
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II. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
voor enkele strategische ruimten 
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1. Wetteren 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

 Wetteren-centrum 

 Tragel 

 de KTA-site 

 Giezeveld. 

1.1. Wetteren-centrum 

1.1.1. Visie en doelstellingen 

De gemeente draagt een industrieel verleden met zich mee. De kwaliteit van bepaalde delen van 

het woonweefsel is kenmerkend laag. De positionering van de kleinhandel is onduidelijk. De ver-

blijfskwaliteit van de publieke ruimte staat onder druk van doorgaand autoverkeer. Toch heeft de 

gemeente een aantal troeven. Het kleinschalig weefsel zorgt voor een bepaalde geborgenheid. 

De Schelde biedt ruimte voor een aantrekkelijke publieke plaats. De beperkte omvang biedt per-

spectieven om het autoverkeer anders te organiseren zonder dat de bereikbaarheid van het cen-

trum hiervoor aan kwaliteit inboet. De aanleg van de nieuwe verbinding over de Schelde vormt 

hierin een bijkomende opportuniteit. 

De gemeente wil Wetteren opnieuw op de kaart zetten als een dynamisch multifunctioneel klein-

stedelijk centrum. Hiervoor zal zij een samenhangend ruimtelijk beleid voeren om het centrum op 

de kaart te zetten. Aandachtspunten zijn de aanleg en samenhang van de publieke ruimte, het 

toekomstig parkeerbeleid en de samenhang en aaneenschakeling van de verschillende functies 

en activiteiten die dit centrum rijk is.  

1.1.2. Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 38 gewenste ruimtelijke structuur Wetteren-centrum 

De Schelde is niet langer de scheiding tussen Wetteren-centrum en Overschelde. Zij transfor-

meert tot een verbindend element door de kwaliteiten maximaal te benutten. Het centrumweefsel 

richt zich met het nieuw stadsproject 'Wetteren aan de Schelde' volledig naar het water. Het pro-

ject verbindt Markt met het water door middel van een programma van wonen, diensten en ho-

reca. Een nieuwe Scheldebrug voor fietsers en voetgangers legt een nieuwe, gebruiksvriendelijke 

verbinding met Overschelde. 

In oostelijke richting mondt het project 'Wetteren aan de Schelde' uit in het nieuw Scheldeoever-

park. De aanwezige groene ruimten worden er samengevoegd tot één samenhangend publiek 

park dat reikt tot aan Lege Weg. In het park kunnen de grootstedelijke activiteiten zich aangepast 

en gericht verder ontwikkelen, zonder daarbij het groen en publiek karakter te hypothekeren. Het 

nieuw lange afstandsfietspad langsheen het water is de rode draad doorheen het park.  

Een aangepast beleid, gericht op concentratie en vernieuwing, stimuleert de verdere uitbouw van 

het kernwinkelgebied dat zich beperkt tot de as Stationsstraat - Florimond Leirensstraat. Deze as 

wordt opgespannen tussen twee koppen als concentraties van horaca-activiteiten: de stations-

omgeving en rondom Markt. In de directe nabijheid van beide koppen worden voldoende parkeer-

voorzieningen ingeplant ten behoeve van het winkelen, kaderend binnen een algehele visie op 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

186 

het parkeren in het centrum. De as wordt autoluw, en waar mogelijk autovrij, ingericht om maxi-

maal ruimte te bieden voor fietsers en voetgangers. Kleinschalige detailhandel wordt er aange-

moedigd. 

Om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren wordt een nieuwe Scheldebrug voor doorgaand, 

bovenlokaal verkeer dat geen bestemming heeft in het centrum gevraagd ter hoogte van Voor-

destraat 46. De bestaande Scheldebrug zou hierdoor een lokaal karakter krijgen, maximaal gericht 

op fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en lokaal bestemmingsverkeer. De nieuwe Schelde-

brug staat dan in voor de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein ‘Stookte’ en de vlotte af-

wikkeling van het verkeer naar het hogergelegen wegennet (E40) via de nieuwe verbinding tus-

sen Noordlaan en Zuidlaan. 

Het bedrijventerrein ‘Stookte’ kan bovendien beperkt uitbreiden in noordelijke richting. De ruimte 

wordt gereserveerd voor lokale bedrijven. Dit betekent dat in eerste instantie wordt ingezet op 

kleine bedrijven en KMO’s die geen milieuhinder veroorzaken ten opzichte van de nabijgelegen 

woningen.  

Verweven bedrijvigheid en centrumgebonden activiteitenclusters komen eveneens voor aan Tra-

gel, Zuiderdijk, Peperstraat, Wegvoeringstraat en Carrefour Zuidlaan. 

Kwalitatief wonen in het centrum wordt gestimuleerd. Wijken waar extra inspanningen noodzake-

lijk zijn om de woon- en leefkwaliteit sterk te verbeteren worden selectief aangepakt. Prioritair zijn 

de organisatie en uitwerking van een coproductief bouwblokrenovatieproject in de wijk Wetteren-

oost in de omgeving van Collegiebaan en in Overbeke. Samen met de bewoners wordt onder-

zocht op welke manier de wijk kan verduurzamen.  

Binnengebieden, gelegen in woongebied, kunnen op korte termijn kwalitatief worden ontwikkeld. 

Aan de ontwikkeling worden specifieke randvoorwaarden gekoppeld die de vooropgestelde kwa-

liteit bewaken. Bijzondere aandacht gaat uit naar het publiek toegankelijk maken van de binnen-

gebieden en het behoud van groene ruimte als lokale ecologische stapstenen doorheen het cen-

trum. 

Van hoger belang zijn de lokale groenpolen die zich omheen het centrum situeren. De omgeving 

van het provinciaal domein Den Blakken en het natuurgebied Ham staan in voor de opvang van 

de recreatieve behoefte van de lokale bevolking. Zachte recreatie en natuurontwikkeling gaan er 

hand in hand. Zij zijn recreatief veilig en vlot verbonden met het centrum. Het natuurgebied Ham 

staat bovendien in verbinding met de open ruimte van Bastenakkers. Doorsnijding van de conti-

nue open ruimte verbinding wordt tegengegaan. De vormgeving en aanleg van de dijklichamen 

rond het overstromingsgebied en de brug over de Scheldevallei zorgen voor een kwaliteitsvolle 

inpassing in het valleilandschap. Ook het behoud van de bosrijke groenbuffer omheen het bedrijf 

Omnichem is hier van belang. De harde recreatieve activiteiten en functies worden geconcen-

treerd in de kleinstedelijke recreatiecluster De Warande. 

Op bovenlokaal niveau worden de Kalkense Meersen en Hospiesbos - Serskampse bossen uit-

gebouwd als volwaardige bovenlokale groenpolen. Bijzondere aandacht gaat er uit naar de re-

creatieve ontsluiting van deze polen voor fietsers en wandelaars, natuurinstandhouding en de 

versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Landbouw, natuur en zachte recreatie komen er 

verweven voor. Met verweving wordt bedoeld het harmonisch samengaan van deze functies, 

 

 
46   De gemeente stelt dat de bouw van een nieuwe Scheldebrug in het verlengde van Voordestraat haar voorkeur 

wegdraagt. Daarom is deze locatie ook in de gewenste ruimtelijke structuur van Wetteren centrum zo beschreven. 
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zonder dat er verdringing plaatsvindt. Door de uitbouw van directe toeristisch-recreatieve verbin-

dingen tussen het station, het centrum en beide bovenlokale groenpolen fungeert Wetteren als 

toegangspoort tot beide gebieden. 

Ook in de vallei van de Molenbeek wordt ingezet op een sterke verweving van recreatie, (natte) 

natuur en aangepaste landbouw. Functies komen naast en door elkaar voor. Langsheen de wa-

terloop wordt een recreatieve route uitgebouwd. 

1.2. Site Tragel 

De site Tragel is gelegen langs de Schelde tegenover het gepland project Wetteren aan de 

Schelde van het Scheldelandschapspark. Op het gewestplan is bijna heel de site aangeduid als 

industriezone. Enkel de noordwestelijke rand is woongebied. In werkelijkheid is de voornaamste 

functie aan de rand wonen, plaatselijk in combinatie met ambachtelijke bedrijvigheid. Een voet-

gangersbrug verbindt beide Scheldeoevers. 

Op dit ogenblik heeft een actief bouwbedrijf zijn zetel in het gebied. Een groot deel van de ge-

bouwen aan de Schelde staat momenteel echter leeg en is verloederd. Er is een problematiek 

van afwerking naar zowel de woonomgeving als de Schelde en er is een problematiek van ont-

sluiting. 

Langs Kasterstraat en Kapellendries heeft de site een fijnmazige bebouwingsrand: een mix van 

woningen en daarbij horende magazijnen en werkplaatsen. Kenmerkend langs Tragelweg zijn 

een magazijn en een woning met kolenmagazijn uit het interbellum. Zij zijn opgenomen in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed maar liggen er vervallen bij. De gebouwen dreigen te 

vervallen en bij het verhogen van de Scheldedijken zal het karakteriserend beeld zichtbaar van 

aan de overzijde van de Schelde mogelijk verdwijnen. Alhoewel verder in Kasterstraat enkele 

bedrijven zijn gevestigd, heeft deze straat een residentieel karakter. In het oosten liggen weilan-

den en villa’s.  

Langs de Schelde zijn enkele leegstaande panden en loodsen gesitueerd en zijn een bouwbedrijf 

en een verpakkingsproducent actief. Het binnengebied wordt ontsloten via Tragelweg. De maga-

zijnen en buitenruimte doen dienst als opslagruimte van het bouwbedrijf. Recent is het meest 

noordelijke magazijn door een nieuwe loods vervangen.  

Toekomstgericht moet een evenwicht worden gezocht tussen de woonfunctie van de site, de 

bedrijvigheid die er aanwezig is en de natuurwaarde van het oostelijk deel van het gebied. De 

stedelijke invulling moet bijdragen tot de ontwikkeling van Wetteren-centrum en Overschelde tot 

één stedelijk geheel. Bovendien zal het gebied mee zorgen voor de verbinding van Wetteren-

centrum naar de bovenlokale groenpool Kalkense Meersen en in dat kader een poortfunctie ver-

vullen. 

In het projectontwerp van Wetteren aan de Schelde is sprake van een nieuwe fiets- en voetgan-

gersbrug. De exacte inplanting is nog niet bepaald. Waarschijnlijk landt zij ter hoogte van de 

groene zone op de hoek Tragelweg - Kapellendries.  

De site Tragel kan worden omgevormd naar een woon-werkzone. Op die manier wordt rechtsze-

kerheid geboden aan de woningen in de noordelijke en westelijke schil. In het binnengebied en 

in beperkte mate aan de rand, kan ruimte worden voorbehouden voor bedrijvigheid. Parkeren, 

bijvoorbeeld als randparking, kan binnen de bebouwing worden geïntegreerd. Het blok op de 

hoek Kapellendries - Tragelweg kan een scharnierfunctie vervullen tussen wonen en werken. Dit 
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kan bijvoorbeeld via een project dat sociaal-economische activiteiten combineert met gestapelde 

wooneenheden. Belangrijk is ook het creëren van een kwalitatief front naar de Schelde om zo 

een evenwicht te krijgen met de ontwikkelingen op de rechteroever van de Schelde.  

Daarnaast dient de groenzone in het oosten van de site behouden te blijven. Deze zone kan op 

termijn ook daadwerkelijk de bestemming van groengebied krijgen.  

Onderstaande hypothese van ontwikkeling voor site Tragel is gebaseerd op een globale benade-

ring en opgevat als een voorstel van zonering. Andere ontwikkelingen op langere termijn blijven 

echter mogelijk. 

figuur 39 resultaat ontwerpend onderzoek: een zoneringsvoorstel Tragel 

 

 

Op korte termijn kan de bestemming van site Tragel via een ruimtelijk uitvoeringsplan worden 

omgevormd naar een woon-werkzone. Zo wordt rechtszekerheid geboden aan de bestaande wo-

ningen en kan de zogenaamde woonschil verder worden ontwikkeld. Tegelijkertijd blijft er ruimte 

voor bedrijvigheid en kunnen hier voorschriften aan worden gekoppeld. Daarnaast kan de be-

staande groenzone ook deze bestemming krijgen en zo een rol krijgen voor bijvoorbeeld water-

opvang. Het opzet is dat de bestaande woningen en bedrijven in het groengebied niet verder 

uitbreiden. 

Op korte tot middellange termijn kan de reconversie van de leegstaande panden langs de 

Schelde worden gestimuleerd en/of geactiveerd. Deze kunnen worden omgevormd tot groeps-

woningen in combinatie met ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid op de gelijkvloerse verdie-

ping. Daarbij kan ook de inrichting van Tragelweg worden aangepakt. 

Op langere termijn en na het verdwijnen van de huidige activiteiten zoals opslag kan de site 

Tragel plaats bieden voor een centrum voor startende bedrijven of bedrijven in de sociale econo-

mie. De herstructurering leidt zodoende finaal tot een multifunctionele waterfrontontwikkeling. In 

het bedrijvencentrum zullen gemeenschappelijke voorzieningen worden aangeboden samen met 
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een ruim en een flexibel aanbod aan secretariaats- en managementdiensten. Er kan worden ge-

streefd om activiteiten aan te trekken die betrekking hebben op lokale dienstverlening met een 

laag mobiliteitsprofiel zoals bijvoorbeeld diensten met betrekking tot onderhoud van woningen in 

de brede zin. Het betreft andere diensten dan deze voorzien in de omgeving van het station. De 

mogelijkheid tot inpassing in de woonomgeving blijft wel een belangrijke voorwaarde.  

De optie Tragel behoeft een herstructurering van een terrein dat op dit ogenblik in gebruik is. Het 

huidig bedrijf te Tragel kan evenwel op de huidige locatie blijven bestaan tenzij een waardig al-

ternatief wordt geboden en/of het bedrijf zelf besluit een andere locatie op te zoeken. 

Bij herstructurering blijkt een volledige inname van dit overstromingsgevoelig terrein niet wense-

lijk. Woonontwikkelingen, gemengd met bijvoorbeeld sociaaleconomische diensten, kunnen een 

betere invulling zijn. Op korte termijn zal worden onderzocht in welke mate het geïnventariseerd 

bouwkundig erfgoed bij de herstructurering een rol kan spelen.  

1.3. Site KTA 

De site KTA is een strategische locatie binnen het centrum van Wetteren. De omvorming van site 

KTA kan op korte termijn gebeuren. In eerste instantie dient het masterplan stationsomgeving 

rekening te houden met het vooropgesteld tracé van de ontsluitingsweg. Vervolgens kan worden 

getracht tot een inrichtingsvoorstel te komen. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de bestemmin-

gen verfijnen. De omvorming van de sites De Post en Rijkswacht kan op middellange termijn 

worden gerealiseerd, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een ontwerp voor de sites kan 

afzonderlijk worden opgemaakt. Voor de site Rijkswacht moet in eerste instantie de functionele 

en bouwfysische toestand van het bestaand gebouw verder worden onderzocht. Vervolgens kan, 

in relatie met het gewenst programma, worden nagegaan of renovatie of nieuwbouw aangewezen 

is. Binnen de site kan een ruime mix van functies en activiteiten worden gerealiseerd, gaande 

van woningen, kleinschalige kantoorontwikkelingen, gemeenschapsfuncties, ruimte voor aller-

hande evenementen enz. Alleen detailhandel, zowel grootschalige als kleinschalige, wordt expli-

ciet uitgesloten. Bij de mogelijke ontwikkeling van nieuwe activiteiten moet voldoende aandacht 

gaan naar een vlotte verkeersafwikkeling. Ook moet voldoende rekening worden gehouden met 

veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid op Gentsesteenweg en in de schoolomgeving aan Noord-

laan. 

1.4. Giezeveld 

Bij de ontwikkeling van het gebied ‘Giezeveld’ tot woonbos moeten bij de opmaak van het ruim-

telijk uitvoeringsplan enkele ontwerpprincipes verordenend worden opgenomen. De exacte afba-

kening van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal op basis van verder ontwerpend onderzoek worden 

vastgelegd. Hierbij is het wel de bedoeling om de bestaande zonevreemde woningen mee in het 

plan op te nemen zodat er een duidelijk toekomstperspectief ontstaat voor de betrokken eige-

naars. Daarnaast mag de woonontwikkeling de bedrijfsvoering van bedrijven op de nabijgelegen 

KMO-zone langs Kasteeldreef niet schaden. 

Vanuit het inrichtingsvoorstel van het informatief gedeelte worden enkele algemene inrichtings-

principes op niveau van het projectgebied vastgelegd. 

 Aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Giezeveld wordt het schrappen van 

een woongebied of een woonuitbreidingsgebied én het creëren van een bijkomend bosgebied 
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gekoppeld. Deze boscompensatie sluit bij voorkeur aan bij een bestaand bos, zodat een aan-

eengesloten, versterkt geheel ontstaat, en is tevens niet gelegen binnen herbestemd agra-

risch gebied. 

 Woonontwikkelingen in Giezeveld zijn steeds ondergeschikt aan de functie van groene vinger 

binnen het kleinstedelijk gebied, zoals ook in het afbakeningsproces is beklemtoond. Dat be-

tekent dat de footprint van nieuwe bebouwing beperkt is ten opzichte van het aanwezige groen 

en dat het gebied voldoende doorwaadbaar moet zijn om zijn rol als groene vinger te kunnen 

vervullen en een meerwaarde te betekenen voor de buurt. 

 De maximale woningdichtheid is richtinggevend vastgelegd binnen een vork van 2,5 tot 5 

woningen per hectare. 

 In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorzien dat voor elke stedenbouwkundige aanvraag 

binnen het gebied de opmaak van een inrichtingsstudie voor de volledige zone verplicht is. 

Op basis van deze inrichtingsstudie kan door de gemeente de impact van de aanvraag voor 

het volledig gebied worden ingeschat. 

 De ontwikkeling van Giezeveld tot woonbos beperkt zich tot het centraal deel. Het noordelijk 

en zuidelijk bosje komen niet in aanmerking voor woonbebouwing. Beide blijven behouden 

als noodzakelijke ecologische stapstenen binnen het stedelijk gebied van Wetteren en worden 

recreatief toegankelijk gemaakt. 

 Het zuidelijk bosje wordt uitgebouwd als speelbos en dooraderd met een padeninfrastructuur 

die aansluit op het bestaand wegennet. De gemeente wil hierbij zoveel mogelijk de bestaande 

trage wegen binnen het gebied behouden en inschakelen in het netwerk van trage wegen. 

 Het zo goed mogelijk bewaren van bestaande waardevolle vegetatie binnen het centraal deel 

is een belangrijk uitgangspunt. Bestaande naaldbomen moeten geleidelijk worden vervangen 

door meer waardevolle loofbomen. 
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2. Kwatrecht 

2.1. Visie en doelstellingen 

Bijkomende ruimte voor wonen of bedrijvigheid - met uitzondering van een reeds voorziene uit-

breiding van de bedrijvenzone ‘Vantegem’ - worden niet voorzien op korte of middellange termijn. 

Voor de langere termijn wenst de gemeente evenwel niet uit te sluiten dat ook haar rol als stedelijk 

knooppunt langs de Schelde en langs de infrastructurenbundel gevormd door E40 en het spoor 

wordt opgewaardeerd en dat hiertoe de nodige ruimte wordt vrijgemaakt.  

De ontwikkelingen te Kwatrecht en omgeving zullen er in de volgende beleidsperiode op gericht 

zijn de bestaande kwaliteiten verder te versterken en de potenties voor toekomstige ontwikkelin-

gen te vrijwaren. De gemeente kiest ervoor om de ontsluiting en de draagkracht van het verkeers-

systeem, de woon- en leefkwaliteit en de kwalitatieve samenhang van de open ruimte steeds als 

grensstellende elementen voor deze toekomstige ontwikkelingen in te brengen. Ontwikkelingen 

zijn weliswaar mogelijk maar enkel binnen de contouren van de huidige stedelijke ruimte en met 

respect voor aanwezige landschappelijke en biologische waarden.  

Verdichting op beschikbare percelen en revitalisatie van bestaande voorzieningen vormen een 

eerste aandachtspunt. Daarnaast is het verbeteren van de woonkwaliteit langs de steenwegen 

prioritair, net zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen. 

Tevens moet er worden ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de bestaande functies en 

ruimtes met landschappelijke en biologische waarden. Voor zowel de huidige als voor de toekom-

stige stedelijke ontwikkelingen is het tot slot gewenst dat het verkeerssysteem leesbaarder en 

draagkrachtiger wordt gemaakt en dat de opportuniteit van multimodaal transport wordt benut of 

minstens wordt gevrijwaard. 

2.2. Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 39 gewenste ruimtelijke structuur Kwatrecht  

In de gewenste ruimtelijke structuur van Kwatrecht vormen de Schelde, E40 en de open ruimte 

verbinding de strikte grenzen van de stedelijke pool Kwatrecht - Vantegem. Het behoud van de 

open ruimte tussen Kwatrecht en Wetteren vormt een uitdaging. Een aangepaste aanleg langs 

Kwatrechtsteenweg (bijvoorbeeld met groen) en beperkingen inzake de bebouwingsmogelijkhe-

den op de resterende onbebouwde percelen dragen bij tot de open ruimte beleving tussen beide 

bebouwde delen van het kleinstedelijk gebied. De vallei van de Fantegembeek zorgt voor een 

duidelijke zuidoostelijke begrenzing van de woonomgeving rond Blauwe Paal, de bedrijvigheid 

rond het Frun-park en de woonomgeving rond het vroeger gehucht Fantegem. De vallei is een 

structurerende as die moet worden behouden en versterkt. Ten zuiden van de spoorweg wordt 

de geplande oostelijke uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Vantegem’ duidelijk gescheiden van 

Volkershouw door een groenstructuur. Volkershouw blijft hiermee duidelijk tot het buitengebied 

behoren. 

Ten noordwesten van Oosterzelesteenweg blijft de open ruimte gevrijwaard. Bijkomende bebou-

wing langs Oosterzelesteenweg is niet wenselijk. Tussen Kele en Steenbergstraat dringt de open 

ruimte duidelijk zichtbaar door tot in het stedelijk weefsel. Een bijkomend accent langs de steen-

weg is mogelijk. 

De ontwikkeling van Kwatrecht - Vantegem als economische pool wordt bepaald door de bereik-

baarheid ervan. Op dit ogenblik is de ontsluiting ontoereikend. De capaciteit van het knooppunt 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

192 

met E40 moet worden verhoogd. Zuidlaan - Oosterzelesteenweg moet worden ingericht als pri-

maire weg. Er moet tevens een verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan worden gerealiseerd. 

Tot slot is ook een ontsluiting langs de Schelde via een kade in Kwatrecht wenselijk. De econo-

mische en waterkundige haalbaarheid hiervan moet worden onderzocht. 

Om de woonkwaliteit langs de steenwegen te verhogen wordt een gescheiden verkeerssysteem 

voorgesteld. Het werkverkeer moet verlopen via het tracé Oosterzelesteenweg, Zuidlaan en 

Kwatrechtsteenweg. De bedrijventerreinen ‘Kwatrecht’ en ‘Vantegem’ alsook Frun-park takken 

hierop aan. Daarnaast moet worden ingezet op het verhogen van de leefbaarheid langs Brussel-

sesteenweg door het zwaar verkeer te beperken.  

Een eerste stap is de heraanleg van de weg in het centrum volgens het doortochtprincipe. Op die 

manier wordt de woonkwaliteit erlangs verhoogd en kan Brusselsesteenweg worden ontwikkeld 

als een aangename centrumstraat met voorzieningen op maat van deze stedelijke wijk. Bijko-

mende woonontwikkelingen zijn mogelijk te Blauwe Paal en Gijzenzelestraat.  

 Voor Blauwe Paal is een herbestemming nodig om het ongebruikt voetbalterrein (in het BPA 

‘Fantegembeek’ bestemd als zone voor spel- en sportterreinen) een woonbestemming te ge-

ven. Minstens een derde van het gebied wordt gevrijwaard als publiek toegankelijke groene 

ruimte ter ondersteuning van het omliggend woongebied. De gemeente wil hier inzetten op 

het creëren van betaalbare woningen met een divers aanbod van woontypologieën. 

 In Gijzenzelestraat is het noordelijk deel reeds ontwikkeld met Koningshof.  
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3. Gewenste ruimtelijke structuur voor de kernen 
in het buitengebied 

3.1. Massemen 

Als landelijke woonkern blijft behoud van het huidig voorzieningenniveau een aandachtspunt. De 

mogelijkheden in het bestaand bebouwd weefsel van het buitengebied van Wetteren volstaan om 

de woonbehoeften op te vangen. Een verdere uitbreiding van de kern is met andere woorden 

voorlopig niet aan de orde. Het komt er vooral op aan de gerealiseerde beeldkwaliteit met de 

heraanleg van de doortocht door Massemen te bewaren en verder te optimaliseren en de vallei 

van Oliemeersbeekje doorheen de kern te vrijwaren en verder als deel van de publieke ruimte in 

de kern te integreren. De Molenbeekvallei wordt geaccentueerd als aanknopingspunt om de kern 

in het oosten af te bakenen.  

Ten zuiden en ten noorden van de kern - langs Massemsesteenweg - vormen twee kleinere nog 

aanwezige ‘open ruimte vensters’ de ruimtelijke grenzen. In het oosten komt het er op aan geen 

bijkomende gebieden aan te snijden voor wonen of andere voorzieningen. Door behoud en aan-

plant van groen op de perceelsranden is een landschappelijke afwerking mogelijk. 

Intensivering van het bebouwd weefsel door kwaliteitsvolle invullingen van on(der)benutte perce-

len zoals een parkeerruimte is mogelijk. Langs Massemsesteenweg kan dit onder de vorm van 

kleinschalige appartementsbouw in harmonie met de omliggende bebouwing. Om de kwaliteit 

van de bebouwing gericht te bewaken kan de gemeente een beeldkwaliteitsplan opstellen. Der-

gelijk beeldkwaliteitsplan zal dan als een soort toets- en onderhandelingskader dienst doen. De 

appartementsbouw kan onder andere een antwoord bieden aan de behoefte om een aanbod voor 

senioren (en medioren) te realiseren die in de kern willen blijven wonen.  

De verdere inbreidingsmogelijkheden van het binnengebied Snipgat (27) worden gereserveerd 

voor een volgende beleidsperiode. Een deel van het binnengebied is ontwikkeld. Ten westen van 

Snipgat zijn er nog een aantal tuinen in privébezit. Het gaat theoretisch om zes potentiële kavels. 

Aandacht kan hier gaan naar een trage verbinding naar de kern. Ten oosten zijn de gronden 

verpacht voor landbouwgebruik. Bij invulling van dit oostelijk deel zal specifiek aandacht moeten 

gaan naar de afwerking van de kern naar het valleigebied van Molenbeek. Ook het westelijk deel 

van het woonuitbreidingsgebied Loweestraat (36) kan op langere termijn mee zorgen voor de 

opvang van woonbehoeften en de afwerking van de dorpskern richting Molenbeek en wordt ge-

reserveerd.  

Inbreiding in het woonuitbreidingsgebied (nr. 35: 1,2 ha) ten noorden van Prinsenhof is niet wen-

selijk om zo de samenhang en context van de historische dorpskern zo goed mogelijk te vrijwaren. 

De erfgoedwaarde van het dorpsplein met haar linde mag niet verloren gaan. Invulling van het 

woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Oliemeers (nr. 34: 2,8 ha) is evenmin aan de orde. Be-

houd van de open ruimte draagt er in beide woonuitbreidingsgebieden toe bij dat de landelijke 

kwaliteiten van de dorpskern maximaal gevrijwaard blijven. Een herbestemming is hier wenselijk.  

3.2. Ten Ede  

Als landelijke woonkern blijft behoud van het huidig voorzieningenniveau een aandachtspunt. De 

mogelijkheden in het bestaand bebouwd weefsel van het buitengebied van Wetteren volstaan om 

de woonbehoeften op te vangen. Een verdere uitbreiding van de kern is met andere woorden 

voorlopig niet aan de orde. Prioriteit gaat naar het renoveren van verouderde woningen. De kern 
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moet intern worden vernieuwd, zodat het wonen rond en in de kern aantrekkelijker wordt. Bij het 

vernieuwen moet er voor worden gewaakt dat het landelijk karakter van de kern en de erf-

goedwaarde van het dorpsplein niet verloren gaat.  

De dorpsontwikkeling wordt gebundeld langs Mellesteenweg en tussen Heusdensteenweg en 

Kortewagenstraat. Verdere lintbebouwing langs Dompelhoekstraat, Molenweg en Duilhoekstraat 

wordt tegengaan. 

Intensivering van het bebouwd weefsel door kwaliteitsvolle invullingen van on(der)benutte perce-

len is mogelijk. Appartementsbouw kan bijvoorbeeld een antwoord bieden aan de behoefte om 

een aanbod voor senioren (en medioren) te realiseren die in de kern willen blijven wonen. Om de 

kwaliteit van de bebouwing en het landelijk karakter van de kern gericht te bewaken kan de ge-

meente een beeldkwaliteitsplan opstellen. Dergelijk beeldkwaliteitsplan zal dan als een soort 

toets- en onderhandelingskader dienst doen.  

In de kern wordt de kleinschalige (niet-hinderlijke) verweving van activiteiten gestimuleerd.  

Ten noorden, op de grens met Laarne (omgeving Prullenbos) is er ruimte voor bosuitbreiding. 

Het recreatief karakter van de omgeving blijft behouden. De gebruiksmogelijkheden situeren zich 

op het vlak van wandelen, fietsen, sportvissen en natuureducatie.  

3.3. Westrem 

Als gevolg van lintbebouwing vertoont Westrem een diffuus en versnipperd beeld. In het struc-

tuurplan van de provincie is Westrem niet als woonkern geselecteerd. Kernversterking op basis 

van de historische dorpsstructuur kan het diffuus beeld nochtans verbeteren. Hiervoor zijn er een 

aantal potenties aanwezig. Westrem is daarom binnen de gewenste nederzettingsstructuur ge-

selecteerd als kerngehucht.  

Om de verblijfskwaliteit te verbeteren moet de doortocht van Westremstraat door de dorpskern 

worden heringericht. De doorstroming voor autoverkeer is hieraan ondergeschikt. Onteigeningen 

moeten helpen de aanleg van fietspaden mogelijk te maken. De herinrichting kan de eigenheid 

van de kern op de kaart brengen en bijdragen tot de afbakening van de kern met een duidelijk 

begin- en eindpunt. Waalbeekvallei en Spoorwegbrug zijn hierin een referentie. De kerkomgeving 

kan een specifieke samenhangende aanleg krijgen. Dorpsstraat wordt hierin een evenwaardig 

deel van de publieke ruimte. Om deze ontwikkelingen op een kwaliteitsvolle wijze te sturen kan 

de gemeente een beeldkwaliteitsplan opmaken. 

In het noordwesten en noorden vormt de vallei van Waalbeek een landschappelijke grens. Het 

versterken van het bebost karakter en de samenhang van de vallei (ook over Westremstraat) kan 

zorgen voor een kwalitatieve verbetering van deze natuurlijke groene grens en een sterkere af-

bakening van de kern. In het zuiden vormt de spoorlijn Brussel - Gent een harde grens. Het 

behoud van een fietsverbinding (Dorpsstraat) en het open karakter zorgen ervoor dat de visuele 

en functionele samenhang tussen de bebouwing ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn blijft 

bestaan. Bebossen van de spoorwegberm ter hoogte van Dorpsstraat is niet wenselijk. Uitbrei-

ding van de bebouwing aan de zuidelijke zijde van de spoorlijn is niet gewenst. Verdere ontwik-

keling van de kern situeert zich bij voorkeur ten noorden van de oorspronkelijke kern, rond Bin-

nenkouter. In het oosten en noordoosten is het de open ruimte op zich die de grens vormt.  

Algemeen volstaat het huidig woonaanbod in het buitengebied van Wetteren om de toekomstige 

woonbehoeften op te vangen. Het binnengebied Westremstraat (26), tussen de kern en de drukke 
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spoorlijn, wordt best niet aangesneden. Het aanwezig groen kan bijdragen tot de woonkwaliteit 

van de omliggende woningen langs Westremstraat. Het volstaat om geen wegenis doorheen dit 

gebied goed te keuren. 

Het volbouwen van de lintbebouwing net buiten de kern moet zoveel als mogelijk worden tegen-

gegaan. Behoud van de open ruimte ten noorden van Dorpsstraat, richting vallei van Waalbeek 

is wenselijk.  

Een ontwikkeling met sociale woningbouw om invulling te geven aan de specifieke behoefte ter-

zake is wel mogelijk. Ten zuiden van Dorpsstraat kan de aangezette sociale verkaveling te Bin-

nenkouter in gebruik worden genomen om lokaal de behoeften op te vangen op het vlak van 

sociale woningbouw. Aanpassingen van het oorspronkelijk plan zijn evenwel wenselijk. Aan-

dachtspunten zijn:  

 het waterbeheer waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het microreliëf, de om-

liggende beekstructuren en het bosje als verzamelplek voor water 

 de ontsluiting voor langzaam verkeer van en naar de kern van Westrem, van en naar de 

verbindingen voor openbaar vervoer en van en naar de verschillende aanpalende straten  

 de inrichting van de publieke ruimte en de samenhang ervan met het centrum van Westrem 

 de zichten naar de kern van Westrem met de kerk als baken van op onder andere Brussel-

sesteenweg 

 de verscheidenheid aan woontypologieën 

Zo nodig moeten delen van de bebouwingsmogelijkheden voorzien in de oorspronkelijke verka-

veling hiervoor worden geschrapt. 

Westrem is qua voorzieningen georiënteerd op andere kernen. Om die reden is de uitvoering van 

een veilige fietsroute naar Massemen en Wetteren gepland. Eveneens zou een goede verbinding 

met het openbaar vervoer moeten worden gerealiseerd. 
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4. Handelsontwikkelingen langs Brusselsesteen-
weg en aansluitende steenwegen 

4.1. Visie en doelstellingen 

Een kwaliteitsvolle beschrijving van de mogelijkheden voor detailhandel langs Brusselsesteen-

weg en de kleinhandelsconcentratie Frun-park met aansluitend Zuidlaan en Oosterzelesteenweg 

is noodzakelijk. De algemene visie is dat de gemeente prioriteit wil geven aan de versterking van 

de kleinhandel in het centrum van Wetteren en in de omgeving rond Brusselsesteenweg alleen 

mogelijkheden ziet voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel die ruimtelijk niet in het 

centrum kan worden ingepast. De bestaande niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

kan er blijven bestaan maar structurele uitbreidingen worden niet voorzien. Langs Zuidlaan en 

Oosterzelesteenweg is het de bedoeling de ontwikkeling van grootschalige detailhandel af te 

remmen en op bepaalde plaatsen zelfs terug te schroeven.  

Bij de uitwerking van het beleid zullen voor de handel in de infrastructurenbundel daarom vol-

gende algemene principes worden gehanteerd:  

 ruimtelijke differentiatie van de mogelijkheden per segment 

 accentuering van de verschillende segmenten langs Brusselsesteenweg  

 ontwikkeling van een ruimtelijk samenhangend en kwaliteitsvol kader. 

De in punt 4.2. geschetste ontwikkelingsperspectieven beperken de mogelijkheden voor de groot-

schalige al dan niet-ruimtebehoevende detailhandel en zijn het gevolg van de beleidskeuze om 

de detailhandel in het centrum maximale overlevingskansen te bieden. Zij liggen in lijn met het 

Vlaams beleid op het vlak van het integraal handelsvestigingsbeleid, zoals geschetst in het voor-

ontwerp van decreet. Indien dit decreet in één of andere vorm van kracht zal worden, gaat de 

gemeente na welke mogelijkheden dit decretaal kader biedt om haar gewenst beleid op vlak van 

detailhandel te ondersteunen. 

4.1.1. Ruimtelijke differentiatie van de mogelijkheden per segment 

Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur is het aangewezen de mogelijkheden voor groot-

schalige detailhandel vast te leggen in functie van de ruimtelijke segmenten die in de omgeving 

van Frun-park en Brusselsesteenweg zijn gedetecteerd. Hierbij wordt onder andere een onder-

scheid gehanteerd tussen ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en niet-ruimtebehoe-

vende grootschalige detailhandel. Voor de definiëring en het onderscheid van deze begrippen 

wordt verwezen naar het hoofdstuk III.3. in het informatief gedeelte. 

4.1.2. Accentuering van de verschillende segmenten langs Brusselsesteen-

weg  

De verschillende segmenten langs Brusselsesteenweg zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Be-

gin en einde mogen zichtbaar en geaccentueerd zijn. De consument weet op die manier dat hij 

in het nabij verlengde geen winkels meer moet verwachten. De automobilist weet dat hij in een 

andere omgeving terechtkomt. Deze effecten kunnen worden verkregen door een architecturale 

ingreep, door een bepaalde beplanting en eventueel door een lichtjes andere inrichting van de 

weg naargelang het segment. Belangrijk is wel dat het totaalbeeld een eenheid blijft uitstralen. 

Het gebruik van eenvormige inrichtingselementen (zitbanken, lantaarns, bomen enz.) kan deze 

samenhang bevorderen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de kruisende 
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waterlopen Fantegembeek en Molenbeek. Aanduiding van deze waterlopen door groene elemen-

ten en de architecturale vormgeving van de brughoofden kan zorgen voor een duidelijk eindpunt 

langs de weg. 

4.1.3. Ontwikkeling van een ruimtelijk samenhangend en kwaliteitsvol kader 

Op dit ogenblik zijn weliswaar een aantal kiemen aanwezig voor ruimtelijke samenhang maar 

wordt de beeldkwaliteit sterk verstoord. Dit komt bijvoorbeeld door de verkeerstechnische in-

richting van de autoweg, de verspreid voorkomende publicitaire voorzieningen met diverse di-

mensies en de sterk verschillende voortuinstroken en erftoegangen.  

Om de inrichting van de verschillende segmenten te verbeteren kunnen volgende inrichtingsprin-

cipes naar voor worden geschoven: 

 de (her)inrichting van de publieke ruimte met het oog op een samenhangend wegbeeld per 

segment en een duurzame mobiliteit 

 de inrichting met oog voor samenhang met de achterliggende open ruimten  

 de intensivering van het ruimtegebruik en maximalisering van de perceelsbezetting 

 de ontwikkeling van ruimtelijke en visuele samenhang 

 de beperking van de feitelijke en visuele inname van de omliggende open ruimte 

 de inpassing ten opzichte van de omliggende woonomgeving. 

4.2. Gewenste ruimtelijke structuur 

Onderstaande kaarten en teksten beschrijven per segment het gewenst ontwikkelingsperspectief 

voor de grootschalige detailhandel. De opties gelden alleen voor de vergunde handelszaken. 

kaart 40 gewenste ruimtelijke structuur handel Brusselsesteenweg en omgeving 

kaart 41 gewenste ontwikkeling omgeving Frun-park 

4.2.1. Brusselsesteenweg - Kwatrecht (1) 

In het segment Brusselsesteenweg - Kwatrecht ligt de klemtoon op stedelijk wonen. Algemeen 

geldt dat ontwikkeling van nieuwe grootschalige detailhandel niet wordt toegelaten. Kleinschalige 

detailhandel met een lokaal karakter is wel mogelijk.  

Kleinschalige detailhandel 

Om te waken over het lokaal en kleinschalig karakter van de detailhandel zijn volgende beleids-

lijnen van toepassing. 

 De bestaande kleinschalige detailhandel mag uitbreiden tot maximum 200 m². 

 Het aantal toegestane parkeerplaatsen dat bij een detailhandelszaak hoort, wordt beperkt. 

 Bijkomende kleinschalige detailhandel is enkel mogelijk indien de bruto-vloeroppervlakte per 

detailhandel kleiner blijft dan 200 m². Nieuwe kleinschalige detailhandel van 200 m² of groter 

is dus niet toegelaten.  
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Grootschalige detailhandel 

 De bestaande grootschalige detailhandel kan slechts beperkt uitbreiden. Deze uitbreiding is 

alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak om de levensvatbaarheid van 

de betrokken handelszaak te garanderen (bijvoorbeeld vanuit milieutechnische of economi-

sche overwegingen) en op voorwaarde dat de ruimtelijke draagkracht van de plek niet wordt 

overschreden. 

 Bij vertrek, stopzetting of faillissement moet een andere functie in de plaats komen. 

 Bijkomende grootschalige detailhandel is niet toegelaten, ongeacht of het gaat om ruimtebe-

hoevende dan wel niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment. 

 Het ruimtegebruik wordt geïntensiveerd, bijvoorbeeld door enkel gesloten bebouwing en/of 

bebouwing met minstens één zijde op de perceelsgrens toe te laten. 

 De openbare ruimte wordt heringericht op maat van de woon- en leefomgeving met een aantal 

accenten zoals een plein aan de kerk. 

 De bestaande doorkijk naar de open landbouwruimte wordt behouden en geaccentueerd. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig 

waarin daarnaast minstens volgende elementen worden meegenomen: 

 de aanpassing van een deel van het RUP ‘Neerhonderd’ om de bijkomende mogelijkheden 

voor wonen mogelijk te maken (meerdere bouwlagen, aaneengesloten bebouwing) en de 

ruimtelijke mogelijkheden voor handel binnen dit segment eenduidig vast te leggen 

 de aanpassing van een deel van het BPA ‘Fantegembeek’ om de mogelijkheden inzake han-

del eenduidig binnen dit segment vast te leggen. 

 het vastleggen van de mogelijkheden voor handelsontwikkelingen in het woongebied. 

4.2.2. Brusselsesteenweg - omgeving Frunpark (2) 

In het segment Brusselsesteenweg - omgeving Frun-park wordt een grootschalige cluster van 

verweven handel en bedrijvigheid ontwikkeld. Om deze verweving op een kwaliteitsvol te rea-

liseren worden de mogelijkheden in het gebied gedifferentieerd. Omwille van het verkeersgene-

rerend karakter gaat ook de nodige aandacht naar de verkeersontsluiting van het gebied. 

Er worden twee delen onderscheiden: 

 (zone A) de grootschalige cluster van niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

‘Frun-park’  

 (zone B) de gemengde zone voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en kleinscha-

lige bedrijven met handels/bezoekersfuncties (toonzaal) rond Frun-park en aan de overzijde 

van Brusselsesteenweg, in het BPA ‘Fantegembeek’. 

Voor handel zijn volgende beleidslijnen van toepassing. 

Volledig segment 

In het volledig segment is kleinschalige detailhandel niet toegelaten. 
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Zone A  

 In het Frun-park (zone A) moet de detailhandel worden geïntegreerd als geheel van groot-

schalige detailhandel onder één dak. Daarbij streeft de gemeente naar een schaalvergroting 

van de aanwezige of mogelijke nieuwe detailhandel. Schaalverkleining en opdeling van ruim-

ten zijn niet toegestaan. In het Frun-park zijn geen ambachtelijke of verwerkende activiteiten 

toegelaten. Het accent ligt op niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel.  

 De bestaande zone voor niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel blijft beperkt tot 

de huidige contour zoals aangeduid op kaart 40. 

 Het aantal parkeerplaatsen per entiteit detailhandel wordt vastgelegd. 

Zone B 

 Op de terreinen rond het Frun-park en Fantegembeek (zone B) is nieuwe niet-ruimtebehoe-

vende grootschalige detailhandel verboden.  

 Ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en kleinschalige ambachtelijke bedrijven met 

beperkte handels/bezoekersfuncties (met toonzaal) zijn wel toegelaten en kunnen blijven en 

uitbreiden binnen de beschreven zone. Kleinschalige ambachtelijke bedrijven kunnen onder-

deel uitmaken van de ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

 Nieuwe ruimtebehoevende grootschalige detailhandel kan.  

 Voor zover aanwezig kan de bestaande niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

slechts beperkt uitbreiden. Deze uitbreiding is alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd 

vanuit de noodzaak om de levensvatbaarheid van de betrokken handelszaak te garanderen 

(bijvoorbeeld vanuit milieutechnische of economische overwegingen) en op voorwaarde dat 

de ruimtelijke draagkracht van de plek niet wordt overschreden. 

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 Het gebied wordt ontwikkeld tot een ruimtelijk samenhangend geheel. Hierbij kan rekening 

worden gehouden met de bestaande functies en kan een fasering worden ingebouwd. 

 Intensivering van het ruimtegebruik (door bijvoorbeeld het bouwen in verdiepen of het aan-

bouwen binnen het gebruikte perceel) is mogelijk. 

 De ontsluiting wordt maximaal gegroepeerd per gebied en houdt rekening met de verkeersaf-

wikkeling van het knooppunt N9 x N42. Het ontsluitingssysteem van Frun-park en de omlig-

gende zone (1 en 3) wordt als één systeem ontwikkeld. De primaire ontsluiting vindt plaats op 

N9 Brusselsesteenweg. Via N42 Oosterzelesteenweg is een secundaire ontsluiting mogelijk. 

Om het aantal afslagbewegingen bij deze secundaire ontsluiting te beperken, wordt gekozen 

voor een situatie waarin verkeer enkel rechts-in en rechts-uit kan rijden. De exacte plaats van 

de aansluitingen op het openbaar domein moet op terrein worden afgetoetst. 

 Er is een beperking van de mogelijkheden voor buitenopslag/etalage: deze worden zoveel 

mogelijk geordend in gebouwen. Buitenopslag wordt op een visueel aanvaardbare manier 

ingekleed, bijvoorbeeld door middel van hagen. 

 De mogelijkheden voor publiciteit zijn beperkt: geïntegreerd in het gebouw en/of met een be-

perkte oppervlakte. 

 De beekvallei is structurerend als scheidend element. De oeverstroken krijgen een natuurlijke 

invulling en zijn duidelijk aanwezig in het wegbeeld langs Brusselsesteenweg. 

 De bestaande woningen en bedrijven kunnen blijven bestaan. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig 

waarin daarnaast minstens volgende elementen worden meegenomen: 

 de aanpassing van de voorschriften van het BPA ‘Fantegembeek’ om een verdere intensive-

ring van het ruimtegebruik mogelijk te maken. 
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 het vastleggen van de differentiatie van de mogelijkheden voor handelsontwikkelingen  

 het mogelijk maken van een kwaliteitsvolle verweving met ambachtelijke activiteiten. 

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt in nauwe samenspraak met de provincie. 

4.2.3. Brusselsesteenweg - Massemen (3) 

Met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief voor de grootschalige detailhandel wenst de ge-

meente een gefaseerde aanpak uit te werken. 

Perspectief op korte termijn 

Op korte termijn laat de gemeente geen nieuwe grootschalige detailhandel in dit segment toe. 

Overeenkomstig de inzichten van het afbakeningsproces behoort dit segment niet tot het klein-

stedelijk gebied en kan er zich dus geen nieuwe grootschalige detailhandel ontwikkelen. Het be-

leid richt zich op het herstructureren van de bestaande grootschalige detailhandel. 

Volgende beleidslijnen zijn van toepassing.  

Kleinschalige detailhandel 

 Bestaande kleinschalige detailhandel mag blijven. Zij kan eventueel uitbreiden tot maximum 

200 m². 

 Er wordt geen nieuwe kleinschalige detailhandel toegelaten.  

Grootschalige detailhandel 

 Bestaande zowel niet-ruimtebehoevende als ruimtebehoevende detailhandel mag slechts be-

perkt uitbreiden. Deze uitbreiding is alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd vanuit de 

noodzaak om de levensvatbaarheid van de betrokken handelszaak te garanderen (bijvoor-

beeld vanuit milieutechnische of economische overwegingen) en op voorwaarde dat de ruim-

telijke draagkracht van de plek niet wordt overschreden. De eventuele uitbreiding mag geen 

achterliggende percelen in agrarisch gebied aansnijden. 

 Nieuwe grootschalige detailhandel, zowel ruimtebehoevende als niet-ruimtebehoevende, is 

verboden.  

Daarbij zijn volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 De percelen in de achterliggende landbouwruimte worden gevrijwaard. De buffering gebeurt 

op het eigen perceel. 

 De percelen worden dusdanig ingericht dat de realisatie van een kwaliteitsvolle publieke 

ruimte langs Brusselsesteenweg mogelijk is. De mogelijkheden voor publiciteit worden vast-

gelegd. 

 De bestaande doorkijken naar de achterliggende open landbouwruimte, bestemd als agra-

risch gebied, worden van bebouwing gevrijwaard. 

 De waterlopen en hun oevers worden ontwikkeld als structurerende beekvalleien die ook 

langs Brusselsesteenweg markant aanwezig zijn. 

Mogelijk perspectief op lange termijn  

De gemeente vraagt om de mogelijkheid open te houden om het segment ‘Brusselsesteenweg - 

Massemen’ op langere termijn te ontwikkelen als woonlint met grootschalige ruimtebehoe-
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vende detailhandel. Op dat moment geldt dat nieuwe locaties voor grootschalige ruimtebehoe-

vende detailhandel wel mogelijk zijn. Dit ontwikkelingsperspectief kan slechts van toepassing zijn 

indien de gemeente in een rapport voor de provincie aantoont dat: 

 er een duidelijk aantoonbare behoefte is voor nieuwe vestigingsplaatsen voor grootschalige 

ruimtebehoevende detailhandel in de gemeente 

 deze behoefte niet concurrentieel is voor de bestaande kleinhandel in het centrum van Wet-

teren en hier ook niet kan worden opgevangen 

 het segment ‘Brusselsesteenweg - Massemen’ de meest geschikte locatie is in Wetteren om 

deze mogelijke behoefte op te vangen 

 de inplanting van bijkomende grootschalige ruimtebehoevende detailhandel kadert binnen 

een totaalvisie voor de volledige Brusselsesteenweg. 

Indien akkoord kan worden gegaan met de conclusies van bovenstaand rapport, dan zijn voor 

handel volgende beleidslijnen van kracht. Zij gelden alleen voor de bestemming ‘woongebied met 

landelijk karakter’ en zijn niet van toepassing op percelen, gelegen in agrarisch gebied. 

Kleinschalige detailhandel 

 Bestaande kleinschalige detailhandel mag blijven. Zij kan eventueel uitbreiden tot maximum 

200 m². 

 Er wordt geen nieuwe kleinschalige detailhandel toegelaten.  

Niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

 Bestaande niet-ruimtebehoevende detailhandel mag slechts beperkt uitbreiden. Deze uitbrei-

ding is alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak om de levensvatbaar-

heid van de betrokken handelszaak te garanderen (bijvoorbeeld vanuit milieutechnische of 

economische overwegingen) en op voorwaarde dat de ruimtelijke draagkracht van de plek 

niet wordt overschreden. De eventuele uitbreiding mag geen achterliggende percelen in agra-

risch gebied aansnijden. 

 Nieuwe niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel is verboden.  

Ruimtebehoevende grootschalige detailhandel 

 Bestaande ruimtebehoevende grootschalige detailhandel mag uitbreiden maar mag geen 

achterliggende percelen in agrarisch gebied aansnijden. 

 Nieuwe ruimtebehoevende grootschalige detailhandel kan in percelen in voorliggend woon-

gebied met landelijk karakter. Achterliggende percelen in agrarisch gebied mogen niet worden 

aangesneden. 

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 De percelen in de achterliggende landbouwruimte worden gevrijwaard. De buffering gebeurt 

op het eigen perceel. 

 De percelen worden dusdanig ingericht dat de realisatie van een kwaliteitsvolle publieke 

ruimte langs Brusselsesteenweg mogelijk is. De mogelijkheden voor publiciteit worden vast-

gelegd. 

 De bestaande doorkijken naar de achterliggende open landbouwruimte, bestemd als agra-

risch gebied, worden van bebouwing gevrijwaard. 

 De waterlopen en hun oevers worden ontwikkeld als structurerende beekvalleien die ook 

langs Brusselsesteenweg markant aanwezig zijn. 
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4.2.4. Brusselsesteenweg - Westrem (4) 

Voor Brusselsesteenweg - Westrem geldt algemeen dat de mogelijkheden voor handel tot een 

strikt minimum worden beperkt. Er is een landelijke woonomgeving waarvan een deel bestemd 

is als woongebied met landelijk karakter.  

Voor handel zijn volgende beleidslijnen van toepassing. 

Kleinschalige detailhandel 

 De bestaande kleinschalige detailhandel kan blijven bestaan. Zij kan eventueel uitbreiden tot 

maximum 200 m². 

 Nieuwe kleinschalige detailhandel wordt niet toegelaten.  

Grootschalige detailhandel 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en 

niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

 De bestaande grootschalige detailhandel kan blijven en mag slechts beperkt uitbreiden. Deze 

uitbreiding is alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak om de levens-

vatbaarheid van de betrokken handelszaak te garanderen (bijvoorbeeld vanuit milieutechni-

sche of economische overwegingen) en op voorwaarde dat de ruimtelijke draagkracht van de 

plek niet wordt overschreden. De eventuele uitbreiding mag geen achterliggende percelen in 

agrarisch gebied aansnijden. 

 Nieuwe grootschalige detailhandel wordt niet toegelaten.  

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 Er wordt geen (bijkomende) buitenopslag toegelaten. Ook hiervoor wordt een maximum op-

pervlakte voorzien. 

 Er worden beperkingen opgelegd op het vlak van ambachtelijke bedrijvigheid. 

 Publicitaire voorzieningen worden gereglementeerd en mogelijk afgebouwd. 

 De bestaande doorkijken naar de open landbouwruimten worden gevrijwaard. 

 De waterlopen en hun oevers worden ontwikkeld als structurerende beekvalleien die ook 

langs Brusselsesteenweg markant aanwezig zijn. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan een bevestiging inhouden van de huidige bestemmingen (cfr. 

het gewestplan). Om toekomstige ontwikkelingen van detailhandel te regelen kan worden gewerkt 

met een overdruk voor het woongebied en kunnen handelsfuncties als nevenfunctie in het agra-

risch gebied worden geweerd. 

4.2.5. Zuidlaan (5) 

Voor Zuidlaan geldt algemeen dat de mogelijkheden voor handel tot een strikt minimum worden 

beperkt. Voor Zuidlaan zal de toekomstige ontwikkeling samenhangen met de herinrichting als 

primaire weg II. 

Voor handel zijn volgende beleidslijnen van toepassing. 
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Kleinschalige detailhandel 

 De bestaande kleinschalige detailhandel kan blijven bestaan binnen het kader van geldende 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (Oude Wetterstraat, Koedreef, Neerhonderd) en het bijzonder 

plan van aanleg ‘Fantegembeek’. Elders (binnen de industriezone volgens het gewestplan) 

moet zij uitdoven. 

 Nieuwe kleinschalige detailhandel wordt niet toegelaten. 

Grootschalige detailhandel 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en 

niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

 De bestaande grootschalige detailhandel kan blijven en mag slechts beperkt uitbreiden. Deze 

uitbreiding is alleen mogelijk indien zij wordt gemotiveerd vanuit de noodzaak om de levens-

vatbaarheid van de betrokken handelszaak te garanderen (bijvoorbeeld vanuit milieutechni-

sche of economische overwegingen) en op voorwaarde dat de ruimtelijke draagkracht van de 

plek niet wordt overschreden. De eventuele uitbreiding mag geen achterliggende percelen in 

agrarisch gebied aansnijden. 

 Nieuwe grootschalige detailhandel wordt niet toegelaten 

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 De woningen in de woonwijk langs Zuidlaan zullen gegroepeerd moeten worden ontsloten. 

Individuele erfontsluitingen naar de primaire weg Zuidlaan zijn niet gewenst. 

 Bedrijven op het bestaand groot bedrijventerrein ‘Neerhonderd - Koedreef’ worden enkel via 

Biezeweg ontsloten.  

Voor de woonwijk rond Zuidlaan lijken de huidige BPA’s en RUP te volstaan. Eventueel kunnen 

de mogelijkheden voor handel in het RUP ‘Neerhonderd’ nog duidelijker tot een strikt minimum 

worden beperkt bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het segment Brussel-

sesteenweg - Kwatrecht. Toekomstgericht zal vooral de herinrichting van Zuidlaan als primaire 

weg II veranderingen met zich meebrengen.  

4.2.6. Oosterzelesteenweg (6) 

Voor Oosterzelesteenweg geldt algemeen dat de mogelijkheden voor handel tot een strikt mini-

mum worden beperkt en waar mogelijk ook worden afgebouwd. Uitbreiding van de bestaande 

detailhandel is niet gewenst. Voor Oosterzelesteenweg zal de toekomstige ontwikkeling samen-

hangen met de herinrichting als primaire weg II. 

Voor handel zijn volgende beleidslijnen van toepassing. 

Kleinschalige detailhandel 

 De bestaande kleinschalige detailhandel kan blijven bestaan. Zij kan eventueel uitbreiden tot 

maximum 200 m². 

 Nieuwe kleinschalige detailhandel wordt niet toegelaten. 
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Grootschalige detailhandel 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ruimtebehoevende grootschalige detailhandel en 

niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. 

 De bestaande grootschalige detailhandel moet uitdoven. Met uitdoving wordt bedoeld dat er 

een toekomstgerichte nabestemming wordt opgelegd die van kracht wordt als de bedrijfsacti-

viteiten worden stopgezet of als het gebouw wordt opgenomen in het register van leegstaande 

en verwaarloosde gebouwen. 

 Nieuwe grootschalige detailhandel wordt niet toegelaten.  

Daarbij zijn ook volgende beleidslijnen van toepassing op niveau van het segment.  

 Er wordt geen grootschalige detailhandel toegelaten tegenover Frun-park. Buitenopslag of 

publiciteit (bijvoorbeeld huidig zwembad) in deze smalle strook is niet wenselijk. 

 De woningen en bestaande kleinschalige detailhandels in de woonwijk langs tussen Oude 

Heerbaan en Oosterzelestraat zullen gegroepeerd moeten worden ontsloten. Individuele 

erfontsluitingen naar de primaire weg Oosterzelesteenweg zijn niet gewenst. 

 Tussen spoor en E40 is de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein gewenst. De huidige 

ruwbouwhandel De Witte kan als groothandel blijven bestaan. Als de handel verdwijnt, is het 

wel wenselijk om de bestemming toe te passen en effectief regionale bedrijvigheid te voorzien 

in samenhang met de rest van het bedrijventerrein ‘Vantegem’. 

 Voor de af te bouwen concentratie van detailhandel Krëfel - Overstock ten zuiden van E40 is 

een herbestemming wenselijk (bijvoorbeeld open ruimte functie of carpoolparking).  

 In het agrarisch gebied is behoud van de doorkijken naar de open landbouwruimte wenselijk. 

De ordening via een of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen is niet prioritair maar kan bijko-

mende duidelijkheid scheppen.  

 De smalle percelen in het woongebied tegenover Frun-park worden ingenomen voor de aan-

leg van de wegenis bij een intunneling. De percelen zijn hier te klein om detailhandel toe te 

laten. Het achterliggend gebied is bestemd als recreatiegebied.  

 In het woongebied ten zuidoosten van Oosterzelesteenweg is de perceelsgrootte dusdanig 

beperkt dat nieuwe grootschalige detailhandel moeilijk kan worden ingeplant. Aan de over-

zijde geldt de zonevreemde regeling (agrarisch gebied).  

 Voor de omgeving Vantegem is de bestemming als regionaal bedrijventerrein van toepassing. 

 Ten zuiden van E40 is het wenselijk dat de afbouw van deze concentratie planmatig wordt 

vastgelegd. Op termijn komt dit gebied in aanmerking voor de inrichting van een park & ride 

bij het te vernieuwen knooppunt tussen N42 en E40. De gemeente kan suggereren in dat 

kader een nabestemming te voorzien. 

4.3. Synthese van de hoofdlijnen voor het beleid op vlak van de-
tailhandel 

tabel 28 mogelijkheden voor detailhandel langs Brusselsesteenweg en aansluitende steen-

wegen op hoofdlijn 

seg-

ment 

kleinschalig 

< 200 m² 

kleinschalig 

> 200 m² 

grootschalig 

niet-ruimtebehoevend 

grootschalig 

ruimtebehoevend 

   bestaand nieuw bestaand nieuw 

1 bestaand kan 

blijven en uit-

breiden tot 

max. 200 m² 

geen nieuwe bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 
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nieuwe kan 

mits randvoor-

waarden 

 2A (‘onder 1 dak’) 

schaalvergro-

ting gewenst 

(‘onder 1 dak’) 

schaalvergro-

ting gewenst 

ja 

binnen contour 

ja 

binnen 

contour 

afwezig niet uit-

gesloten 

2B neen neen bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 

ja ja  

3 bestaand kan 

blijven en uit-

breiden tot 

max. 200 m² 

geen nieuwe 

bestaand kan 

blijven maar 

niet uitbreiden 

geen nieuwe 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 

ja 

beperking naar achter 

niet toe-

gelaten 

in een 

eerste 

fase 

4 bestaand kan 

blijven en uit-

breiden tot 

max. 200 m² 

geen nieuwe 

bestaand kan 

blijven maar 

niet uitbreiden 

geen nieuwe 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

niet toe-

gelaten 

5 bestaand kan 

blijven binnen 

BPA/RUP  

uitdoven el-

ders 

geen nieuwe 

bestaand kan 

blijven binnen 

BPA/RUP  

uitdoven el-

ders 

geen nieuwe 

bestaand kan blijven 

zoals vastgesteld in 

BPA/RUP 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den 

(buiten BPA/RUP) 

niet toe-

gelaten 

bestaand kan blijven 

zoals vastgesteld in 

BPA/RUP 

bestaand kan blijven 

beperkte uitbreiding 

mits randvoorwaar-

den  

(buiten BPA/RUP) 

niet toe-

gelaten 

6. bestaand kan 

blijven en uit-

breiden tot 

max. 200 m² 

geen nieuwe 

bestaand kan 

blijven maar 

niet uitbreiden 

geen nieuwe 

bestaand uitdoven niet toe-

gelaten 

bestaand uitdoven niet toe-

gelaten 
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III. Beleidsthema’s 
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1. Open ruimte 

1.1. Doelstellingen 

Het behoud en de versterking van de kwaliteit van aanwezige open ruimte betekenen niet alleen 

dat natuur, landschap, land- en tuinbouw en recreatie en toerisme in deze open ruimte een plaats 

krijgen. Het houdt ook in dat synergie ontstaat tussen deze verschillende activiteiten en zij elkaar 

in hun onderlinge positionering gaan versterken en dat ook de samenhang met en doorheen de 

bebouwde ruimte toeneemt. 

Met betrekking tot natuur worden in deze context volgende beleidsdoelstellingen voorgesteld: 

 de ontwikkeling van een samenhangend netwerk van natuurlijke gebieden, gekoppeld aan het 

waternetwerk 

 de uitbreiding van de ecologische infrastructuur tot een fijnmazig netwerk 

 de afbakening en bescherming van waardevolle natuurlijke gebieden 

Met betrekking tot het landschap worden in deze context volgende beleidsdoelstellingen voorge-

steld: 

 het vrijwaren van de grotere open ruimten van verdere bebouwing 

 het zorgen voor een samenhang in de onbebouwde open ruimte zodat de verschillende be-

bouwingskernen als afzonderlijke entiteiten gewaardeerd kunnen worden 

 het zorgen voor een voldoende en herkenbare diversiteit aan landschappen in deze open 

ruimte 

 het beschermen van gaaf gebleven landschappen en het verankeren van natuur- en cultuur-

historische elementen die delen van het landschap een heel eigen identiteit geven 

 het herwaarderen van de authentieke dorpskernen.  

Met betrekking tot de land- en tuinbouw worden in deze context volgende beleidsdoelstellingen 

voorgesteld: 

 het bieden van ruimte voor verdere specialisatie en modernisering in de land- en tuinbouw 

 het behouden van voldoende omvangrijke aaneengesloten arealen voor de grondgebonden 

land- en tuinbouw. 

Met betrekking tot de recreatie en het toerisme worden in deze context volgende beleidsdoelstel-

lingen voorgesteld 

 het beleefbaar en toegankelijk maken van de rijkdom aan natuurlijke waarden, tuin- en land-

bouwlandschappen 

 het integreren van verbindingen voor langzaam verkeer tot een samenhangend netwerk 

 het bieden van ruimte voor initiatieven die de troeven voor plattelandstoerisme en passieve 

vormen van recreatie benutten. 

1.2. Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren van de 
open ruimte 

1.2.1. Elementen van de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur 

kaart 42 gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur 

De Scheldevallei is een grensoverschrijdende natuurlijke en ecologische verbinding op 

Vlaams niveau. Delen van de Scheldevallei zijn in het Vlaams ecologisch netwerk (VEN) opge-

nomen als grote eenheid natuur (GEN). De natuurlijke waarde van de meersen krijgt bijzondere 

aandacht. De gemeente vraagt de Kalkense Meersen te integreren in een bovenlokale groenpool. 
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De vallei van de Molenbeek, met in het verlengde de Waalbeek, de vallei van de Serskampse 

beek en het samenhangend geheel van Maanbeek/Laresloot/de Sloot met Oude Schelde zijn 

belangrijke structurerende beekvalleien op bovenlokaal niveau. Zij zijn dragers van het bo-

venlokaal ecologisch netwerk. Molenbeekvallei en Waalbeek liggen weliswaar grotendeels op 

Wetters grondgebied, maar zijn vanwege hun natuurwaarde van bovenlokaal belang. Hun ont-

wikkelingsperspectieven worden door de provincie bepaald. 

Naast de beekvalleien van bovenlokaal belang komen in de gemeente ook structurerende beek-

valleien voor op gemeentelijk niveau. Het gaat om de Slootvallei, de Fantegembeekvallei, de 

Oliemeersbeekvallei, de vallei van Zijp en de vallei van Klein Beekske. De bescherming van beek-

biotopen heeft betrekking op alle gronden die in relatie staan met de beek. Aanleg van verharde 

oppervlakten in de beekvalleien wordt voorkomen om de waterbergende functie van de valleien 

te kunnen behouden. De relaties tussen de beekbegeleidende vegetaties en de hoger gelegen 

infiltratiegebieden moeten behouden blijven. De opwaardering van de verbindende functie van 

de structurerende beekvalleien is prioritair maar er gaat tegelijk ook aandacht naar alle andere 

beekvalleien. Zij worden maximaal van bebouwing gevrijwaard. 

De aaneengesloten boscomplexen komen verspreid over de gemeente voor. De bestaande 

bossen dienen als aanknopingspunt voor verdere bosuitbreiding.  

Het Hospiesbos aan Smetledesteenweg is een historische bosplaats met hoge ecologische 

waarde die vanuit het centrum goed bereikbaar is voor zowel fiets als wagen. Dit te versterken 

zuidoostelijk georiënteerd historisch complex bestond uit het huidig Hospiesbos, het huidig 

Smetledebos op het grondgebied van Lede en het huidig Serskampbos op het grondgebied van 

Wichelen. Het complex is een geschikte locatie voor bosuitbreiding. Wel zijn nog meerdere gron-

den in bezit van privé-eigenaars. De ontwikkeling wordt geïntegreerd in een bovenlokale groen-

pool. Een ander complex met een hoge natuurwaarde vormt het geheel van de Kalkense Meer-

sen. De gemeente suggereert aan de Vlaamse overheid de relatie met het centrum van het klein-

stedelijk gebied Wetteren te verbeteren. 

Een aantal mogelijke locaties voor bosuitbreiding valt samen met de ontwikkeling van goed be-

reikbare lokale groenpolen. Dit zijn uitgestrekte groene longen buiten het centrum die de na-

tuurlijke structuur versterken, waar bewoners van de gemeente van kunnen genieten. De ge-

meente suggereert aan de Vlaamse overheid en aan de provincie om de verschillende groenpo-

len een eigen ontwikkelingsperspectief toe te kennen. Een natuurreservaat, een bos of een groen 

recreatiegebied kan als groenpool worden benoemd. Verschillende locaties rond het centrum ko-

men in aanmerking: domein Den Blakken, Hospiesbos en gebied Ham. De bedoeling is om deze 

groenpolen te versterken en onderling te verbinden tot een grote ringstructuur. De kracht van 

deze ringstructuur ligt in haar samenhang en diversiteit. Elke pool kan haar eigen karakter ver-

sterken (op vlak van gebruik, inrichting, beheer enz.). 

 Binnen het provinciaal domein Den Blakken zorgen de verschillende thematuinen voor een 

belangrijke wandelrecreatie. De verschillende tentoonstellingen, seminaries en feesten be-

vorderen de recreatieve functie van het domein. 

 Het natuurgebied Ham, gelegen op de grens tussen stedelijk gebied en open ruimte, biedt 

mogelijkheden om te worden uitgebouwd als groenpool nabij het stedelijk weefsel. Als doel-

stelling is de herwaardering van de bestaande natuurlijke elementen vooropgesteld. Dit ge-

beurt aan de hand van een gewestelijk en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (in opmaak). 

Het gebied ‘Giezeveld’ is geselecteerd als woonbos. Omwille van de vooropgestelde zeer lage 

woningdichtheid in functie van het maximaal behoud van het boskarakter is het ook opgenomen 

in de ruimtelijk-natuurlijke structuur. Het groen karakter primeert immers. 
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Op kortere termijn wordt geopteerd voor de verdere ontwikkeling van Warande als stedelijk 

groengebied. De Warande is een recreatieve groene long in het centrum. Het gebied dient als 

eerste stapsteen in het netwerk van kleinschaligere groenelementen in de richting van het cen-

trum. 

De vallei van de Schelde wordt doorheen het stedelijk gebied ontwikkeld door groene stapste-

nen. Door bij de herinrichting van de Scheldekaaien voldoende aandacht te schenken aan groene 

publieke ruimte kan de natuurwaarde tot in het centrum doordringen. Groene tuinen vervolledigen 

dit netwerk van groene stapstenen. 

Kleine natuurelementen worden over heel het grondgebied beschermd en beheerd in samen-

spraak met particulieren, landbouwers en natuurverenigingen. Specifieke aandachtsgebieden 

zijn de concentratiezones van kleine natuurelementen (in rivier- en beekvalleien en in het noorden 

van de gemeente). Versterking van de ecologische infrastructuur in het landbouwgebied moeten 

gebeuren zonder de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang te brengen. Be-

staande ecologische infrastructuur wordt maximaal gehandhaafd. Verlaten landbouwpercelen 

worden waar mogelijk geïntegreerd in het ecologisch netwerk. De land- en tuinbouwers worden 

aangesproken als beheerders van de open ruimte en ondersteund bij de maatregelen die zij ne-

men bij de bescherming van de ecologische structuur. 

Onderstaande gebieden zijn verwevinggebieden op gemeentelijk niveau:  

 het gebied tussen Stookte, Ten Ede en Prullenbos (stroomgebied de Sloot) (A) 

 het gebied tussen Hospiesbos en Smetledebos (B) 

Onderstaande gebieden zijn verbindingsgebieden op gemeentelijk niveau:  

 de verbinding (1) van Molenbeekvallei naar gebied Ham met de zone tussen Zuidlaan en 

Schelde  

 de verbinding (2) Hospiesbos en Molenbeekvallei 

 de verbinding (3) tussen het stuifduingebied en de Scheldevallei 

 de verbinding (4) tussen het verwevingsgebied Overschelde en Scheldevallei. 

In natuurverwevings- en verbindinggebieden gaat de aandacht naar maatregelen ten behoeve 

van de natuurfunctie. Landbouwers worden gestimuleerd en gesensibiliseerd om bij te dragen tot 

landschaps- en natuurbeheer. Mogelijke acties die in deze gebieden door de landbouw kunnen 

worden ondernomen, zijn de aanleg en het onderhoud van kleine natuurelementen zoals knotwil-

genrijen, hagen, veedrinkpoelen, houtkanten.  

In de natuurverbindingsgebieden worden zo nodig maatregelen genomen om versnippering te 

voorkomen en de verbindingswaarde van de ecologische infrastructuur te versterken. 

1.2.2. Elementen van de gewenste ruimtelijk-agrarische structuur  

kaart 43 gewenste ruimtelijk-agrarische structuur 

Als algemeen uitgangspunt geldt dat in de open ruimte van Wetteren voldoende ontwikkelings-

mogelijkheden worden gegeven aan economisch vitale landbouw, omdat de landbouw de open 

ruimte voor een overgroot deel in stand houdt op de hiervoor meest geschikte gronden. Vanuit 

natuur, landschap en woonomgeving kunnen op specifieke plekken wel beperkingen worden ge-

steld ten aanzien van de vrijheidsgraden van de landbouw en zijn infrastructuren.  

Door haar karakteristiek ruimtegebruik is de tuinbouw identiteitsbepalend voor de gemeente. In 

het zuiden kenmerkt het grondgebonden landbouwgebruik de overgang naar een meer reliëfrijk 
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landschap. De focus binnen de gewenste agrarische structuur ligt op de mogelijkheden op het 

vlak van vergunningsplichtige bebouwingsmogelijkheden. Het is niet de bedoeling bijkomende 

teeltbeperkingen te beschrijven. Het komt er hierbij op aan de gebieden waarvan de landschap-

pelijke kwaliteiten bijzonder zijn van bijkomende bebouwing te vrijwaren. Vanuit die optiek worden 

volgende categorieën met bijhorende ontwikkelingsmogelijkheden onderscheiden als structuur-

bepalend voor de gewenste agrarische structuur: 

 de valleien 

 de visueel waardevolle open landbouwgebieden 

 verweven landbouw met versterkte landschapselementen 

 het autonoom landbouwgebied. 

In functie van het behoud en de versterking van de ecologische kwaliteiten van de valleien als 

verbindende elementen in het ecologisch raamwerk worden de valleien beschouwd als bouwvrije 

agrarische gebieden om verstoring tot een minimum te beperken. Bijkomende bebouwing is uit-

gesloten. Omwille van de natte ondergrond zijn de valleien het meest geschikt voor traditionele 

landbouwactiviteiten, en in de eerste plaats graslanden.  

Visueel waardevolle open landbouwgebieden worden als samenhangend agrarisch gebied 

beschouwd. Zij vertonen een belangrijke visuele samenhang en zijn als dusdanig beleefbaar. Om 

die reden worden beperkingen opgelegd ten aanzien van op te richten agrarische constructies. 

Bijkomende bebouwing mag enkel als uitbreiding van het bedrijf en in aansluiting op de bebou-

wing van bestaande bedrijfszetels. Nieuwe zetels zijn uitgesloten. Het gaat om de volgende ge-

bieden: 

 het gebied ten noorden van Ten Ede rond Bellevoorde en Groenstraat 

 het gebied ten zuiden van Ten Ede 

 het klein gebied in de omgeving van Slommerdonkstraatje 

 de ruime omgeving van de Kalkense Meersen 

 de omgeving Huisvenne, ten noorden en ten zuiden van het spoor 

 de omgeving Kele met aansluitend de landbouwruimten te Melle en het gebied ten zuiden van 

E40 met onder andere Westremdries. 

Omheen het Hospiesbos, dat onderdeel uitmaakt van de bovenlokale groenpool waartoe ook de 

Serskampse bossen en het Smetledebos behoren, wordt gestreefd naar een verweven land-

bouw met versterkte landschapselementen. Met verweving wordt bedoeld het samengaan van 

diverse functies in de open ruimte, zonder elkaar te verdringen. Er wordt actief ingezet op de 

introductie van nieuwe kleine landschapselementen en puntsgewijze bosuitbreidingen waar zich 

opportuniteiten voordoen, zodat de attractiviteit van het landschap verhoogt. Bijkomende agrari-

sche bebouwing, waaronder nieuwe zetels, kan worden opgericht indien deze ruimtelijk aansluit 

bij bestaande bebouwing. 

De overige delen van de gemeente vormen het autonoom landbouwgebied. Bijkomende be-

bouwing, waaronder nieuwe zetels, kan worden opgericht indien deze ruimtelijk aansluit bij be-

staande bebouwing, tenzij er dwingende randvoorwaarden zijn die de ruimtelijke aansluiting met 

bestaand bebouwing niet mogelijk maken (bijvoorbeeld milieutechnische voorwaarden). In het 

kader van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan worden de afwijkingsmodaliteiten en de 

bijzondere randvoorwaarden verder geconcretiseerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar de land-

schappelijke inpassing van de nieuwe bedrijfszetels.  
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1.2.3. Elementen van de gewenste landschappelijke structuur 

kaart 44 gewenste landschappelijke structuur 

De Scheldevallei en de structuurbepalende beekvalleien van Molenbeek en Serskampse-

beek zijn van bovenlokaal belang en structuurbepalend voor het Wetters landschap. De aanplan-

ting van bijkomende bossen (bosbouw) in de vallei is enkel wenselijk ter inkleding van dorpsran-

den of visueel hinderlijke constructies. Het innemen van onbeboste percelen voor de aanleg van 

populierenplantages is niet gewenst. De loop van de Schelde wordt in de stad geaccentueerd 

door de aanleg van een oeverbegeleidende groene as. Op de kaaien is, mits heraanleg, nog 

ruimte voor bomenrijen en structurerend groen. De landschappelijke overgangen van de open 

ruimten naar de Scheldevallei worden vooral versterkt door gebiedsgericht en met aandacht voor 

de bijzondere eigenheid van het traditioneel landschap in te grijpen bij de vormgeving en de in-

richting van de open ruimte.  

In de smalle valleien ingesneden in het land gaat bijzondere aandacht naar het behoud van 

de openheid. Bijkomende overwelvingen en kanalisaties worden niet toegelaten. Hetzelfde geldt 

voor het dichtbouwen van de beken. Waar mogelijk wordt de beek opnieuw zichtbaar gemaakt in 

het landschap. Dit gebeurt bij voorkeur door de overwelving opnieuw open te gooien, maar kan 

ook door specifieke verwijzingen in de aanleg van het openbaar domein. Daarnaast is de be-

scherming van de structuurbepalende elementen in de vallei noodzakelijk: meandering, oeverve-

getaties en valleibosjes, vochtige ruigten en graslanden. Open ruimte bestemmingen in valleige-

bieden zullen niet worden omgezet naar harde bestemmingen en inplanting van sport- of recrea-

tievoorzieningen wordt vermeden. 

Om de structuur van de boscomplexen te versterken zullen op Wetters grondgebied projecten 

worden opgezet en geconcretiseerd door aanplanting op het terrein. 

Aaneengesloten land- en tuinbouwgebieden zijn bepalend voor de visuele openheid van het 

landschap. Deze openheid wordt zoveel mogelijk behouden. Schaalvergroting in de landbouw 

mag niet ten koste gaan van het landschapsbeeld.  

Het onderhoud en het beheer van kleine landschapselementen zijn voorbeelden van functiever-

breding van de landbouwsector naar landschapsbeheerders. Daarom zijn er aandachtszones 

voor kleine landschapselementen. De concentraties van kleine landschapselementen in de 

omgeving van Ten Ede en Hospiesbos blijven mee het landschapsbeeld bepalen. Rond beekval-

leien, poelen en andere waardevolle elementen gelden bufferzones voor bemesting. Land- en 

tuinbouwers worden gestimuleerd om kleine landschapselementen te handhaven en onderhou-

den als kenmerkend element van het agrarisch en landschapshistorisch patrimonium.  

De gave landschappen op gemeentelijk niveau zijn gebieden waar de samenhang slechts in 

een beperkte mate gewijzigd is door grootschalige ingrepen. Het scheuren van historisch perma-

nente graslanden is conform het natuurdecreet niet toegestaan. Volgende gebieden worden als 

gaaf landschap beschouwd: 

 Kalkense Meersen (1) (op bovengemeentelijk niveau) 

 het gebied tussen Stookte, Ten Ede en de Prullenbos (2) 

 gebied Huisvenne (3) 

 de omgeving van Hospiesbos (4) (op bovengemeentelijk niveau) 

 de kouter ten zuiden van Westrem (5) 

 het stuifduingebied (6). 
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Open ruimte verbindingen zorgen voor een visuele relatie tussen aaneengesloten open ruimten 

en hebben een scheidende functie tussen bebouwde gebieden. De belangrijkste open ruimte 

verbindingen op gemeentelijk niveau zijn: 

 de verbinding (1) tussen Molenbeekvallei en Oliemeersbeekje ten oosten en ten westen van 

Massemsesteenweg 

 de verbinding (2) tussen de open ruimten ten oosten en westen van Oordegemsesteenweg 

 de verbinding (3) tussen open ruimten vanaf Kalkense Meersen tot Hospiebos 

 de verbinding (4) van de open ruimten ter hoogte van Ten Ede 

 de verbinding (5) tussen de open ruimten ten oosten en ten westen van Smetledesteenweg 

 de verbinding (6) van de open ruimten ten noorden en ten zuiden van Kwatrechtsteenweg. 

De historische lanen die kenmerkend waren voor de verbindingswegen vanaf Wetteren, worden 

waar mogelijk behouden en versterkt. De bomenrijen langs Brusselsesteenweg, Zuidlaan, Kal-

kensteenweg en Serskampsteenweg geven een goed beeld van de historische situatie en worden 

beschermd tegen negatieve invloeden (o.a. bescherming tegen strooizouten, verdroging van de 

ondergrond). Dat geldt eveneens voor de overige nog bestaande relicten. Het heraanplanten van 

bomenrijen langs steenwegen en hoofdverbindingen accentueert de hiërarchie in het wegennet 

en maakt Wetteren ook herkenbaar. Deze groene assen worden tot in het centrum doorgetrok-

ken. Bestaande relicten kunnen als aanknopingspunt dienen. Laanbeplanting wordt waar moge-

lijk langs beide zijden van de weg aangeplant. Naast de verbindingswegen die van oudsher wor-

den begeleid door laanbomen kunnen, voor zover haalbaar vanuit het huidig wegprofiel, langs de 

overige verbindingswegen bijkomende laanbomen worden aangeplant. Ondermeer langs Smet-

ledesteenweg is dit voor delen van het traject het geval. 

Verbindingen voor langzaam verkeer langs de Schelde en de uitbouw van groene stapstenen 

ter hoogte van Wetteren-centrum moeten vlotte relaties tussen de stad en het omliggend gebied 

mogelijk maken. Door het imago van Wetteren als gemeente aan de Schelde te beklemtonen kan 

een positieve impuls worden gegeven aan toerisme en handel. De Scheldekaaien kennen onbe-

nutte troeven op vlak van recreatie en toerisme waar de gemeente kan op inspelen door het 

versterken van de relatie met de Schelde. De ontwikkeling van een oeverbegeleidende groene 

as langs de Schelde is hier onderdeel van. 

Naast de uitbouw van groene stapstenen langs de Schelde kan een netwerk van semipublieke 

ruimten de kwaliteit en de samenhang van de publieke ruimte in Wetteren-centrum versterken. 

De semipublieke ruimten bestaan in hoofdzaak uit grote ingesloten historische tuinen die mits 

een goede aansluiting op de bestaande publieke ruimte een meerwaarde voor het centrum kun-

nen bieden. Volgende ingesloten binnengebieden kunnen hiervoor in aanmerking komen: 

 de beschermde tuin Dauwe langs Stationsstraat 

 de tuin van de dekenij op Markt 

 de stadstuin achter de bibliotheek en cultureel centrum Nova tussen Molenstraat en Bookmo-

lenstraat 

 Den Blakken langs Wegvoeringstraat. 

Naast voornoemde groene binnengebieden bezitten een aantal privétuinen potenties als semipu-

blieke ruimte.  

De verschillende dorpskernen worden herkenbaar gemaakt bij de aanleg van het publiek do-

mein. 

Ten Ede, Massemen, Westrem en Wetteren-centrum worden geselecteerd als specifieke uitvals-

basis voor landschappelijke verkenning. De centra bieden mogelijkheden aan voor verblijf, 

horeca enz. In deze centra verknopen verschillende recreatieve netwerken. Inzake wonen is het 

ontwikkelingsperspectief beperkt. Door de authenticiteit van de kernen en de specifieke ligging 
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hebben zij wel de potentie om bezoekers van het omliggend gebied op te vangen. Hiervoor wordt 

de nodige infrastructuur in de kernen voorzien. In de kernen worden de verschillende wandel en 

fietsennetwerken verknoopt. De beschrijvingen van toeristische routes nemen, aanvullend bij 

Wetteren, deze dorpen als vertrekbasis. 

In de gemeente vormen bunkers van de ‘bunkerlinie bruggenhoofd Gent’ belangrijke erfgoede-

lementen van tussen de twee wereldoorlogen. Deze bunkers zijn mede structurerend voor het 

landschap en worden daarom zo goed als mogelijk bewaard. 

1.3. Uitwerkingen 

1.3.1. Omgeving van het provinciaal domein Den Blakken 

Onder de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken wordt in het kader van dit onderzoek 

naar de uitbouw van lokale groenpolen het provinciaal domein, inclusief het Speelbos, de Waran-

deduinen en de begraafplaats begrepen. Hoewel het drie aparte delen zijn met drie verschillende 

beheerders, vormen zij samen een grote groenzone aan de rand van het centrum met een totale 

oppervlakte van 28 ha. De ontwikkeling van de open ruimte rond Blakken is een taak van de 

Vlaamse overheid. Onderstaande gemeentelijke visie moet dan ook als vertrekbasis worden be-

schouwd om met haar in overleg te treden. 

Bestaande ruimtelijke structuur 

kaart 45 bestaande ruimtelijke structuur in de omgeving den Blakken 

De nabijheid van het centrum is een belangrijke troef voor de verdere uitbouw van dit groengebied 

als recreatieve lokale groenpool. Het 28 ha groot groengebied kan immers een belangrijke rol 

spelen voor de leefbaarheid in het centrum. De overgang van de groenpool naar centrum gebeurt 

geleidelijk. De aangrenzende bebouwde percelen zijn groot en maximaal begroend. De aanwe-

zigheid van waardevolle bomen draagt in die zin bij tot de kwaliteit van de groenpool. 

Het groengebied onderscheidt zich sterk ten opzichte van het recreatiegebied ‘de Warande’, ge-

legen ten westen van de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken. Het recreatief aan-

bod is er meer geconcentreerd en intensiever. In die zin kan men spreken van een zekere com-

plementariteit in het recreatief aanbod. De meer intensieve activiteiten zijn geconcentreerd in de 

directe nabijheid van het centrum. De zachtere recreatieve activiteiten situeren zich op een iets 

verdere afstand. 

Het groengebied wordt gekenmerkt door vier deelruimten met elk een eigen recreatief aanbod, 

dynamiek en sfeer. Het noordelijk deel betreft het provinciaal domein met het promotiecentrum 

voor sierteelt. Rondom de villa dat als restaurant is ingericht, is een thematische parktuin aange-

legd. Aansluitend is het gesloten boscomplex aangeduid als speelzone. In het bos, aan Paarden-

kerkhofstraat, komen echter nog enkele zonevreemde woningen voor. Bezuiden de speelzone 

zijn de Warandeduinen een uniek relict aan de rand van de Scheldevallei. Om de aanwezige 

natuurwaarden maximaal te beschermen is deze zone erkend als natuurreservaat. In de zuid-

westelijke hoek van het groengebied situeert zich de gemeentelijke begraafplaats. Verschillende 

kamers, omgeven door monumentale bomenrijen en bossages, benadrukken het intiem karakter 

van de plek. 

Elke deelruimte is apart bereikbaar. De entree tot het provinciaal domein, gelegen langsheen 

Wegvoeringstraat, is functioneel en comfortabel uitgerust om bezoekers te ontvangen. Vanaf de 
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parking worden verschillende wandelroutes aangeboden om het provinciaal domein te verken-

nen. De Warandeduinen worden in noord-zuidelijke richting doorsneden door een fietspad (voor-

heen toegankelijk voor autoverkeer) als verbinding tussen Serskampsteenweg en Dendermon-

desteenweg (Groene Wegel - Warandestraat). Vanaf het fietspad kunnen wandelaars de duinen 

verkennen. Struinen is hier toegestaan. De begraafplaats wordt ontsloten via Achttien Augustus-

laan, waar een ruime parking is ingericht onder een monumentale bomenrij. Langs Warandelaan 

is recent een parking aangelegd. 

Gekoppeld aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het groengebied zijn in de rand heel 

wat parkeervoorzieningen, formeel en informeel, aanwezig. Het betreft: 

 de goed uitgeruste parking aan de brasserie van Den Blakken 

 de inkom aan de begraafplaats langsheen Achttien Augustuslaan 

 de ingerichte dries aan Dendermondesteenweg - Warandestraat 

 de parking aan brasserie De Noteloze Notelaar in Warandestraat 

 de parking aan Lange Wegel en Achttien Augustuslaan. 

Ten noorden van het groengebied situeert zich de vallei van de Schelde, de belangrijkste drager 

van natuur. De zuidelijke Scheldeoever, tussen Wegvoeringstraat en de waterlijn, staat echter 

onder druk. Heel wat stedelijke voorzieningen, waaronder het ASZ Campus Wetteren, het rust- 

en verzorgingstehuis Sint-Jozef, de voetbalterreinen van RC Wetteren en de tennisvelden van 

RTC Wetteren, een zonevreemd bedrijf enz. zijn hier geclusterd. Enkele wensen bovendien uit te 

breiden, waardoor de druk op het natuurlijk milieu er toeneemt. Door de dichte lintbebouwing 

langsheen Wegvoeringstraat is de aanwezigheid van de Scheldevallei visueel niet beleefbaar. 

De ontwikkeling van het gebied den Blakken als lokale groenpool bij het kleinstedelijke Wetteren 

is mogelijk, al zijn er belangrijke aandachtspunten. In het gebied zijn een aantal ecologische en 

landschappelijke waarden aanwezig die best bewaard blijven. Het komt er op aan de recreatie-

druk in het gebied dusdanig te beheren ze de draagkracht van (delen van) het gebied niet over-

schrijdt. Daarnaast kan bijvoorbeeld de samenhang tussen de verschillende deelruimten versterkt 

worden. 

Visie en doelstellingen 

Deze lokale groenpool heeft een recreatieve rol te vervullen op stedelijk niveau maar zal met haar 

natuurlijke waarde tevens worden ingezet als deel van de open ruimte verbinding ten oosten van 

Wetteren-centrum. Toekomstige ingrepen met betrekking tot deze groenpool hebben tot doel: 

 de recreatiedruk te sturen 

 de interne samenhang te verbeteren 

 de groenpool ecologisch te verankeren. 

Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 46 gewenste ruimtelijke structuur den Blakken 

Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn: 

 het vervolledigen van de lange afstandsfietsroutes langsheen de zuidelijke Scheldeoever en 

ten noorden van de spoorlijn richting Schellebelle 

 het inrichten van een nieuw Schelde-oeverpark, dat via een veilige oversteek aan Wegvoe-

ringstraat verbonden is met den Blakken 
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 het incorporeren van de recreatieve cluster en de zorgcluster ten noorden van Wegvoering-

straat in een campus waarin gebouwen en activiteiten onderdeel uitmaken van een doorlo-

pende groene ruimte 

 het uitdoven van de storende bedrijvigheid in de parkstrook langs Wegvoeringstraat en in de 

ecologische verbinding tussen Den Blakken en de Schelde, met daaraan gekoppeld een na-

bestemming die van kracht wordt als de bedrijfsactiviteiten worden stopgezet of als het ge-

bouw wordt opgenomen in het register van leegstaande en verwaarloosde gebouwen 

 het verbinden van de Warandeduinen met Huisvenne 

 het aanduiden van een zoekzone voor bosuitbreiding tussen den Blakken en Huisvenne 

 het verbinden van de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken met De Warande via 

een verkeersveilige oversteek en aangepaste weginrichting aan Achttien Augustuslaan 

 het beter organiseren, zoneren en sturen van de recreatie door de introductie van toegangs-

poorten 

 het verbeteren en bewaken van de interne samenhang 

 het behouden van het omgevende groen in de omliggende private tuinen. 

1.3.2. Hospiesbos 

De ontwikkeling van de open ruimte rond Hospiesbos is een taak van de Vlaamse overheid. On-

derstaande gemeentelijke visie moet dan ook als vertrekbasis worden beschouwd om met haar 

in overleg te treden. 

Bestaande ruimtelijke structuur 

kaart 47  bestaande ruimtelijke structuur Hospiesbos 

Het eigenlijk loofbos is uniek en bijzonder waardevol omwille van de specifieke natte bodemge-

steldheid. De oppervlakte van het complex is echter beperkt, waardoor het niet kan worden er-

kend als bosreservaat. Door de geringe oppervlakte van het bos is echter ook de meest waarde-

volle kern die wordt omringd door de bosrand die invloeden en verstoringen van buitenaf opvangt, 

beperkt qua oppervlakte. 

De specifieke natte conditie van de bodem wordt bepaald door de ligging van het Hospiesbos in 

de oost-westgerichte vallei van de Zijp. Bij het verlaten van het bos wordt de vallei van de Zijp 

gekenmerkt door een kleinschalig landschap met relicten van kleine landschapselementen, zoals 

knotwilgenrijen, poelen, rietkragen enz. Het landschap bestaat er uit een patchwork van graslan-

den en boomkwekerijen. Opmerkelijk is tevens de opkomst van hobbylandbouw in de vorm van 

paardenweiden aan de rand van het bos. 

Het Hospiesbos is het meest noordelijk gelegen bos dat onderdeel uitmaakt van een ruimer ge-

bied van boscomplexen, waaronder het Koningsbos, Paelepelbos, Papeleubos, d'Heide, Smetle-

debos en Serskampbos. Vroeger maakten deze relicten deel uit van één aaneengesloten 

boscomplex, het Chercamp Bosch, gelegen op de grens van de gemeenten Wetteren, Lede en 

Wichelen. Door de meest noordelijke ligging is de nabijheid van het centrum van Wetteren merk-

baar. Aan de noordzijde, vanaf Maelbroekstraat, is een aantrekkelijk zicht richting de kerktoren 

van Wetteren. 

Opvallend is echter dat het recreatief aanbod van wandel- en fietspaden in (de omgeving van) de 

overige boscomplexen meer uitgebreid en fijnmazig is, dan in de directe omgeving van het 

Hospiesbos. De natte ondergrond kan hier aan de basis liggen. De paden doorheen het waarde-

volle bos zijn toegankelijk voor wandelaars, maar zijn geen onderdeel van een groter netwerk, of 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

218 

hebben niet de ambitie recreanten aan te trekken, om verstoring van de bosecotoop tegen te 

gaan. Functionele fietsassen situeren zich langsheen Oordegemsesteenweg en Smetledesteen-

weg, respectievelijk ten westen en ten oosten van het Hospiesbos, die Wetteren centrum verbin-

den met Oordegem en (Smet)Lede. 

De ontwikkeling van het gebied als groenpool bij het kleinstedelijke Wetteren is mogelijk. Desge-

vallend lijkt het evenwel aangewezen de ontwikkeling van Hospiesbos in de ruimere context te 

situeren van een bovenlokale groenpool waarin bijvoorbeeld ook de vallei van Serskampse beek 

is betrokken. Een belangrijke voorwaarde voor de uitbouw van een dergelijke bovenlokale groen-

pool is de structurele uitbreiding van het recreatief netwerk voor fietsers en wandelaars. Binnen 

de context van dergelijke groenpool kan ook de landbouw een rol toegewezen krijgen.  

Visie en doelstellingen 

Deze groenpool kan samen met de andere bossen op de heuvelrij Wetteren - Serskamp - Lede 

uitgroeien tot een volwaardige bovenlokale groenpool waarin bosontwikkeling, aangepaste land-

bouw, natuur en zachte recreatie met elkaar verweven zijn. Toekomstige ingrepen met betrekking 

tot deze bovenlokale groenpool hebben tot doel: 

 het gebied ecologisch te verankeren via punctuele bosuitbreidingen en actieve landschaps-

bouw 

 de landbouw de mogelijkheid te geven zich te transformeren naar een ondersteunende en 

verweven landbouw 

 het recreatief netwerk uit te breiden. 

Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 48 gewenste ruimtelijke structuur Hospiesbos 

Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn: 

 het uitbreiden van het bosareaal in zuidelijke richting, waardoor een meer aaneengesloten en 

samenhangend landschap van ecologische stapstenen wordt verkregen 

 het uitbouwen van een netwerk van bomenrijen, dreven en houtkanten, dat de verschillende 

stapstenen verbindt. 

Tussen de bestaande en nieuwe boscomplexen wordt het netwerk van kleine landschapsele-

menten uitgebreid. Het netwerk staat in voor het verbinden van de bossen, waarlangs fauna 

en flora kan foerageren. Het netwerk benadrukt bovendien het kleinschalig karakter van het 

landschap. 

 het opwaarderen van de vallei van de Zijp als natuurverbinding op gemeentelijk niveau, met 

aandacht voor: 

 het behouden van de natte graslanden 

 het herintroduceren van poelen, in functie van het creëren van nieuwe broedplaatsen en 

kolonisatiemogelijkheden voor de kamsalamander (zie beheerplan voor de vallei van de 

Serskampse beek)  

 het uitbouwen van een gebufferd netwerk van grachten en beken met volwaardige oevers 

 het vermijden van verstoring 

 het beperken van de barrière van Smetledesteenweg bij herinrichting door een versmalling 

van de rijweg en de inplanting van enkele ecotunnels voor amfibieën en kleine zoogdieren 

 het uitbouwen van een hoogwaardig recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden buiten de 

bestaande boskernen, en de introductie van oost-westgerichte verbindingen tussen de func-

tionele fietsassen langsheen Oordegemsesteenweg en Smetledesteenweg. 
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Hierdoor ontstaat een fijnmazig recreatief netwerk zonder de biologisch waardevolle en kwets-

bare delen aan te tasten. Het netwerk is comfortabel ingericht en voldoende uitgerust met 

rustpunten. De waardevolle en kwetsbare kern van het Hospiesbos wordt gevrijwaard van 

extra recreatie. Het huidig aanbod van onverharde wandelwegen is ruim voldoende in functie 

van de gewenste beperkte toegankelijkheid van het complex. Omwille van de afwezigheid van 

bestaande trage wegen zal actief op zoek moeten worden gegaan naar ruimtelijke ingrepen 

die het netwerk kunnen realiseren (beheersovereenkomsten voor het openstelen van private 

wegen, instellen van erfdienstbaarheden, beperkte onteigeningen aan perceelsranden enz.). 

 het verbeteren van de recreatieve relatie vanuit het centrum van Wetteren 

 het mogelijk maken van verbreding van de landbouwactiviteiten: 

 door het transformeren van bestaande boerderijen naar beheerboerderijen die instaan 

voor het onderhoud van het landschap 

 door het transformeren van bestaande boerderijen naar zorgboerderijen, waar specifieke 

doelgroepen helpen met de dagelijkse landbouwactiviteiten 

 door het aanbieden van overnachtingen (eventueel gekoppeld aan fietsverhuur), in functie 

van de promotie van het plattelandstoerisme 

 korte ketenverkoop van streekproducten. 

kaart 49 gewenste ruimtelijke structuur Hospiesbos en ruimere omgeving 

Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur op macroniveau zijn: 

 het ontwikkelen van een bovenlokale groenpool langs de relicten van het historisch Chercamp 

Bosch 

 het uitbouwen van de gewenste landschapstypes volgens het beheerplan voor de Sers-

kampse beekvallei, rekening houdend met de variatie in bodemtype en reliëf, en waar desge-

wenst wordt ingezet op: 

 bosuitbreiding met gesloten bos 

 bosuitbreiding met halfopen bos 

 een kleinschalig landschap met de versterking van kleine landschapselementen. 

 het vrijwaren van de oudboskernen van overmatige betreding, door de introductie van een 

doordacht netwerk van recreatieve routes. 

1.3.3. Ham 

De ontwikkeling van de open ruimte rond Ham is een taak van de Vlaamse overheid. Onder-

staande gemeentelijke visie moet dan ook als vertrekbasis worden beschouwd om met haar in 

overleg te treden. 

Bestaande ruimtelijke structuur 

kaart 50 bestaande ruimtelijke structuur Ham 

Het gebied Ham heeft zijn opvallende vorm en structuur te danken aan de oude Scheldearm die 

in de 19e eeuw is rechtgetrokken. Om de natte valleigronden enigszins te verdrogen zijn verschil-

lende percelen met populieren aangeplant. In de overige delen beperken de agrarische activitei-

ten zich tot natte graslanden, waardoor het gebied een belangrijke ecologische en landschappe-

lijke waarde bezit. Deze ecologische en landschappelijke kwaliteiten zetten zich in westelijke rich-

ting verder. Ook het gebied Neerhekkers - Bastenakkers is een waardevolle open ruimte in de 

Scheldevallei. Ham maakt dan ook onderdeel uit van een groene vinger die vanuit de open ruimte 

het centrum van Wetteren binnendringt. 
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Met uitzondering van deze westzijde is Ham quasi volledig begrensd door infrastructuren. De 

zuidelijke grens wordt gevormd door de hoge Scheldedijk, waarvan het jaagpad is ingericht als 

recreatief fietspad. Het biedt mooie en interessante vergezichten over het afwisselend landschap 

van Ham. 

In het noorden en het oosten wordt Ham begrensd door Cooppallaan. Deze staat in voor de 

bovenlokale ontsluiting van het bedrijventerrein Stookte. Ook het Scheppersinstituut grenst aan 

deze ontsluitingsweg. Recht tegenover de school is een parking, zonevreemd in natuurgebied en 

visueel erg storend, ingericht om de aanwezige parkeerdruk op te vangen. 

Ten noordwesten van Ham situeert zich het chemisch bedrijf Omnichem. Het is gevestigd in een 

oud kasteelpark, dat volledig in eigendom is van het bedrijf. Het eigenlijke kasteel, delen van het 

kasteelpark en de kasteelmuur zijn nog waardevolle relicten. Het kasteel is in gebruik als bedrijfs-

kantoor. De restanten van het kasteelpark, volledig omgeven door een bakstenen muur en niet 

toegankelijk voor het publiek, herbergt heel wat waardevolle en monumentale bomen. Het park-

relict is hierdoor een brede buffer tussen de eigenlijke bedrijfsactiviteiten en Ham. Doorheen het 

park zijn verschillende oorlogsbunkers, met beschermde vleermuizenpopulaties, verspreid. De 

omgeving van het kasteel is beschermd als landschap. 

Visie en doelstellingen 

Het behoud van de natuurwaarden van Ham staat voorop, zoals eveneens wordt beoogd met de 

realisatie van het gereduceerd gecontroleerd getijdengebied. Verschillende nieuwe infrastruc-

turen voor zachte recreatie maken er de natuur aan de rand van het centrum beleefbaar en toe-

gankelijk voor educatieve doeleinden. 

Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 51 gewenste ruimtelijke structuur Ham 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GGG Ham voorziet de realisatie van een gereduceerd 

gecontroleerd getijdengebied. Een aangepaste inrichting van Ham laat toe de natuurwaarden 

verder uit te breiden. Een in- en uitwateringssluis in de bestaande dijk regelt twee maal per dag 

de beperkte in- en uitstroom van Scheldewater via de oude Scheldemeander, die momenteel nog 

beplant is met populieren. Hierdoor ontstaat uitzonderlijk waardevolle getijdennatuur met slikken 

en schorren. Een netwerk van vlonderpaden, een uitkijkpunt en de beboste ringdijk verzekeren 

de zacht-recreatieve ambities van het gebied. Ham kan hierdoor perfect zijn rol als stedelijke 

lokale groenpool voor zachte reactie waarmaken. Het project behoeft dan ook geen verdere bij-

sturing. 

Tussen Cooppallaan en de nieuw aan te leggen ringdijk, die het achterland behoedt voor water-

overlast, wordt een bosrijke buffer aangeplant. Hierin wordt ook de parking aan het Scheppersin-

stituut opgenomen. De bosrijke buffer sluit aan bij de buffer omheen het bedrijf Omnichem. In 

functie van het beperken van verdere verstoring van het nieuwe natuurgebied, en in het streven 

naar de beoogde natuurwaarden van Ham, is het behoud van deze groenbuffer essentieel. Des-

alniettemin moet bij de realisatie van de buffer rekening worden gehouden met uitbreidingsmo-

gelijkheden van het Scheppersinstituut. De uitbreidingsmogelijkheden en een aangepaste zone-

ring moeten, bijvoorbeeld in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan, worden onderzocht in 

functie van de ruimere omgeving (nabijgelegen Seveso-bedrijvigheid, woningen, water en natuur-

ontwikkeling in Ham enz.). In het verlengde van de nieuwe buffer krijgt Omnichem de mogelijkheid 

om enkele captatiebekkens, buiten de ringdijk, aan te leggen. 
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1.3.4. Huisvenne 

De ontwikkeling van de open ruimte rond Huisvenne is een taak van de Vlaamse overheid. On-

derstaande gemeentelijke visie moet dan ook als vertrekbasis worden beschouwd om met haar 

in overleg te treden. 

Bestaande ruimtelijke structuur 

kaart 52 bestaande ruimtelijke structuur Huisvenne 

Op basis van historische kaarten kan worden vastgesteld dat het gebied Huisvenne en Den Blak-

ken oorspronkelijk één aaneengesloten boscomplex was. Verspreid doorheen het boscomplex 

kwamen verschillende vennen voor, waarvan Huisvenne vermoedelijk een relict is. Na ontginning 

van het bos is gestart met het droogleggen van de natte gronden via afwateringsgrachten. Het 

water werd afgeleid naar het centrale ven. Bij de aanleg van de spoorlijn Mechelen - Gent is de 

spoorlijn dwars doorheen het ven aangelegd. Opvallend is echter de verschillende perceelsstruc-

tuur ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn. Het verschil vindt zijn oorsprong in de gebruikte 

methodiek van ontginning en drooglegging die in de loop der jaren is geëvolueerd. In het noorde-

lijk deel herkennen we duidelijke blokken, terwijl in het zuiden de afwateringsgrachten als radialen 

naar het centrale ven leiden. 

Het noordelijk deel van Huisvenne sluit aan bij de Warandeduinen, maar is morfologisch sterk 

verschillend. Daar waar de Warandeduinen worden gekenmerkt door een afwisselend beeld van 

naaldbosfragmenten en open landduinen, is het noordelijk landschap van Huisvenne een patch-

work van agrarische activiteiten. Graslanden worden er afgewisseld met boomkwekerijen. Spo-

radisch creëren kleine landschapselementen zoals knotbomenrijen en solitaire bomen fragmen-

ten van lijnen in het kleinschalig landschap. Ze begeleiden de blokkenstructuur van de afwate-

ringsgrachten en perceelsgrenzen. 

Het zuidelijk deel van Huisvenne is totaal verschillend qua uitzicht. Het gebied is open, met uit-

zondering van enkele knotwilgen in het westen, die de radiale perceelsranden en afwaterings-

grachten begeleiden. Net deze openheid van graslanden maakt het gebied enorm aantrekkelijk 

voor de beschermde en zeldzame grutto die er broedt. 

Het centrale deel van Huisvenne, het oorspronkelijke ven, is quasi volledig bebost (hoofdzakelijk 

populieren), waardoor het sterk contrasteert met de omliggende omgeving. In dit centrale deel 

zijn bovendien enkele oude vlasrootputten 47 aanwezig. 

Het gebied vormde oorspronkelijk één geheel met het domein Den Blakken. Het landschap is er 

ingrijpend veranderd met de aanleg van de spoorlijn en heeft zo haar markante perceelsstructuur 

gekregen. Mogelijkheden voor het gebied situeren zich vooral in de samenhang met het domein 

den Blakken. Het behoud van de open ruimte en van de percelering en de uitbouw van een re-

creatief netwerk zijn hierbij essentieel. 

 

 
47   Een vlasrootput is een soort poel die werd gegraven om er vlas in te 'roten'. Dit roten was nodig om de vezel van 

de vlasstengel te kunnen scheiden van de houtachtige pijp. Het vlas werd in een put met stilstaand water onderge-
dompeld. Door het te bedekken met graszoden en modder werd het onder water gehouden. Deze vlasrootputten 
worden niet meer gebruikt en verdwijnen stilaan uit het landschap. Veel putten worden dichtgegooid of groeien dicht 
door een gebrek aan onderhoud. Dat is jammer want het zijn getuigen van de geschiedenis van de streek en tevens 
schatkamers van de biodiversiteit. Ze zijn immers ideaal als voortplantingsplaats voor amfibieën. Door hun geringe 
diepte drogen sommige vlasrootputten uit in de zomer, waardoor ze moeilijk door vissen worden gekoloniseerd. 
Ideale poelen dus voor amfibieën en diverse waterinsecten (cfr. Springels en d'Heide). Bron: Natuurpunt Wetteren. 
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Gewenste ruimtelijke structuur 

kaart 53 gewenste ruimtelijke structuur Huisvenne 

Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn: 

 het verbinden van Huisvenne met de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken via 

een verweving van bosuitbreidingen, zoals voorzien in de bebossings- en vergroeningsstudie, 

en het (verder) uitbouwen van het kleinschalig cultuurlandschap volgens het beheerplan Wa-

randeduinen zodat beide waardevolle entiteiten ecologisch met elkaar worden verbonden en 

fauna en flora eenvoudig kunnen foerageren 

 het opwaarderen van enkele landbouwwegen tot volwaardige recreatieve paden tussen Huis-

venne en het netwerk van de groenpool de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken 

Het aanbod aan recreatieve paden blijft in Huisvenne echter beperkt om verstoring te vermij-

den. Het recreatief aanbod situeert zich voornamelijk in de poorten van de groenpool de om-

geving van het provinciaal domein Den Blakken. 

 het behouden van de markante perceelsstructuur ten zuiden van de spoorlijn 

Speciale aandacht gaat naar het beschermen van de broedplaats van de grutto. Bijkomende 

kleine landschapselementen zijn niet gewenst. Wel wordt ingezet op een verbeterde inrichting 

van de oevers van de afwateringsgrachten en een aangepast beheer van de oevervegetatie 

met het oog op een uitgebreid netwerk van rietkragen die de perceelsgrenzen begeleiden.  

 het uitbouwen van de lange afstandsfietsroute ten noorden van de spoorlijn (missing link tus-

sen Ertbrug en Warandelaan) 

 het herprofileren en het open maken van het oorspronkelijk ven als interessant gebied voor 

amfibieën en watervogels, met aandacht voor het voormalig stort 

 het inplanten van een uitkijkpunt over het open water en de opvallende perceelsstructuur, als 

extra attractie van de groenpool. 

1.4. Acties en maatregelen 

Mogelijke acties die de gemeente kan ondernemen zijn: 

 de noodzakelijke acties voor de ontwikkeling van de omgeving Den Blakken als lokale groen-

pool in samenhang met het Schelde-oeverpark: 

 het opmaken van een samenhangende structuurschets voor de groenpool, goedgekeurd 

door de verschillende eigenaren, beheerders, gebruikers (recreanten, tuinbouwsector 

enz.) en omwonenden 

 het uitwerken van een gemeenschappelijke huisstijl voor de groenpool 

 het opmaken van een samenhangende structuurschets voor het Schelde-oeverpark 

 het plegen van overleg met de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bijhorend 

actieprogramma 

 de noodzakelijke acties voor het ontwikkelen van Hospiesbos als bovenlokale groenpool: 

 het organiseren van een grensoverschrijdende samenwerking met de gemeenten Lede en 

Wichelen, aangevuld met eventueel de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Land-

maatschappij en het Agentschap Natuur en Bos. 

 het vastleggen van de noodzakelijke herbestemmingen in een ruimtelijk uitvoeringsplan in 

functie van de realisatie van de bosuitbreiding en het bewaken van de natuurlijke en land-

schappelijke kwaliteiten van de bovenlokale groenpool(de percelen die in aanmerking ko-

men voor bosuitbreiding zijn niet gelegen in de herbevestigde agrarische structuur) 

 het toelaten van functiewijzigingen voor recreatieve doeleinden in bestaande landbouw-

bedrijven via voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan 

 het stimuleren van de verbreding van de landbouwactiviteiten door de korte keten verkoop 

van streekproducten, het aanbieden van logies, het uitbaten van een zorgboerderij enz. 
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 het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers in functie van natuurverwe-

ving doorheen het landbouwgebied 

 het uitwerken van een gemeenschappelijke huisstijl voor de bovenlokale groenpool 

 het organiseren van een bovenlokale promotie van de bovenlokale groenpool  

 het plegen van overleg met de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bijhorend 

actieprogramma 

 de noodzakelijke acties voor de realisatie van Ham als lokale groenpool:  

 het afwerken van de lopende planningsprocessen (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) 

 het uitvoeren van het gereduceerd gecontroleerd getijdengebied 

 het plegen van overleg met de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bijhorend 

actieprogramma 

 de noodzakelijke acties voor de ontwikkeling van Huisvenne als een gekoesterde open ruimte:  

 het realiseren van de lange afstandsfietsroute 

 het uitbouwen van een recreatief netwerk van paden tussen de Warandeduinen en het 

centrale ven, inclusief de inplanting van een nieuw uitkijkpunt 

 het opmaken van een natuurinrichtingsplan voor de verdere vernatting van het centraal 

deel en het herstellen van het oorspronkelijk open water 

 het actief verwerven van percelen in functie van het realiseren van de gewenste bosuit-

breiding 

 het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers in het zuidelijk deel van Huis-

venne om het nat karakter van de graslanden te bewaren en de perceelranden aangepast 

te beheren 

 het plegen van overleg met de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bijhorend 

actieprogramma. 

 de noodzakelijke acties voor de realisatie van Kalkense Meersen als bovenlokale groenpool 

 de noodzakelijke acties voor de afbakening van bouwvrije agrarische gebieden om zo ook 

rechtszekerheid te bieden inzake de bouwmogelijkheden. 

Aanvullend kan worden gepleit voor de ontwikkeling van bijkomende instrumenten met een ruim-

telijke impact zoals: 

 een inventaris van het waardevol historisch erfgoed in de gemeente met oog op het bescher-

men van karakteristieke landschaps- en dorpselementen, het verzamelen van informatie en 

het ondersteunen van herstel en onderhoud 

 een ondersteuning van onderhoud en - zo nodig - renovatie van oude hoeven, molens en 

kapellen  

 een afbakening van de gave landschappen en van de open ruimte verbindingen in een of 

meerdere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 de uitbouw van voorzieningen voor plattelandstoerisme en landschapsverkenning in Ten Ede, 

Massemen en Westrem  

 de bescherming van kleine landschapselementen en de opmaak van beheersovereenkom-

sten met landbouwers, particulieren en natuurverenigingen 

 een systeem, dat in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos wordt uitgewerkt, waar-

bij de middelen uit het boscompensatiefonds kunnen worden aangewend om actief percelen 

voor bebossing aan te kopen. 
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2. Wonen 

2.1. Doelstellingen 

De noodzaak om een bijkomend aanbod te genereren om kwantitatief aan de woonbehoeften 

voor de volgende jaren te voldoen is beperkt. De uitdaging van het beleid is dan ook de creatie 

van een kwalitatieve en betaalbare woon- en leefomgeving die voor iedereen bereikbaar is. Wo-

nen is meer dan een dak boven het hoofd. Om voor de verschillende doelgroepen een aantrek-

kelijke woonomgeving te creëren opteert de gemeente voor voldoende diversiteit aan woonmili-

eus. 

Als algemene doelstelling wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit maximaal verbeteren via een 

fundamentele kwaliteitssprong van en door woningbouw die wezenlijk rekening houdt met be-

langrijke maatschappelijke uitdagingen zoals grondschaarste, betaalbaarheid, milieubescher-

ming, mobiliteit, vergrijzing en gezinsverdunning. Daarom moeten individuele woonwensen intel-

ligent worden gekoppeld aan collectieve maatschappelijke doelstellingen. Maatwerk en land-

schappelijke inpassing zijn noodzakelijk. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten inzetten op 

sterke architecturale ensembles die dankzij het collectief woonopzet zoeken naar ruimtelijke en 

maatschappelijke winsten. Door collectief te wonen, en dus kwaliteitsvol te verdichten, door re-

currente functies (zoals tuinen, parkeerzones en utilitaire ruimtes) te groeperen en een gedeeld 

gebruik toe te kennen enz kan de druk op de infrastructurele voorzieningen zoals wegen, riole-

ringen, nutsvoorzieningen sterk worden gereduceerd. Intelligent collectief wonen produceert im-

mers essentiële publieke ruimte, en zorgt voor de verdere vrijwaring van de reeds fel verkavelde 

landschappen. 

De veroudering van de bevolking en het sociaal woonaanbod zijn aandachtspunten die voor de 

volledige gemeente van toepassing zijn. Hiertoe zal een gericht aanbodbeleid worden gevoerd 

op plekken waar potenties aanwezig zijn. Vooral in het centrum van Wetteren zal moeten worden 

gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de woonomgeving op te waarderen. Renovatie 

en herwaardering op specifieke plekken en de ontwikkeling van een ruimtelijk samenhangend 

weefsel van groen en voorzieningen voor jongeren en ouderen staan hierbij centraal. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de mobiliteit van deze bevolkingsgroepen en wordt een voldoende sprei-

ding nagestreefd. 

In het buitengebied blijven het behouden van open ruimte en het inbouwen van garanties voor de 

toekomstige ruimtelijke kwaliteit belangrijke uitdagingen. Met de veroudering van de bevolking 

zullen ook hier de kwaliteit van het bebouwd patrimonium en de aangepastheid van de woningen 

bijzondere aandacht vergen. Het lokaal creëren van mogelijkheden inzake woonmobiliteit op ou-

dere leeftijd en het stimuleren van een bijkomende stap in de woongeschiedenis (bijvoorbeeld 

éénmaal de kinderen uithuizig zijn) kunnen hiertoe bijdragen. Zowel het aanbod aan aangepaste 

en aanpasbare woningen als het voorzieningenaanbod zullen zich hier dan wel op moeten rich-

ten.  

2.2. Elementen van de gewenste ruimtelijke woon- en leefstruc-
tuur 

kaart 54 gewenste woon- en leefstructuur  

In de gewenste nederzettingsstructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het stedelijk ge-

bied en het buitengebied.  
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Het stedelijk gebied is opgebouwd uit diverse ‘gemengd stedelijke omgevingen'. Deze moeten 

evolueren tot complementaire gebieden waarin het streven naar een hoge woonkwaliteit wordt 

gekoppeld aan de verweving met diverse stedelijke functies en diverse stedelijke woonomgevin-

gen. Een stedelijke dynamiek is immers belangrijk voor de leefbaarheid en kwaliteit van een ste-

delijke omgeving. Elementen van het stedelijk gebied zijn: 

 het stedelijk centrumgebied 

 de stedelijke woonomgevingen  

 te Wetteren (Overschelde, Warande, Overbeke, Diepenbroek) 

 te Kwatrecht (Kwatrecht, Blauwe Paal, Fantegem) 

 het woonbos aan Giezeveld. 

Het buitengebied wordt gekenmerkt door een hele reeks dorpen en landelijke nederzettingspa-

tronen. De gewenste nederzettingstructuur streeft naar de herkenbaarheid en versterking van de 

eigenheid van deze verschillende dorpen. Om die reden wordt een onderscheid gemaakt tussen 

verschillende types van dorpskernen die elk een eigen ontwikkelingsperspectief krijgen.  

De gewenste nederzettingstructuur kent volgende elementen: 

 de woonkernen Massemen en Ten Ede 

 het kerngehucht Westrem 

 de linten en kleinere woonconcentraties  

 de overige verspreide bebouwing. 

2.3. Uitwerkingen 

2.3.1. Toetskader voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van binnengebieden 

Uit de vergelijking tussen aanbod en behoeften blijkt dat het er voor het stedelijk weefsel niet 

zozeer op aankomt een kwantitatief bijkomend aanbod te creëren dan wel te waken over de kwa-

litatieve ontwikkeling van de stedelijke ruimte. Een toetskader met principes die dienen bij een 

nieuwe invulling van de binnengebieden kan hiertoe bijdragen. Met dergelijk toetskader beschikt 

de stedenbouwkundige dienst over een werkbaar instrument om de ruimtelijke kwaliteit van ge-

plande ontwikkelingen te toetsen en aanbevelingen voor kwaliteitsimpulsen te formuleren.  

Het toetskader is geen strikt juridisch kader maar dient om het onderzoek naar de gewenste en 

noodzakelijke kwaliteiten een centrale rol te geven in een overleg- en onderhandelingsproces. 

De initiatiefnemer en de gemeente gaan samen op zoek naar de juiste ontwikkeling, passend 

binnen de elementen van het toetskader. Het toetskader geeft de richtlijnen weer die waaraan de 

voorgestelde ontwikkeling kwalitatief wordt getoetst. De exacte invulling van de ontwikkeling en 

de manier waarop aan de gewenste kwaliteiten wordt voldaan, zijn onderwerp van het intensief 

te doorlopen traject. 

In dergelijk toetskader kunnen drie niveaus van richtlijnen worden onderscheiden.  

 Het eerste niveau betreft algemene richtlijnen die voor de ontwikkeling van alle binnengebie-

den gelden. Zij zijn generiek.  

 Het tweede niveau van richtlijnen heeft betrekking tot de verschillende categorieën van bin-

nengebieden. Zij worden specifiek gedetecteerd op basis van ontwerpprincipes die aan de 

grondslag liggen van de resultaten van het ontwerpend onderzoek.  

 Het derde niveau betreft zeer specifieke richtlijnen per individueel binnengebied. Zij definiëren 

lokale kwaliteiten en leggen gebiedsspecifieke richtlijnen per binnengebied vast.  
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Niveau 1: algemene richtlijnen voor alle binnengebieden 

De algemene richtlijnen op het eerste niveau hebben bijvoorbeeld betrekking op: 

 de aandacht voor afstanden en bouwhoogtes 

 de toegankelijkheid voor diensten 

 de ruimte voor het collectieve 

 de ruimte voor blauwgroene netwerken 

 de aandacht voor het reliëf 

 de meerwaarde voor de ruimere omgeving van de nieuwe ontwikkelingen 

 de samenhang met de ruimtelijke visie voor het volledige binnengebied. 

Niveau 2: richtlijnen per categorie  

Ongeacht het type van binnengebied is een inrichtingsschets voor het volledig binnengebied 

noodzakelijk. Deze schets dient om de samenhang met de ruimtelijke visie voor heel het gebied 

te bewaken.  

Op het tweede niveau kunnen daarnaast ook volgende richtlijnen en uitdagingen worden beschre-

ven per type binnengebied 48.  

Binnengebieden type 1 

Tot het eerste type behoren de binnengebieden met een sterk gesloten wand, een sterk versnip-

perde eigendomsstructuur en in een dens bebouwde omgeving. Volgende binnengebieden in het 

kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 E (12.), tussen Moerstraat, Korte Bergstraat, Lange Bergstraat en Hoenderstraat 

 F(11.), tussen Hoenderstraat, Nieuwstraat, Stationsplein en Stationsstraat 

 J (8.), tussen Victor Van Sandelaan, Oordegemsesteenweg, Zuidlaan en Korte Massem-

sesteenweg 

 P (/.), tussen Florimond Leirensstraat, Markt, Kerkstraat en Hekkerstraat 

Voor de binnengebieden van het type 1 is een uitzonderlijk ontwerp aangewezen dat zich onder-

scheidt van het alledaagse door de nodige aandacht en fijngevoeligheid voor de kwaliteiten en 

potenties van de plek (bijvoorbeeld site Cordonnier). 

De belangrijkse uitdaging voor het ontwerp is het versterken van de aanwezige kwaliteiten en het 

toegankelijk maken van het groen. Omwille van het contextueel inspelen op de kwaliteiten zijn 

deze binnengebieden uitgelezen plekken voor een aangepaste en vernieuwende woonontwikke-

ling, specifiek gericht op doelgroepen zoals ouderen. De nabijheid van diensten en voorzieningen 

in het centrum zijn hiertoe de perfecte aanleiding. Bijkomende kleinschalige commerciële activi-

teiten zijn toegestaan indien een duidelijke meerwaarde voor en integratie in het kernwinkelge-

bied kan worden aangetoond. 

Door de beperkte oppervlakte van deze binnengebieden wordt de private buitenruimte tot een 

strikt minimum beperkt en wordt het eventueel nieuw programma maximaal gestapeld. Deze be-

perkingen moedigen het collectief gebruik van de buitenruimte en het streven naar een uitzon-

derlijke architectuur aan. Zo blijft bovendien ook voldoende open en groene ruimte over.  

 

 
48   In de hierna volgende opsommingen van de betrokken binnengebieden verwijzen de cijfercodes tussen haakjes 

telkens naar de binnengebieden zoals zij zijn omschreven in de woonprogrammatie. Binnen voorliggend toetskader 
worden de kwaliteiten van gebied beschreven. In functie van deze kwalitatieve beschrijving is ook de specifieke 
context in beschouwing genomen waardoor de begrenzingen van het beschreven binnengebied niet altijd exact 
overeenstemmen met de kwantitatieve benadering. 
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In functie van de ontsluiting en toegankelijkheid van het binnengebied dient bijzondere aandacht 

besteed aan het openen of openhouden van verbindingen tussen de omliggende straten en de 

kern van het binnengebied. 

Binnengebieden type 2 

De binnengebieden type 2 kenmerken zich door de aanwezigheid van een structurerende voor-

ziening, een halfopen celwand met open niet ontwikkelde percelen en toegangswegen, een aan-

tal grotere percelen en in een omgeving met een middelhoge bouwdensiteit. Volgende binnenge-

bieden in het kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 B (16.), tussen Molenstraatje, Kapellendries, Nieuwe Brug en Cooppallaan 

 C (14.), tussen Molenstraat, Scheldedreef, Kapel Sint-Jozef en Wegvoeringstraat 

 D (15.), tussen Kapellestraat, Wegvoeringstraat, Achttien Augustuslaan en Putstraat 

 H (10.), tussen Victor Van Sandelaan, Schuttersveld en Serskampstraat 

 K (7.), tussen Spoorweglaan, Korte Massemsesteenweg, Zuidlaan en Statiekouterwegel. 

De binnengebieden van het tweede type liggen in een eerste gordel omheen het centrum van 

Wetteren. Het zijn de perfecte locaties voor bijkomende (eventueel verkeersgenererende) activi-

teiten waarvoor in het centrum geen ruimte meer beschikbaar is, en voor activiteiten die niet 

gewenst zijn in de open ruimte.  

Rekening houdend met een nieuw programma (en het bijkomend verkeer) wordt de inplanting 

van nieuwe infrastructuren en de aansluiting aan het bestaand wegennet zorgvuldig gekozen in 

functie van verkeersveiligheid en het vermijden van doorgaand autoverkeer. Bijkomende com-

merciële activiteiten, met uitzondering van zeer lokale commerciële activiteiten ter directe onder-

steuning van het wonen (bijvoorbeeld een slager, bakker, kapper, dagbladhandel enz.) zijn in 

deze binnengebieden uitgesloten. 

Naast eventuele stedelijke activiteiten kunnen in deze binnengebieden eveneens woningen wor-

den gerealiseerd. Omwille van de sterke dominantie van de reeds aanwezige grootschalige acti-

viteit(en), is een voldoende hoge dichtheid noodzakelijk als tegengewicht voor de reeds aanwe-

zige activiteit(en). Door de hoge dichtheid wordt een mogelijk geïsoleerd karakter van de nieuwe 

woonontwikkelingen vermeden. Een mix van grondgebonden woningen en een gestapeld pro-

gramma worden vooropgesteld. De invulling van de binnengebieden speelt alzo een belangrijke 

rol in het aanbodbeleid dat wordt gevoerd in het kader van het kleinstedelijk gebied. 

Daar waar de kwaliteiten in de binnengebieden van het eerste type duidelijk benoembaar en 

aanwijsbaar zijn, zijn deze in de binnengebieden van het tweede type minder aanwezig. Het pro-

gramma wordt dan ook aangewend om nieuwe kwaliteiten te creëren. Zo zullen onder meer de 

bestaande achterkanten worden afgewerkt in functie van een verhoogde visuele kwaliteit. 

Binnengebieden type 3 

De binnengebieden type 3 liggen aan de rand van het centrum met kenmerkend grotere onbe-

bouwde delen in gebruik voor landbouw en hobbylandbouw, een halfopen tot open celwand en 

een grote toegankelijkheid door de open percelen in de rand. Volgende binnengebieden in het 

kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 A (17.), tussen Cooppallaan en Vennestraat 

 I (9.), tussen Victor Van Sandelaan, Serskampstraat, Serskampsteenweg en Acaciastraat 

 M (4.), tussen Gentsesteenweg, de spoorlijn en Neerstraat 

 N (5.), tussen Spoorweglaan, Bloemluststraat, Molenhoekje, Zuidlaan en Herdershoekstraat  

 O (3.), tussen Boekakker, Schollaertshof, de spoorlijn en Wetterstraat. 
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In de binnengebieden van het derde type blijft de relatie met de omliggende open ruimte essen-

tieel. Deze binnengebieden zijn immers gelegen aan de rand van het centrum, waar de relatie 

met het omliggend landschap nog voelbaar is.  

In de nieuwe ontwikkeling wordt dan ook aandacht besteed aan en ruimte gereserveerd voor de 

uitbouw van een lokale, groenblauwe dooradering met voldoende maat. Hierdoor ontstaat een 

breed raamwerk als ecologisch, laagdynamisch casco. Dit robuust raamwerk bakent de verschil-

lende ontwikkelingsvelden af waarbinnen het nieuw programma kan worden gerealiseerd. Naast 

een ecologische functie speelt het raamwerk ook een rol in de ontsluiting van het binnengebied 

en van de individuele ontwikkelingsvelden voor het traag en gemotoriseerd verkeer. De geplande 

ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer wordt zo ingeplant dat deze geen sluipverkeer en/of 

short cuts genereert. Het netwerk van trage wegen takt maximaal aan op belangrijke fiets- en 

wandelroutes in de directe omgeving waardoor een hoge doorwaadbaarheid van het binnenge-

bied voor traag verkeer is verzekerd. 

Het nieuw programma bestaat uit een mix van (hoofdzakelijk) grondgebonden woningen, bijko-

mende sportieve en recreatieve infrastructuren en kleinschalige economische activiteiten waar-

onder atelierwoningen. Bijkomende commerciële activiteiten, met uitzondering van zeer lokale 

commerciële activiteiten ter directe ondersteuning van het wonen (bijvoorbeeld een slager, bak-

ker, kapper, dagbladhandel enz.) zijn in deze binnengebieden uitgesloten. Doordat het raamwerk 

degelijk en voldoende kwalitatief uitgerust en ingericht is (de basiskwaliteit is hierdoor gegaran-

deerd) is een meer informeel en spontaan karakter van de ontwikkelingen in de ontwikkelingsvel-

den mogelijk en kunnen ook bestaande kenmerkende elementen (bijvoorbeeld een hoeve, een 

waterpoel enz.) worden geïntegreerd. 

Omwille van het watergevoelig en natuurlijk karakter van het gebied N (5.), gelegen tussen Spoor-

weglaan, Bloemluststraat, Molenhoekje, Zuidlaan en Herdershoekstraat, is een woonontwikkeling 

niet aangewezen. 

Niveau 3: richtlijnen per binnengebied  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van de binnengebieden zijn uniek en daarom essentieel 

als randvoorwaarde voor de toekomstige invulling van het betreffende binnengebied. Voorbeel-

den van dergelijke kwalitatieve kenmerken zijn: 

 de aanwezigheid van kleine landschapselementen, van waardevol erfgoed of van specifieke 

zichten 

 het open karakter van het gebied en de aansluiting ervan naar waardevolle open ruimten 

rondom 

 de aanwezigheid van specifieke natuurwaarden 

 het reliëf in het gebied 

 de aanwezigheid van een bepaalde waarde voor het watersysteem (infiltratiegevoeligheid of 

juist overstromingsgevoeligheid) 

 de nabijheid van het centrum, van het station of de aanwezigheid van een hoge concentratie 

aan publieke voorzieningen en diensten rondom het binnengebied 

 de aanwezigheid van een trage verbinding doorheen of langs het gebied of de potentie daar-

toe 

 de aanwezigheid van recreatieve faciliteiten 

 het informeel karakter van het gebied. 

Deze kenmerken geven aanleiding tot mogelijke bijkomende specifieke richtlijnen per binnenge-

bied. Omwille van het zeer gebiedsgebonden karakter zullen zij vooral tijdens de verdere uitwer-

king en ontwerpproces voor het betrokken binnengebied op de voorgrond treden. 
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Toepassing van het toetskader 

Omwille van het zeer gedetailleerd karakter van de uitwerking voorziet de gemeente een afzon-

derlijke beleidsbeslissing met betrekking tot dit toetskader. 

Het toetskader heeft niet dezelfde juridische draagwijdte als een ruimtelijk uitvoeringsplan. Om 

echter het toetskader ook als ruimtelijk beleidsinstrument te kunnen hanteren is het essentieel 

dat het toetskader bekend is als lokaal instrument van de 'stedenbouwkundige politiek' in de ge-

meente. Op dat ogenblik kan het mee in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening bij vergunningsaanvragen. Deze bekendmaking kan eenvoudig door 

een bevestiging in de gemeenteraad dat het toetskader als instrument voor de ontwikkeling van 

de binnengebieden zal worden toegepast. Het is dan ook aan te bevelen het toetskader als een 

volwaardig, losstaand document vorm te geven, dat te gepasten tijde aan initiatiefnemers kan 

worden bezorgd, of dat publiek toegankelijk is. 

Het toepassen van het toetskader legt een belangrijke verantwoordelijkheid en werklast bij de 

stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Deze dienst moet in staat zijn het overlegproces te 

organiseren en sturen zodat dit proces in de meest optimale omstandigheden kan plaatsvinden. 

Tevens moet zij in staat zijn de initiatieven op de meest consequente manier te beoordelen en te 

interpreteren volgens de aangereikte richtlijnen van het toetskader. Om tegemoet te komen aan 

de eventuele bijkomende werkdruk en een maximale neutraliteit of objectiviteit te bekomen kan, 

indien gewenst, een externe kwaliteitskamer worden samengesteld die, in opdracht van de ge-

meente en samen met haar, het inhoudelijk traject en de onderhandelingsprocessen met de ini-

tiatiefnemers doorloopt. 

2.3.2. Woningbouwprogrammatie  

kaart 55 woningbouwprogrammatie 

Bij de fasering in en de realisatie van de woningbouwprogrammatie zal de prioriteit gaan naar de 

opwaardering van de kwaliteit en de doordringbaarheid van het kleinstedelijk woonweefsel. Ver-

nieuwende projecten kunnen in een aantal binnengebieden als hefboom dienen voor de ontwik-

keling van een samenhangend en kwaliteitsvol weefsel van publieke en semi-publieke ruimten 

en voor de ontwikkeling van een voldoende aanbod voor de verschillende doelgroepen in het 

woonbeleid. Er zal een voldoende gevarieerd aanbod aan (klein)stedelijke woonomgevingen 

moeten worden gerealiseerd in zowel de huidige als de toekomstige beleidsperiode.  

Het komt er vooral op aan om de visie op stedelijk wonen te verruimen en om in plaats van een 

strakke verdichting na te streven ook te zoeken naar invullingen die voorzien in een voldoende 

en samenhangend aanbod aan groen. Een gedetailleerde en strakke fasering waarbij de ontwik-

keling van een bepaald gebied afhangt van de ontwikkelingen elders, is minder wenselijk. Veeleer 

moet worden geopteerd voor een bepaald tijdsperspectief waarbinnen het beschreven pro-

gramma van toepassing is en voor de creatie van kwalitatieve randvoorwaarden inzake de ont-

wikkeling van het gebied.  

Terwijl het beleid in het kleinstedelijk gebied vooral gericht zal zijn op het promoten van de (po-

tentiële) kwaliteiten in het woonweefsel, moet in het buitengebied bijkomend de opportuniteit voor 

nieuwe woningbouwprojecten worden afgewogen. De bereikbaarheid en de voorzieningengraad 

zijn er hoe dan ook lager. Het behoud van de open ruimte krijgt er de prioriteit. 

Voor gebieden die zijn aangeduid als signaalgebied voor water, is geopteerd om ze niet te be-

bouwen of minstens duidelijke randvoorwaarden op te nemen voor ontwikkeling. 
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Gebieden in het kleinstedelijk gebied 

In het kleinstedelijk gebied wordt geopteerd om de gebieden strategisch in te zetten ten behoeve 

van een vernieuwing van de woonomgeving. Een maximale verdichting is niet gewenst en ook 

niet nodig. Er zullen wel een aantal gebieden tot ontwikkeling moeten worden gebracht om een 

voldoende voorraad te genereren voor bijvoorbeeld jonge gezinnen, senioren of zorgbehoeven-

den. Voor andere gebieden geldt dat een gebiedsgerichte en kwaliteitsgerichte insteek ertoe kan 

leiden dat bepaalde gebieden weliswaar worden ingezet om een kwaliteitsvol en attractief stede-

lijk beleid te voeren, maar dat zij vanuit dit oogpunt niet langer voor wonen in aanmerking komen 

of dat de gecreërde woningen louter als hefboom dienen voor de opwaardering van de publieke 

ruimte.  

Strategische reconversieprojecten 

Buiten de bovenstaande strategisch in te zetten gebieden zijn ook elders strategische projecten 

mogelijk buiten de bestemming ‘woongebied’. 

 (a) Het perspectief voor gebied van de KTA-site is hoger beschreven. Een ontwikkeling van 

wonen verweven met andere meer grootschalige ontwikkelingen als kantoren of een evene-

mentenhal wordt vooropgesteld. 

 (b) Het perspectief voor het gebied Tragel is hoger beschreven. Op langere termijn wordt een 

woonontwikkeling verweven met bedrijvigheid vooropgesteld die moet bijdragen tot een 

goede samenhang van Wetteren-centrum aan beide oevers van de Schelde.  

Voor de ontwikkeling van het strategisch project ‘Wetteren aan de Schelde’ wordt verwezen naar 

de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Marktdreef’ en het master-

plan ‘Wetteren aan de Schelde’. 

Te ontwikkelen gebieden voor 2020 

Voor de drie gebieden in een RUP (Hekkerstraat, Diepenbroek en Marktdreef) is de mogelijkheid 

tot ontwikkeling al geconcretiseerd in een RUP. Met betrekking tot Diepenbroek, aangeduid als 

signaalgebied, is reeds rekening gehouden met de watergevoeligheid.  

Kwantitatief bieden deze gebieden de mogelijkheden beschreven in onderstaande tabel. Voor 

Marktdreef voorziet de eerste fase van het project ‘Wetteren aan de Schelde’ 124 woningen. Het 

gaat om zo’n 75% van de oppervlakte aan projectzones. Als in de andere gebieden de dichtheid 

wordt beperkt tot 25 woningen per hectare kunnen in totaal 134 woningen worden voorzien. 

tabel 29 te ontwikkelen gebieden in het kleinstedelijk gebied voor 2020 

nr. situering opp. (ha) pot. 

1. RUP Diepenbroek (Diepenbroek) 3,99 109 

2. RUP Hekkerstraat 1,62 78 

37. RUP Marktdreef (project WAS) (1,62) 134 

totaal 321 

Strategisch in te zetten binnengebieden 

In het kleinstedelijk gebied Wetteren kunnen de verschillende binnengebieden strategisch worden 

ingezet voor de opwaardering van de woon- en leefkwaliteit. Kwantitatief moet, na realisatie van 

het aanbod in de ruimtelijke uitvoeringsplannen, nog een beperkt aanbod woningen op de markt 

komen om de minimale kwantitatieve optie voor het kleinstedelijk gebied te halen. De strategisch 

in te zetten gebieden spelen daarbij een rol zonder daarom de prioritair kwalitatieve insteek voor 

het kleinstedeijk gebied te verlaten. De invullingsmogelijkheden moeten gebiedsgericht gebeuren 

waarbij ook de mogelijkheden tot inschakeling in een te ontwikkelen netwerk van publieke ruimten 
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worden afgewogen. Verweven in het weefsel kunnen, behalve woningen, ook groenfuncties, par-

keerfuncties of gemeenschapsvoorzieningen worden ingeplant. Op basis van het hoger beschre-

ven toetskader kunnen drie types van ontwikkeling worden onderscheiden met telkens een an-

dere verwachting naar aantal te realiseren woningen. In de volgende tabellen wordt met de let-

tercodering telkens naar het voorgaande toetskader voor binnengebieden verwezen. De nood-

zaak om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken zal mee afhangen van de lokale ruimtelijke 

en juridische omstandigheden.  

In de binnengebieden type 1 ligt de klemtoon op het versterken van de aanwezige kwaliteiten 

en het toegankelijk maken van het groen. Hoewel bijkomende woningen mogelijk zijn, wordt de 

ontwikkeling van deze gebieden niet gestuurd vanuit een kwantitatieve programmatie in het aan-

bod aan bijkomende woningen maar wel vanuit de zorg voor een kwalitatieve verbetering van het 

stedelijk weefsel. Volgende gebieden worden dan ook buiten beschouwing gelaten in de woning-

bouwprogrammatie. De focus ligt hier niet op de kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwpro-

grammatie maar op de kwalitatieve bijdrage tot de ontwikkeling van het centrum van Wetteren. 

Indien woningen worden gerealiseerd, gaat het louter om een surplus bij de minimaal te ontwik-

kelen kwantitatieve optie voor het kleinstedelijk gebied. Deze minimale kwantitatieve optie moet 

in de eerste plaats elders worden gerealiseerd.  

tabel 30 strategisch in te zetten binnengebieden type 1 in kleinstedelijk gebied 

nr. situering opp. (ha) kwalitatieve 

richtlijnen  

binnengebied 

8.  Korte Massemsesteenweg - Oordegemsesteenweg (woongebied) 0,22 J 

11. Stationsstraat (woongebied) 0,61 F 

12. Lange Bergstraat - Korte Bergstraat (woongebied) 0,72 E 

13.  Schooldreef (Cordonniersite) (woongebied) 1,64 G 

 tussen Florimond Leirensstraat, Markt, Kerkstraat en Hekkerstraat  P 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie niet relevant 

Specifiek voor gebied 13 geldt dat het de bedoeling is om het gebied uit te pitten en de toekom-

stige ontwikkelingsmogelijkheden veilig te stellen (fase 0). Het masterplan voor de site voorziet 

dat de voormalige industriële gebouwen in woongebied op termijn ten dele naar woningen worden 

omgezet. Deze 26 bijkomende woningen (5 loftappartementen en 21 grondgebonden woningen) 

worden niet voorzien op korte termijn. Zij zullen ten vroegste na 2020 worden gecreërd. 

In de binnengebieden type 2 ligt de klemtoon op bijkomende (eventueel verkeersgenererende) 

activiteiten waarvoor in het centrum geen ruimte meer beschikbaar is en voor activiteiten die niet 

gewenst zijn in de open ruimte. Naast eventuele stedelijke activiteiten kunnen in deze binnenge-

bieden eveneens woningen met een voldoende hoge dichtheid worden gerealiseerd. De focus 

ligt hier niet op de kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie maar op de kwalitatieve 

bijdrage aan de ontwikkeling van Wetteren centrum. Met een totale oppervlakte van 4,98 ha en 

een gemiddelde dichtheid van 25 woningen per hectare zijn dit 124 woningen. Voor binnengebied 

Schuttersveld (10) zal specfiek rekening moeten worden gehouden met de watergevoeligheid 

van het oostelijk deel van het gebied. Dit deel is immers aangeduid als signaalgebied. 

tabel 31 strategisch in te zetten binnengebieden type 2 in kleinstedelijk gebied 

nr. situering opp. (ha) kwalitatieve 

richtlijnen  

binnengebied 

7. Korte Massemensesteenweg (woongebied) 0,55 K 
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nr. situering opp. (ha) kwalitatieve 

richtlijnen  

binnengebied 

10. Schuttersveld - Moutmolen (woongebied) 1,61 H 

14. Scheldedreef (woongebied) 1,96 C 

15. Wegvoeringstraat (woongebied) 0,31 D 

16. Kapellendries (woongebied) 0,55 B 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 124 woningen  

In de binnengebieden type 3 ligt de klemtoon op de realisatie van een robuust raamwerk. Dit 

raamwerk zal de verschillende ontwikkelingsvelden afbakenen waarbinnen een nieuw pro-

gramma kan worden gerealiseerd. Dit programma bestaat uit een mix van (hoofdzakelijk) grond-

gebonden woningen, bijkomende sportieve en recreatieve infrastructuren en kleinschalige eco-

nomische activiteiten waaronder atelierwoningen. De focus ligt hier niet op de kwantitatieve bij-

drage tot de woningbouwprogrammatie maar op de kwalitatieve bijdrage tot de ontwikkeling van 

het centrum van Wetteren. Als wij uitgaan van een gemiddelde dichtheid van 20 woningen per 

hectare, om onder meer voldoende ruimte te reserveren voor het robuust raamwerk, kan het 

potentieel aanbod in deze gebieden (samen 9,67 ha) worden begroot op 193 woningen.  

tabel 32 strategisch in te zetten binnengebieden type 3 in kleinstedelijk gebied 

nr. situering opp. (ha) kwalitatieve 

richtlijnen  

binnengebied 

3. Kapellewegel (Overbeke) (woongebied) 3,04 O 

4. Neerstraat - Gentsesteenweg (woongebied) 1,01 M 

6. Leegmolenakker (woongebied) 0,24 L 

9. Moutmolen (woongebied) 2,21 I 

17. Vennestraat - Beirstoppellos (woongebied, deels reservatiestrook) 3,17 A 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 193 woningen 

Bijkomend te ontwikkelen gebied ‘Giezenveld’ als woonbos 

In functie van de realisatie van zowel een kwaliteitsvol als een voldoende divers woonmilieu bin-

nen het stedelijk gebied wordt Giezenveld ontwikkeld als woonbos (gebied 25a). Een vijftiental 

woningen kan hier worden gebouwd. 

Bijkomend te ontwikkelen gebied in Kwatrecht voor 2020 

Op dit ogenblik is het gebied ‘Blauwe Paal’ bestemd voor sport en spel in het BPA ‘Fantegem’. 

Voor dit gebied is een herbestemming naar wonen gewenst. Een beperkte differentiatie van de 

woontypologieën (o.a. appartementen) en verweving van bijkomende gemeenschapsfuncties bin-

nen deze stedelijke wijk (zoals kinderopvang of groen) zijn mogelijk. Op basis van het ontwerpend 

onderzoek is het potentieel aantal woningen bijgesteld naar 40 woningen. 

tabel 33 bijkomend te ontwikkelen gebied in Kwatrecht voor 2020 

nr. situering opp. (ha) potenties 

25b. Blauwe Paal (zone voor sport en spel) 1,59 40 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 40 woningen 

Ontwikkeld gebied in Kwatrecht 

Het binnengebied in woongebied Gijzenzelestraat sluit aan bij het kleinstedelijk gebied. De ge-

meente suggereert om ook deze zone bij het kleinstedelijk gebied te voegen. Delen van dit gebied 
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zijn voor 2012 reeds ontwikkeld. Het gebied sluit aan bij de hypothese van het kleinstedelijk ge-

bied zoals beschreven in de procesnota van oktober 2013. 

tabel 34 ontwikkeld gebied in Kwatrecht 

nr. situering opp. (ha) aantal woningen 

24. Gijzenzelestraat (woongebied) 2,35 28 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 28 woningen 

Te reserveren gebieden tot 2020 

Principieel worden de woonuitbreidingsgebieden gereserveerd voor de toekomstige kleinstede-

lijke ontwikkeling. In het kleinstedelijk gebied kunnen delen van woonuitbreidingsgebied worden 

herbestemd indien blijkt dat zij op die manier een bijdrage kunnen leveren tot de samenhang en 

kwaliteit van de open ruimte in en aan de rand van de stad (bijvoorbeeld 22 te Wetteren langs de 

Sloot en nabij een signaalgebied). In dit kader zal gebied 22 gebiedsgericht moeten worden on-

derzocht. Ook het gebied Slekkebeek (23) zal, met zijn ligging ten noorden en ten zuiden in sig-

naalgebied, specifiek vanuit het oogpunt water moeten worden bekeken. 

tabel 35 te reserveren gebieden in kleinstedelijk gebied tot 2020 

nr. situering opp. (ha) potenties 

21. Liefkenshoek (woonuitbreidingsgebied) 1,29 32 

22. Beirstoppellos (woonuitbreidingsgebied) 5,38 135 

23. Slekkebeek (woonuitbreidingsgebied) 0,80 20 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie nihil: reservatie tot 2020 

Te herbestemmen gebieden 

De herbestemming van een aantal woonuitbreidingsgebieden (gebieden 18, 19 en 20) is om kwa-

litatieve redenen wenselijk. Zij zijn geselecteerd als signaalgebied voor overstromingsmaatrege-

len en als mogelijke locatie voor de inplanting van een brug. Het signaalgebied is er in voorberei-

ding. Net als binnengebied 5 liggen zij overwegend in effectief overstromingsgevoelig gebied. 

tabel 36 te herbestemmen gebieden in kleinstedelijk gebied 

nr. situering opp. (ha) potenties 

5. Bloemluststraat (woongebied) 0,83 N - nihil 

18. Zuiderdijk (Overbeke) (woonuitbreidingsgebied) 3,10 78 

19. Zuiderdijk - Mozen (Overbeke) (woonuitbreidingsgebied) 2,33 58 

20. Prinses Jos. Charlottelaan - Vijverstraat (woonuitbreidingsgebied) 2,07 52 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie nihil: te herbestemmen 

Mogelijke woonprojecten buiten woonzones 

De functiewijziging van lokaal erfgoed (zoals het in onbruik geraakte fabriekspand aan Klooster-

straat) naar projecten met residentiële ontwikkeling is een nader te onderzoeken element. Er 

kunnen momenteel nog geen uitspraken worden gedaan over de aantallen van mogelijk te reali-

seren woningen. 

Buitengebied 

De binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden buiten het kleinstedelijk gebied worden enkel 

aangesneden indien dit nodig blijkt om een voldoende aanbod aan sociale woningen en senio-

renwoningen te realiseren. In de lijn van dit spreidingsbeleid gebeurt dit steeds op maat van de 
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behoeften die in de respectieve kernen kunnen worden aangetoond. De ontwikkeling heeft naast 

een doelgroepgericht karakter steeds ook een kernversterkend karakter.  

Te ontwikkelen gebieden voor 2020 

Het woonuitbreidingsgebied 33 ligt bij de kern Westrem. Een volledige ontwikkeling van dit gebied 

voor 2020 is vanuit ruimtelijk oogpunt en in het kader van het globaal woonbeleid van de ge-

meente niet wenselijk. Beleidsmatig opteert de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van 

het gebied. Een herbestemming naar open ruimte wordt om juridische redenen uitgesloten. Op 

basis van de bestaande en vergunde wegenis kunnen 61 potenties worden ontwikkeld. In het 

resterend deel is nog ruimte voor 75 woningen bij een dichtheid van 15 woningen per hectare.  

Het gebied is in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij en het behoort tot een van de 

laatste mogelijkheden om voor jonge gezinnen een specifiek landelijk woonmilieu te realiseren. 

Om die reden en omwille van de omvang van het gebied ten opzichte van de rest van de kern is 

een gefaseerde ontwikkeling wenselijk. Om de faseerbaarheid in kaart te brengen en rekening 

houdend met de aanwezige waterkwetsbaarheid in de rand van het gebied is bijkomend ontwer-

pend onderzoek gebeurd. Op basis hiervan zijn vooralsnog geen meer realistische cijfers af te 

leiden. Wel blijkt dat het gebied kan worden ontwikkeld buiten het mogelijk overstromingsgevoelig 

gebied. Proactief zullen maatregelen moeten worden voorzien op vlak van onder andere infiltratie 

zodat het project de watertoets kan doorstaan. 

Een uitgevoerde stedenbouwkundige studie heeft de basis gelegd voor een kwaliteitsvolle in-

richting van gebied 33. In deze studie is aangetoond dat het woonuitbreidingsgebied is gelegen 

in een waardevolle groenlob die de kern van Westrem indringt. Deze groenlob wordt doorsneden 

door aangelegde wegenis en loopt daarmee het gevaar volledig te worden bebouwd. Om de 

waardevolle groenlob gedeeltelijk te behouden, moet een deel van de reeds aangelegde wegenis 

worden verwijderd. Hiertoe kan een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. 

tabel 37 te ontwikkelen gebieden in buitengebied voor 2020 

nr. situering opp. (ha) potenties 

Westrem 

33a. Binnenkouter - deel aangelegde wegenis (woonuitbreidingsgebied) 3,04 61 

33b. Binnenkouter (woonuitbreidingsgebied) 5,01 75 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 136 

Te reserveren gebieden tot 2020 

Volgende binnengebieden in woongebied worden als te reserveren gebieden aangeduid. Het is 

niet de bedoeling deze gebieden te ontwikkelen voor 2020. Voor sommige gebieden zoals 

Westrem is een ontwikkeling ook niet vanzelfsprekend, zij het omwille van de ontsluiting, zij het 

omwille van de waterproblematiek. Dit geldt met name voor de binnengebieden in de landelijke 

kernen Massemen (deel van 27) en Ten Ede (29 en 30) en in het gehucht Westrem (26 en 33c). 

Het spreidingsbeleid wordt bij voorkeur in de eerste plaats gerealiseerd binnen het bestaand 

woonweefsel: op de percelen langs uitgeruste wegen en in verkavelingen.  

tabel 38 te reserveren gebieden in buitengebied tot 2020 

nr. situering opp. (ha) potenties 

Westrem 

26. Westremstraat (woongebied) 0,42 6 

33c. Binnenkouter - overzijde Dorpsstraat (woonuitbreidingsgebied) 1,13 16 

Massemen 
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nr. situering opp. (ha) potenties 

27 Snipgat (woongebied) 1,80 26 

36. Loweestraat (woonuitbreidingsgebied) 6,03 98 

Ten Ede 

29. Mellesteenweg (woongebied) 0,35 5 

30. Kortewagenstraat (woongebied) 2,30 35 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie nihil: reservatie tot 2020 

Vanaf 2020 kan het woonuitbreidingsgebied Loweestraat (36) te Massemen mee worden inge-

schakeld voor de realisatie van een voldoende woonaanbod. Voordien is dit nog niet nodig. Bij 

die ontwikkeling zal rekening moeten worden gehouden met de bevindingen op vlak van water. 

Delen van het gebied zijn aangeduid als signaalgebied. Dezelfde aandacht voor de waterproble-

matiek geldt voor de mogelijke ontwikkeling van het woongebied Snipgat (27). Een gedetailleerde 

studie van de ontwikkelingsmogelijkheden kan ertoe leiden dat delen van het woonuitbreidings-

gebied of van het woongebied niet voor bebouwing in aanmerking zullen komen. 

Het reserveren van deze gebieden kan beleidsmatig gebeuren door geen goedkeuring te verle-

nen voor een nieuwe wegenis.  

Te herbestemmen gebieden 

De binnengebieden in woongebied in de erkende woonlinten Jabeke (31 en 32) en Kortenbos 

(28) worden niet ontwikkeld. Een herbestemming van deze binnengebieden moet worden over-

wogen. De gebieden kunnen een bijdrage leven aan het behoud van de open ruimte. 

Ook voor woonuitbreidingsgebieden 34 en 35 in Massemen is een herbestemming wenselijk. De 

bedoeling is behoud van de erfgoed waarde van het dorpsplein en het behoud van de open 

ruimte. 

tabel 39 te herbestemmen gebieden in buitengebied 

nr. situering opp. (ha) potenties 

Kortenbos 

28. Kortenbosstraat (woongebied) 3,33 49 

Jabeke 

31. Lege Weg zuid (woongebied) 1,39 20 

32. Lege Weg noord (woongebied) 0,99 14 

Massemem 

34. Prinsenhof (woonuitbreidingsgebied) 2,80 42 

35. Dorpsplein (woonuitbreidingsgebied) 1,20 18 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie nihil: te herbestemmen naar open ruimte 

Zolang de gebieden niet zijn herbestemd, is het wenselijk om geen nieuwe wegenis goed te keu-

ren voor deze gebieden. 

2.3.3. Huisvesting voor specifieke doelgroepen 

Sociale woningbouw 

Het resterend sociaal objectief sociale huur voor de gemeente tussen 2012 en 2020 bedraagt 99 

woningen. Dit zijn 9 woningen per jaar. Dit aanbod kan worden gerealiseerd in samenwerking 

met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingskantoren.  
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Het resterend sociaal objectief sociale koop voor de gemeente tussen 2012 en 2020 bedraagt 60 

sociale koopwoningen en 6 sociale kavels (waarvan al 3 vergund 49).  

Intussen staan nog een aantal projecten op stapel. Zo zijn aan Eigen Dak sedert januari 2012 

vergunningen toegekend voor de bouw van 29 woningen. Daarnaast zijn verschillende ontwerpen 

in opmaak of gepland. Het betreft onder andere Lindenlaan waar 11 woningen worden voorzien 

en Brusselsesteenweg waar 20 woningen worden voorzien. Daarnaast zijn er de sites Gemoeds-

veld, Wetteren aan de Schelde, Cordonnier en Hekkerstraat waar het aantal nog niet gekend is. 

Dit geldt ook voor de omgeving Binnenkouter te Westrem. 

De sociale huur- en koopwoningen worden gerealiseerd door: 

 het patrimonium van het lokaal bestuur en de kerkfabriek in analogie met het sociaal beleids-

plan 2008 - 2013 maximaal aan te boren 

 het sociaal verhuurkantoor te ondersteunen bij de realisatie van zijn aanbod 

 de eigendommen van de sociale huisvestingsmaatschappijen aan te snijden 

 renovatieprojecten van woningen van de sociale woningbouwmaatschappij uit te voeren 

waarbij grondgebonden woningen worden omgevormd tot appartementen. 

Daarnaast wordt via het grond- en pandenbeleid en andere formules 50 werk gemaakt van een 

uitbreiding van de nodige reserves voor de realisatie van sociale woningen op langere termijn. 

Bij de invulling van het sociaal objectief zal de gemeente specifieke aandacht schenken aan de 

inpasbaarheid van de woonprojecten in hun omgeving. Vanuit het oogpunt van de gewenste ne-

derzettingsstructuur betekent dit dat prioriteit zal worden gegeven aan kernversterkende pro-

jecten en dat erover zal worden gewaakt dat de schaal van de projecten in verhouding staat tot 

deze van de aanpalende kern.  

Er kan worden nagedacht om de middelen die ontstaan via de toepassing van het sociaal objec-

tief, te gebruiken voor een deel van de financiering van kleinschalige (ver)nieuwbouwprojecten 

die in een uitbreiding resulteren van het sociaal aanbod in het centrum van de verschillende ker-

nen.  

De realisatie van de sociale woningen zal gebeuren door zowel aanpassingen binnen het be-

staand bebouwd weefsel (via bijvoorbeeld het sociaal verhuurkantoor of renovatieprojecten) als 

door invullingen in het bijkomend aanbod, zoals voorzien in de woningbouwprogrammatie. 

Zorgwoningen 

De gemeente neemt zich voor om tegen 2017 de realisatie van een bijkomend aanbod te mogelijk 

te maken van minimaal: 

 53 erkende serviceflats 

 136 woningen in een woonzorgcentrum. 

 

 
49   Bron: motiveringsnota BSO voortgangstoets gemeente Wetteren DW/AD/2013/215 d.d. 10/12/2013. Uit de vooruit-

gangstoets van Wonen Vlaanderen is af te leiden dat 55 bijkomende sociale huurwoningen zijn gerealiseerd tussen 
01/01/2008 en 01/01/2012. Uit de vooruitgangstoets van Wonen Vlaanderen is af te leiden dat geen bijkomende 
sociale koopwoningen of sociale kavels zijn gerealiseerd tussen 01/01/2008 en 01/01/2012. De 3 bijkomende soci-
ale kavels vergund in die periode zijn wel geregistreerd. 

50   Bijvoorbeeld vormen van verzilverd wonen waarbij senioren hun woning verkopen en waarbij in de verkoopsakte is 
voorzien in het gebruiksrecht door de oorspronkelijke bewoners (de verkopers) en het onderhoud van de woning 
door de aankopende partij. Na beëindiging van dit gebruiksrecht, bijvoorbeeld bij overlijden, kan de woning worden 
ingezet voor het aanbod aan sociale huisvesting. In plaats van gebruiksrecht kan ook worden gedacht aan een soort 
ruil waarbij door de verkoper een alternatieve woning wordt aangeboden. Het onderzoek naar dergelijke formules 
staat in zijn kinderschoenen. 
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Intussen is in het binnengebied in woongebied nr. 3. Kapelleweg (Overbeke) een woonzorgcen-

trum (Armonea) met 97 kamers en een concentratie van 16 assistentiewoningen gerealiseerd. In 

Wegvoeringenstraat (woonzorgcentrum Sint-Jozef) zijn intussen 29 van de geplande 33 assis-

tentiewoningen gebouwd.  

De gemeente wil een spreidingsbeleid inzake zorgwoningen (en/of assistentiewoningen) voorop-

stellen. Naargelang de interpretatie ligt een dergelijk beleid wel of niet in de lijn van het op Vlaams 

niveau vooropgesteld zorgbeleid. In het kader van dit beleid is het de bedoeling om de senioren 

zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De creatie van een doelgericht aanbod heeft tot doel de 

senioren aan te zetten om hun oorspronkelijke woning te verlaten en een meer aangepaste wo-

ning te betrekken. Het is de bedoeling dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen 

en bijvoorbeeld niet naar een instelling moeten verhuizen. Ook dit kan als ‘levenslang wonen’ 

worden geïnterpreteerd. Op die manier komen bovendien woningen vrij voor jongeren en worden 

kansen gecreëerd om het bestaand woonpatrimonium als dusdanig te vernieuwen.  

Om deze woonmobiliteit waar te maken is het echter ook aangewezen het doelgericht aanbod 

aan zorgwoningen voldoende te spreiden zodat de ouderen in hun vertrouwde woonomgeving 

kunnen blijven wonen. Met vertrouwde woonomgeving wordt dan niet de eigen woning bedoeld 

maar wel het centrum van het dorp waar de oorspronkelijke woning gesitueerd is. De centrale 

ligging is hier wenselijk omwille van de nabijheid van andere voorzieningen. 

Een aanzet voor deze spreiding baseert zich op de hiërarchische opbouw van voorzieningen. Er 

wordt gestreefd naar een verweving van de verschillende doelgroepen op verschillende schalen. 

De voorzieningen worden hierbij afgestemd op de omvang van de kern en er wordt een bepaalde 

hiërarchie ingebouwd. 

 Op de microschaal van de individuele woongebouwen wordt gezocht naar specifieke typolo-

gieën voor zorgwonen in zowel nieuwbouw als bestaande woningen. 

 Op mesoschaal (wijken en buurten alsook de kleinere kernen) wordt gezocht naar vormen 

van woonzorg waarin verschillende doelgroepen samen aanwezig zijn en voorzieningen wor-

den ingeplant voor zowel jonge gezinnen (kinderopvang) als voor senioren (dagverblijven). 

Bij grotere verkavelingen wordt hiertoe de nodige ruimte vrijgemaakt. 

 Op macroschaal worden voor de gemeente als geheel op specifieke plekken concentraties 

van woningen voorzien voor welbepaalde groepen die een hogere zorgbehoefte hebben. 

Voorbeelden zijn serviceflats en rusthuizen.  

Parallel wordt een hiërarchie in de zorg ontwikkeld. Dit geldt zowel voor (aankomende) ouderen 

als voor bewoners uit een andere leeftijdsgroep met een specifieke zorgbehoefte. Een mogelijke 

piste hierbij is: 

 een dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum in het stedelijk centrumgebied 

 een rusthuis ten westen (Kapellewegel - Overbeke) en ten oosten (Sint-Jozef) van het stede-

lijk centrumgebied Wetteren (intussen gerealiseerd) 

 een concentratie van assistentiewoningen en een specifieke ontmoetingsruimte met beperkte 

voorzieningen en beperkt loket (tijdens bepaalde dagen/uren) in de verschillende stedelijke 

woonomgevingen alsook in de woonkernen Kwatrecht, Massemen en Ten Ede. 

De locatie voor een dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum moet in elk geval kernver-

sterkend werken. Zo kunnen enkele binnengebieden binnen het centrum van Wetteren hiervoor 

in aanmerking komen. 

De zorgwoningen en de kleinere woningen met ouderen als bijzondere doelgroep zullen worden 

gerealiseerd binnen het bestaand bebouwd weefsel en binnen het bijkomend aanbod zoals voor-
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zien in de woningbouwprogrammatie. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aanwezig-

heid van aangepaste voorzieningen. De voorkeur in het kleinstedelijk gebied zal daarom gaan 

naar locaties in het stedelijk centrumgebied, de verschillende stedelijke woonomgevingen te Wet-

teren en de stedelijke woonomgeving Kwatrecht te Kwatrecht. In het buitengebied komen de 

woonkernen Massemen en Ten Ede en het kerngehucht Westrem in aanmerking. 

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een toewijsreglement opgesteld waarbij 

bepaalde woningen op basis van criteria (locatie, oppervlakte, uitrusting enz) worden voorbehou-

den aan senioren. 

Parallel met het beleid, gericht op de woonbehoefte van senioren, wordt een renovatie- en 

grondbeleid uitgestippeld waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tus-

sen beide beleidsthema’s. Dergelijk beleid sluit mogelijk nauwer aan bij het doel van het sociaal 

woonbeleid, maar stuit evenzeer op een aantal bijkomende moeilijkheden (wie neemt het initiatief 

voor renovatie, wie zorgt voor de prefinanciering, hoe wordt gezorgd voor een voldoende finan-

ciering, is het de bedoeling dat de overheid een voorkooprecht krijgt eenmaal de woning wordt 

gerenoveerd op haar kosten en hoe kan dit worden bewerkstelligd?). Minimale comfortverreisten 

inzake bijvoorbeeld de toegankelijkheid (zoals drempelloze woningen) kunnen hiervoor worden 

ingebouwd, eventueel gekoppeld aan een specifieke subsidieregeling. 

Woonwagenbewoners 

De ontwikkeling van ruimte voor woonwagenbewoners is een taak die de provincie voor zichzelf 

heeft ingeschreven in haar ruimtelijk structuurplan. In principe is het dus aan haar om de nodige 

ruimte te voorzien. Omwille van de aanwezigheid van een residentieel woonwagenterrein sugge-

reert de gemeente om in de eerste plaats in te spelen op de behoeften die ontstaan vanuit deze 

specifieke doelgroep. 

Het bestaand terrein moet worden aangepast. Hiervoor zijn twee redenen aan te halen: de hui-

dige standplaatsen zijn eigenlijk te klein en er is mogelijk een behoefte aan ruimte om specifieke 

problemen (zoals overstroombaarheid) aan te pakken. In het kader van deze aanpassing kan het 

huidig terrein worden uitgebreid met maximaal 7 plaatsen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken 

is er circa 2.000 m² bijkomende oppervlakte nodig gelegen op de omliggende percelen. Verder 

ruimtelijk onderzoek dient te gebeuren in overleg met de bewoners. 

2.4. Acties en maatregelen 

Samen met de noodzaak om een voldoende aanbod aan sociale woningen en woningen voor 

specifieke doelgroepen te genereren in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied zullen 

deze uitdagingen een gericht en doortastend beleid van de overheid vergen waarbij ook de no-

dige middelen moeten worden begroot. Om een antwoord te formuleren op deze uitdagingen zal 

de gemeente effectief moeten ingrijpen via instrumenten zoals deze bijvoorbeeld zijn ingeschre-

ven in het grond- en pandenbeleid en in de Vlaamse wooncode. Het afbakenen van gebieden 

met voorkooprecht zal niet volstaan. Er zullen op het terrein ook aankopen noodzakelijk zijn. 

Mogelijke acties die de gemeente kan ondernemen, zijn: 

 het betrekken van de dienst ruimtelijke ordening in het vooropgesteld actieprogramma in het 

lokaal sociaal beleidsplan voor de realisatie van de strategische doelstellingen inzake wonen 

en woonzorg  



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

239 

 het aanbieden van een financiële en/of logistieke ondersteuning bij de renovatie of de herop-

bouw van woningen door particulieren 

 het actief optreden op de gronden- en gebouwenmarkt met het oog op het verwerven van 

strategisch gelegen gronden of gebouwen om zo meer te kunnen wegen op de kwaliteit van 

de beoogde projecten (zowel nieuwbouw als vernieuwbouw) 

 het voeren van ruimtelijk onderzoek in overleg met de residentiële woonwagenbewoners om 

(al dan niet met een ruimtelijk uitvoeringsplan) te komen tot een toename van de capaciteit, 

eventueel met uitbreiding van het bestaand woonwagenterrein 

 het op korte termijn mogelijk maken van bijkomende ontwikkelingen in het gebied Marktdreef 

 het mogelijk maken van vooroverleg met private ontwikkelaars in functie van visievorming bij 

de ontwikkeling van strategische binnengebieden 

 het opstellen van een toetskader dat als referentiedocument kan dienen voor de kwalitatieve 

beoordeling van ontwikkelingsvoorstellen in strategische binnengebieden 

 het herbestemmen van het gebied ‘Blauwe Paal’ ten behoeve van wonen 

 het herbestemmen van het gebied ‘Giezeveld’ naar woonbos, met daaraan gekoppeld het 

herbestemmen van een gelijkwaardig woongebied of woonuitbreidingsgebied in het buitenge-

bied naar een open ruimte bestemming én de realisatie van een evenwaardige boscompen-

satie 

 het niet goedkeuren van wegenis in binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden in het bui-

tengebied waar geen woonontwikkeling gewenst is of die voor wonen zijn gereserveerd tot 

2020 

 het herbestemmen van een aantal niet te ontwikkelen binnengebieden en woonuitbreidings-

gebieden 

 het ontwikkelen van een referentiekader (een voorbeeldboek) voor de vernieuwing van het 

woonpatrimonium en de ontwikkeling van kwalitatieve woonomgevingen 

 het opmaken van samenhangende en gedragen structuurschetsen of beeldkwaliteitsplannen 

voor de ontwikkeling van de kernen in het buitengebied 

 het opmaken van een verordening over de minimaal te realiseren woonkwaliteit. 

Aanvullend kan worden gepleit voor de ontwikkeling van bijkomende instrumenten met een ruim-

telijke impact zoals: 

 het systematiseren van de controle op leegstand en de meer proactieve opvolging van de 

dossiers onbewoonbaarheid en ongeschiktheid 

 het bundelen van de gemeentelijke informatie inzake wonen 

 het afbakenen en kenbaar maken van woonzorgzones en het ontwikkelen van een beleid van 

gedeconcentreerde en hiërarchisch gestructureerde bundeling inzake het aanbod van dien-

sten voor ouderen 

 het promoten van een kwaliteitsvolle aanleg van het de publieke en semi-publieke ruimte via 

bijvoorbeeld bloemenacties. 
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3. Bedrijvigheid en handel 

3.1. Doelstellingen 

In het verleden heeft de gemeente Wetteren, onder andere door de sterke ontsluiting, eerst via 

het water en het spoor en later vooral via de weg, steeds een sterke aantrekkingskracht op be-

drijven gehad. Vanuit die positie is in het verleden een ruim aanbod aan terreinen voor bedrijvig-

heid ontwikkeld. Vooral op de meest recente terreinen is de bezettingsgraad hoog. Een aantal 

oudere delen, nabij het centrum van Wetteren en langs de Schelde zijn evenwel in verval.  

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de gemeente komt in het gedrang door het dicht-

slibben van de wegen. Het toegenomen bewustzijn over de eigen leefomgeving zorgt er boven-

dien voor dat nieuwe ontwikkelingen steeds minder vanzelfsprekend zijn. De grote vraag naar 

nieuwe percelen en de positionering binnen een regionaal kader dreigen ervoor te zorgen dat 

kleinere bedrijven steeds vaker uit de boot vallen en opstartende bedrijven geen plaats meer 

vinden. 

Intussen wil de gemeente zorgen voor een ruimtelijke ontwikkeling waarin ook plaats is voor mid-

delgrote en kleine bedrijven en ondernemers niet alleen zin maar ook de kans krijgen om een 

eigen bedrijfje op te starten. Binnen dit kader worden inzake bedrijvigheid volgende beleidsdoel-

stellingen geformuleerd voor het toekomstig ruimtelijk beleid: 

 het ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod voor kleine en middelgrote bedrijven 

 het effectief inzetten van beschikbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen 

 het vernieuwen van het aanbod aansluitend bij het stedelijk weefsel 

 het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor verweving van bedrijven  

 het verbeteren van de ontsluitingsstructuur.  

Op vlak van bedrijventerreinen wenst de gemeente een tweesporenbeleid te voeren. Omwille 

van de relatie tussen beide sporen worden deze gelijktijdig uitgewerkt. Een eerste spoor betreft 

het beter benutten en het toekomstgericht uitbouwen van bestaande bedrijventerreinen. Het 

tweede spoor zet in op het ter beschikking stellen van nieuwe bedrijventerreinen. 

Op vlak van handel en voorzieningen zoals zorg en onderwijs heeft Wetteren een centrumrol 

voor de omliggende gemeenten. De verschillende kleinhandelsgebieden zijn al dan niet verweven 

met het woonweefsel of komen samen voor met ambachtelijke bedrijvigheid. Afhankelijk van deze 

positie zijn ook verschillende uitdagingen voor de toekomst te omschrijven. Terwijl Wetteren-cen-

trum moeilijkheden ondervindt om een eigen positie en identiteit te verwerven in de regio, wordt 

de autobereikbaarheid voor de site Frun-park steeds vaker een tweesnijdend zwaard. Binnen de 

gemeente gaat het dienstverleningsgebied langs Zuidlaan de concurrentie aan met het kleinscha-

lige en minder auto-bereikbare kernwinkelgebied in Wetteren. Langs Brusselsesteenweg maar 

ook langs Oosterzelesteenweg en rond Frun-park staat de ruimtelijke kwaliteit onder druk door 

een ontwikkeling van baanwinkels en komt ook de bereikbaarheid van Wetteren via E40 in het 

gedrang. 

De gemeente wil inzetten op een dusdanige kwaliteitsvolle verweving van handel, wonen en be-

drijvigheid dat er een synergie ontstaat tussen deze verschillende activiteiten. Binnen dat kader 

worden voor handel volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: 

 het positioneren en ontwikkelen van Wetteren als aantrekkelijk kleinstedelijk handels- en voor-

zieningencentrum 

 het afremmen en stoppen van de louter autogerichte handelsontwikkelingen 

 het vrijwaren van de bereikbaarheid van de bestaande handelsconcentraties 
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 het bewaken en verbeteren van de ruimtelijke kwalititeit langs de steenwegen. 

3.2. Elementen van de gewenste ruimtelijk-economische struc-
tuur 

kaart 56 gewenste ruimtelijk-economische structuur 

3.2.1.  Gebieden met ambachtelijke, industriële en/of logistieke bedrijvigheid 

Grote bedrijventerreinen 

Het bedrijventerrein ‘Vantegem’ komt vanuit een korte termijnperspectief als meest geschikte 

locatie in beeld om te voldoen aan de taakstelling voor bijkomende bedrijvigheid die wordt be-

schreven door de provincie. De ontwikkelingen op het terrein en de toekomstige uitbreidingen 

moeten vooral leiden tot een bijkomend aanbod van grotere, regionale bedrijven. Daarom sugge-

reert de gemeente aan de provincie om volgende elementen mee te nemen in de ontwikkeling 

van haar toekomstig ruimtelijk beleid. 

 Een uitbreiding in zuidoostelijke richting kan worden overwogen. Bij een uitbreiding tot aan 

Volkershouw zou ongeveer tien hectare bijkomende oppervlakte voor bedrijvigheid van de 

kwantitatieve optie kunnen worden gerealiseerd.   

 In het westelijk deel, op het voormalig ambachtelijk bedrijventerrein, kunnen de kleine perce-

len gefaseerd naar grotere percelen voor regionale bedrijven worden omgevormd via een 

gerichte aankooppolitiek. Dergelijke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de realisatie 

van Vantegem als regionaal bedrijventerrein en wordt daarom bij voorkeur op bovenlokaal 

niveau uitgewerkt.  

Het bedrijventerrein ‘Kwatrecht - Koedreef’ biedt weinig tot geen mogelijkheden om in bijko-

mende ruimte voor economische activiteiten te voorzien. Het komt er op aan het bedrijventerrein 

te optimaliseren binnen zijn huidige afbakening. Uitbreiding naar het oosten is niet aan de orde. 

Het behoud van de woonkwaliteit te Koedreef en de scheiding van Kwatrecht en Wetteren als 

afzonderlijke ruimten zijn hier prioritair. Aandachtspunten zijn het streven naar zuinig ruimtege-

bruik, het opnieuw ter beschikking stellen van verlaten gebouwen, het vastleggen van inrichtings-

principes en de toegankelijkheid. In het noorden kunnen nieuwe kade-ontwikkelingen zorgen voor 

ontsluiting via het water. Bij de aanleg van kade-infrastructuur zal het jaagpad langs de Schelde, 

dat dienst doet als een belangrijke route voor het langzaam verkeer, worden geïntegreerd. De 

noord-zuidverbinding kan worden ingeschakeld in de ontwikkeling van een nieuw ontsluitingssys-

teem. De ontwikkeling van bedrijvigheid en kades te Kwatrecht zorgt voor een verbeterde ont-

sluiting langs het water. Het bijkomend vrachtverkeer kan oostwaarts via Kwatrechtsteenweg 

naar de toekomstige noord-zuidverbinding en zo verder naar Zuidlaan worden ontsloten. Water-

wegen en Zeekanaal (W&Z) zal de mogelijkheden meer diepgaand onderzoeken, zowel wat be-

treft de potentiële goederenstromen als wat betreft de bouwtechnische aspecten. Indien beide 

aspecten positief worden geëvalueerd, kan worden gestart met de opmaak van een bovenlokaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan. Op kortere termijn zal het ruimtelijk beleid er vooral voor moeten zorgen 

dat de mogelijkheden voor kadeontwikkeling worden gevrijwaard. 

Het bedrijventerrein ‘Stookte’ kan blijven bestaan en op termijn zelfs uitbreiden naar het noorden. 

Bij deze uitbreiding wordt de huidige tweedeling van het terrein, zijnde een zuidelijk deel met 

grootschalige bedrijvencomplexen en een noordelijk deel met kleine en middelgrote bedrijven, 

bevestigd. De uitbreiding is bedoeld als lokaal bedrijventerrein en kan worden ontwikkeld via een 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Algemeen voor heel het terrein Stookte zijn belangrijke 

kwaliteitssprongen te realiseren op vlak van landschappelijke aankleding en ontsluiting. Een 
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raamwerk van groen en Damstraat als centrale ontsluitingsweg kunnen zorgen voor de samen-

hang van het terrein.  

Kleine stedelijke bedrijventerreinen 

Voor de kleine stedelijke bedrijventerreinen ‘Tragel’, ‘Zuiderdijk’ en ‘Peperstraat’ is een her-

structurering aangewezen aangezien een deel van de aanwezige bedrijven verouderd of verlaten 

is en de ruimtelijke samenhang ontbreekt. De gebieden komen vanwege hun ligging nabij het 

centrum in aanmerking voor de ontwikkeling van een zeer specifiek aanbod voor kleinere lokale 

bedrijven die op de (uitbreidingen van de) bedrijventerreinen Vantegem of Stookte niet terecht 

kunnen en die een sterke relatie aangaan met de activiteiten in het centrum van Wetteren. Een 

herstructurering van deze drie gebieden biedt tegelijk de potentie om de relatie tussen Wetteren 

en de Schelde te verbeteren en om eventueel te voorzien in een versterkt recreatief netwerk langs 

de rivier. Om deze herstructurering mogelijk te maken kan een vorm van voorkooprecht worden 

ingevoerd. 

‘Tragel’ behoeft een herstructurering van een terrein op langere termijn. Op dit ogenblik is het 

terrein nog in gebruik. Op korte termijn kan dit bedrijf blijven. Op langere termijn vormt Tragel een 

geschikte locatie voor een bedrijvencentrum voor zowel reguliere starters als voor starters uit de 

sociale diensten economie. Het bedrijvencentrum zal worden ingepast in een stedelijke ontwik-

keling waar de woonkwaliteit mee-bepalend is voor de mogelijke activiteiten. Dit betekent dat het 

verkeersgenererend karakter van de bedrijven laag moet blijven en dat rekening gehouden moet 

worden met milieu- en veiligheidsvoorwaarden. Verkeersafwikkeling en leefbaarheid zijn belang-

rijke aandachtspunten bij de toekomstige ontwikkeling. De opslagmogelijkheden blijven beperkt. 

Diensten met betrekking tot onderhoud van woningen in de brede zin zijn een voorbeeld van 

mogelijke activiteiten. Voor deze ontwikkeling is herlokalisatie van het bestaand bedrijf noodza-

kelijk. Het oostelijk deel van het industriegebied wordt van bebouwing gevrijwaard. Het vormt een 

groene stapsteen langs de Schelde in Wetteren en fungeert als overstromingsgebied.  

‘Peperstraat’ is geschikt voor de inplanting van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw. 

Dergelijk bedrijfsverzamelgebouw kan zich in de eerste plaats richten op groeiende bedrijven die 

de startfase zijn doorgekomen of op de tijdelijke vestiging van bedrijven die een afdeling willen 

opstarten in de regio. Er wordt in principe geen dienstverlening aangeboden maar een functionele 

binding met het bedrijvencentrum te Tragel op kortere of langer termijn is gunstig. Mogelijke spe-

cifieke thema’s zijn activiteiten die met de bouwsector of de aanleg van het openbaar domein te 

maken hebben. Het kan gaan om kleine ondernemingen (o.a. schrijnwerkerij, loodgieterij) die de 

site als uitvalsbasis gebruiken, maar ook om handelaars in bouwmaterialen voor aannemers en/of 

particuliere doe-het-zelvers. Ook de huidige activiteiten van de technische diensten kunnen hier 

een plaats behouden. Bedrijven met een uitgesproken logistieke poot en hiermee gerelateerde 

parkeerbehoefte zijn echter niet gewenst. Voor de bedrijfsgebouwen ten noorden van Peperstraat 

(woongebied) moet worden gezocht naar invullingen die in de eerste plaats een ontsluiting naar 

Peperstraat behoeven. Voorwaarden over de toegelaten activiteiten zullen de omliggende woon-

omgeving zo veel mogelijk van hinder moeten vrijwaren en zodoende een kwaliteitsvolle verwe-

ving met het wonen mogelijk moeten maken. De geluidsproductie vormt hier een bijkomend aan-

dachtspunt. 

Het bedrijventerrein ‘Zuiderdijk' komt vanwege zijn strategische ligging en de deels verlaten be-

drijfsinfrastructuur in aanmerking voor een omvorming naar een gemengde woon-werkzone. De 

ambachtelijke bedrijven worden via Zuiderdijk ontsloten. Ontwikkeling van detailhandel is hier niet 

gewenst. Aan de zijde van Prinses Josephine Charlottelaan is wonen of groen wenselijk. De wo-
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ningen kunnen, maar hoeven geen bedrijfswoningen te zijn. Ook te Zuiderdijk zullen de toegela-

ten activiteiten de woonomgeving van hinder moeten vrijwaren. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan 

deze opdeling verfijnen. Bij de ontwikkeling van Zuiderdijk moet voldoende aandacht uitgaan naar 

de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving. 

Verspreide kleine bedrijfsterreinen 

De verspreid voorkomende kleinschalige bedrijfsterreinen kunnen binnen de contouren van het 

betreffend gebied blijven bestaan. Zij zijn ingepast in het bestaand ruimtelijk weefsel. 

3.2.2. Handelsconcentraties 

Kernwinkelgebied met een duidelijke en herkenbare winkelas 

In het kernwinkelgebied vormt de verbinding tussen Markt en station een duidelijke en herken-

bare winkelas. Zij bepaalt de identiteit van Wetteren als handelscentrum en is ingebed in een 

ruimer centrumgebied waar wordt gewoond en verschillende voorzieningen zoals onderwijs, zorg 

en administratie aanwezig zijn. De inrichting van de openbare ruimte en de concentratie van han-

delsvoorzieningen is dusdanig dat bezoekers van Wetteren bijna automatisch van station naar 

Schelde wandelen. Tegelijk zorgt de inbedding in het centrumweefsel ervoor dat de winkelas 

geen steriele aangelegenheid wordt met enkel etalages. Behalve handel is er ook een school en 

zijn, al dan niet op de verdiepingen, woningen aanwezig. De continuïteit van de as wordt gedra-

gen door zowel de concentratie van etalageruimten als door de eenvormigheid van het meubilair 

en de aanleg van de publieke ruimte die er voor zorgt dat wandelaars ongehinderd en op een 

comfortabele wijze door de straat kunnen flaneren, rusten of even stilstaan om een gesprek aan 

te knopen of een gevel te bewonderen.  

De inrichting van de kleinere straten rondom zorgt ervoor dat nieuwsgierige bezoekers alsnog 

afdwalen en op kleinere ‘exclusieve’ zaakjes stuiten. Een aantal ankerpunten dragen ertoe bij dat 

deze verborgen steegjes en straten niet naar de achtergrond worden verdrongen. Voor Aard, 

Kattestraat en Van Cromphoutstraat zijn dit de Scheldekaai, voor Hekkerstraat en Kerkstraat zijn 

dit Zeshoek, Academie en CC Nova. Zij zijn via deze straten ingeschakeld in een een samenhan-

gend netwerk van kwalitatieve ruimten die ervoor zorgt dat de verschillende activiteiten in het 

centrum aan elkaar worden geschakeld. 

Cluster van verweven handel en bedrijvigheid  

De omgeving Frun-park speelt vandaag de dag een belangrijke rol op regionaal niveau. Het is 

een aantrekkingspool die regionale bezoekers naar Wetteren lokt. Bedoeling is dit in de toekomst 

zo te houden en de complementariteit met het kernwinkelgebied te Wetteren-centrum zo mogelijk 

te versterken. Om de concurrentie met dit kernwinkelgebied niet verder uit te hollen is een verdere 

uitbreiding van het dienstverleningsgebied met niet-ruimtebehoevende detailhandel niet wense-

lijk.  

De mogelijkheden binnen de cluster van verweven handel en bedrijvigheid bij het knooppunt van 

steenwegen is gedifferentieerd. Binnen de contouren van het Frunpark blijven er mogelijkheden 

voor niet-ruimtebehoevende grootschalige detailhandel waarbij naar een zekere schaalvergroting 

van de aanwezige detailhandel wordt gestreefd. Daarrond is een invulling met ruimtebehoevende 

grootschalige detailhandel en ambachtelijke bedrijvigheid met toonzaal mogelijk. Daarbij moet 

vooral worden gemikt op een betere inpassing van het gebied in zijn omgeving. Er moet vooral 
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ook rekening worden gehouden met de draagkracht van de aanwezige verkeersinfrastructuren. 

Het gebied is veel meer dan het centrum van Wetteren eenzijdig op autoverkeer gericht. Wat 

betreft de inrichting is een éénduidige ontsluiting naar Brusselsesteenweg en/of Oosterzelesteen-

weg wenselijk.  

Kleine concentraties van grootschalige detailhandel en voorzieningen 

Er worden twee kleine centrumgebonden concentraties van grootschalige detailhandel en 

voorzieningen aangeduid: Gentsesteenweg en Zuidlaan. Zij kunnen blijven bestaan, maar uit-

breiding van de bestaande bruto-vloeroppervlakte aan grootschalige detailhandel is niet gewenst. 

 In de omgeving van Gentsesteenweg wordt ruimte gecreëerd voor bijkomende kwaliteitsvol 

ingepaste activiteiten zoals evenementen die zich richten op de bereikbaarheid via het open-

baar vervoer en voor wonen. Bijkomende ruimte voor grootschalige of kleinschalige detail-

handel wordt echter niet gecreëerd. De reconversie en herstructurering worden verder bege-

leid. Zij zorgen voor een kwalitatieve opwaardering van het openbaar domein, een invulling 

van de leegstaande panden en een versterkte relatie met de stationsomgeving.  

 De concentratie ten zuiden en ten noorden van Zuidlaan kan blijven bestaan maar wordt 

beter in de omgeving ingepast. Ook hier is uitbreiding van de bruto-vloeroppervlakte aan 

grootschalige detailhandel niet gewenst. Een kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling als ste-

delijke woonomgeving van het volledig knooppunt Zuidlaan - (Korte) Massemsesteenweg 

moet worden nagestreefd. In samenwerking met de handelszaken wordt gezocht naar moge-

lijkheden om het publiek karakter van de onbebouwde delen op het terrein op te waarderen, 

al dan niet met alternatieven om de parkeerbehoefte van de aanwezige handel op te vangen. 

Deze ruimte kan bijvoorbeeld in relatie worden gebracht met de woonontwikkeling van Die-

penbroek ten zuiden door de ontwikkeling van een zuidelijke toegang voor langzaam verkeer 

naar dit gebied. Voor de volledige omgeving van het knooppunt Zuidlaan - Massemsesteen-

weg dient verder gebiedsgericht onderzoek te gebeuren naar mogelijke kwalitatieve ontwik-

kelingen op langere termijn. Langs Zuidlaan liggen bijvoorbeeld grondgebonden woningen 

geprangd tussen de grootschalige detailhandels en de appartementsbouw aan het knooppunt 

Zuidlaan - Korte Massemsesteenweg. Er bestaat een sterke druk om ook deze woningen naar 

handelsruimten om te vormen. Aan de zuidelijke zijde worden een zestal woningen ingesloten 

door Zuidlaan, de in- en uitrit van de kleinhandelsconcentratie en de parkeerruimte ervan.  

Woonlint met ruimtebehoevende grootschalige detailhandel  

Het kortetermijnperspectief voor het segment Brusselsesteenweg - Massemen (segment 3) stelt 

dat nieuwe grootschalige detailhandel, zowel ruimtebehoevende als niet-ruimtebehoevende, niet 

is toegelaten. 

Voorzieningenkernen  

Er wordt een kerngericht beleid gevoerd te Kwatrecht, Ten Ede, Massemen en Westrem zodat 

zij zich als voorzieningenkernen kunnen ontwikkelen. De aanleg van de publieke ruimte als ver-

blijfsruimte is in elk van deze kernen een specifiek aandachtspunt.  

Te Kwatrecht is de doortocht op Brusselsesteenweg heraangelegd. Na heraanleg van de kruising 

Zuidlaan - Oosterzelesteenweg met Brusselsesteenweg kan ook het bovengronds gedeelte van 

dit knooppunt een meer stedelijke invulling krijgen en zo aansluiting vinden bij de rest van de 

grootschalige winkelconcentratie. In Ten Ede is vooral de kwaliteit van de publieke ruimte van 
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Ten Ede dorp belangrijk. In Massemen is de publieke ruimte van het centrumgebied heraange-

legd maar zijn beperkte verdichtingsmogelijkheden aanwezig in het bebouwd weefsel langs Mas-

semsesteenweg. In Westrem moet worden gewaakt over een minimaal aanbod aan voorzienin-

gen en over de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte bij de heraanleg van Westremstraat en 

de omgeving van de kerk. 

De andere gebieden (waaronder ook de gehuchten) worden zo nodig ondersteund in het voor-

zieningenkarakter. Dit gebeurt bij voorkeur op drie sporen:  

 het creëren van bijkomende elementen om de mobiliteit van minder mobiele bevolkingsgroe-

pen op te krikken 

 het creëren van mobiele voorzieningen naar gebieden die niet ter plaatse worden voorzien 

 het vermijden dat huisvesting voor doelgroepen met een lage mobiliteit wordt voorzien in ge-

bieden waar het voorzieningenniveau beperkt is en bijvoorbeeld de aanschaf van een wagen 

noodzakelijk maakt. 

3.2.3. Kantoren 

De stationsomgeving bezit vanwege haar hoog potentieel openbaar vervoergebruik potenties om 

kantoorachtige functies te herbergen. Eventuele kantoorprojecten en voorzieningen dienen 

kleinschalig te zijn. De kantoren zullen veelal gerelateerd zijn aan diensten die zich situeren in de 

nieuwe of vernieuwde diensteneconomie.  

3.3. Uitwerkingen 

3.3.1. Wetteren als handelskern 

Visie en doelstelling 

Wetteren heeft een positie als kleinstedelijke verzorgingsgebied in de stedenhiërarchie (onder 

Gent, Aalst, Sint-Niklaas, maar gelijk aan bijvoorbeeld Ninove). Deze positie is beleidsmatig aan-

geduid maar staat in de praktijk onder druk. Met name de rol van Wetteren als centrale verzor-

gingsplaats voor zijn omliggend gebied neemt af. De detailhandel moet helpen om de verzor-

gingsfunctie van Wetteren te behouden en bij voorkeur weer uit te bouwen.  

Het totaal detailhandelsaanbod in Wetteren dient minimaal op het huidig niveau behouden te 

blijven. De koopbinding en de koopattractie met betrekking tot de detailhandel in Wetteren moe-

ten sterk worden verbeterd. Dit kan gebeuren door Wetteren beter te profileren als shoppingstad. 

In dit streven staat het kernwinkelgebied centraal, en wel om twee redenen. Op de eerste plaats 

staat het winkelgebied momenteel sterk onder druk. Teneinde het behoud ervan op langere ter-

mijn te garanderen, moeten er dringend acties plaatsvinden ter versterking ervan. Op de tweede 

plaats is het behoud van het kernwinkelgebied noodzakelijk om de leefbaarheid van de stad te 

garanderen. Een stad zonder kernwinkelgebied zou veel minder aantrekkelijk zijn als woon- en 

werkstad. 

De gemeente kiest voor een compact en dynamisch handelscentrum om op deze ontwikkeling in 

te spelen. Zij zet in op kwaliteit zowel van de handelszaken als van de publieke ruimte. Het is de 

bedoeling de kwaliteiten en de potenties voor de ontwikkeling van Wetteren als multifunctioneel 

verblijfscentrum ten volle uit te spelen. Cruciaal hierin zijn: 

 de bruikbaarheid van de publieke ruimte als verblijfsruimte voor wandelaars en fietsers 

 de herkenbaarheid van het handelscentrum als centrale plek 
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 de verweving en aaneenschakeling van de verschillende functies (handel, onderwijs, zorg, 

administratie en wonen) in het centrumgebied. 

Het centrum is typerend een ruimte waar verschillende activiteiten samenkomen en in elkaar 

overlopen. Het is de bedoeling deze verwevenheid in haar verschillende dimensies te koesteren. 

In dit scala is ook plaats voor plekken of straten die worden getypeerd door een sterke concen-

tratie van een bepaalde functie, bijvoorbeeld handel of zorg. Voor dergelijke plekken betekent de 

expliciete keuze voor verwevenheid dat er over wordt gewaakt dat andere functies binnen deze 

concentraties niet worden weggedrukt en dat ook de dynamiek van deze andere functie naar 

waarde wordt geschat in het functioneren van het geheel.  

Binnen dat kader is een nieuwe en meer compacte afbakening van het kernwinkelgebied met een 

veel hogere winkelkwaliteit nodig. De gemeente kiest hiermee voor een compact en dynamisch 

handelscentrum met een hogere ruimtelijke kwaliteit. Krachtlijnen van het kernversterkend beleid 

dat hieraan wordt gekoppeld zijn:  

 de ontwikkeling van een duidelijke ruimtelijke structuur  

 de versterking van het aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin 

 de versterking van het voorzieningenniveau 

 de versterking van de winkelbeleving 

 de versterking van de bereikbaarheid 

 de versterking van de marketing en communicatie. 

De eigenheid van de verschillende plekken in het centrum blijft behouden en wordt als troef uit-

gespeeld. Op basis van de concentratie van een bepaald handels- en horeca-aanbod worden 

verschillende sferen onderscheiden die de eigenheid bepalen. 

 Een eerste type straat of plein wordt een uitgesproken winkelgebied met allerlei commerciële 

functies.  

 Een tweede soort straat of plein wordt meer als verblijfsgebied aangezien met een sterk uit-

gebouwde horeca.  

 Een derde soort straat of plein vormt een dwaalgebied met een aangenaam verblijfskarakter 

waarin alleen kleinschalige horecazaken, brocantezaken, kunstgalerijen, bloemenzaken, ge-

schenkartikelen en bijouterie toegestaan zijn. 

Afbakening van het kernwinkelgebied 

In een eerste fase zal het kernwinkelgebied zich beperken tot volgende straten: 

 Florimond Leirensstraat 

 Hekkerstraat (tot aan Kerkstraat) 

 Stationsstraat. 

In een latere fase kunnen, afhankelijk van de stedelijke ontwikkeling en diverse projecten, ook de 

volgende straten worden toegevoegd 

 Van Cromphoutstraat 

 Kattestraat 

 Scheldekaai 

 Aard 

 Kerkstraat. 

Rond dit kernwinkelgebied kunnen verschillende verblijfsgebieden en vertrekpunten worden ont-

wikkeld.  
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Gewenste ruimtelijke structuur 

Van oudsher is de as station - Markt de belangrijkste handelsas van het centrum. Diverse han-

delsfuncties en diensten concentreren zich rond deze as die twee belangrijke locaties verbindt: 

het station, een belangrijke mobiliteitspool voor voornamelijk woon-werkverkeer, en de Markt 

waar zich een grote parking, de voornaamste gemeentelijke diensten en horeca bevindt. Reke-

ning houdend met het stadsvernieuwingsproject ‘Wetteren aan de Schelde’, de geplande verhuis 

van de gemeentelijke diensten en de mogelijke inrichting van een aanlegplaats voor pleziervaar-

tuigen, zal deze as in de toekomst worden gekoppeld aan en verbonden met de Schelde. Het is 

immers de intentie van het bestuur om ‘de stad bij het water te brengen’. 

figuur 40 Schelde - Markt - station als dynamisch-multifunctionele as 

 

Twee shoppingstraten 

Stationsstraat en Florimond Leirensstraat moeten echte winkelstraten worden waarbij enkele ke-

tens, een aantal opmerkelijke trekkers en lokale zelfstandigen worden afgewisseld. De keuze 

voor slechts twee shoppingstraten moet ervoor zorgen dat de voornaamste handelszaken dicht 

bij elkaar gelegen zijn. Dit is belangrijk om het winkelen aangenaam te maken. 

De Sint-Gertrudisbasisschool kan haar functie in Florimond Leirensstraat behouden maar er moet 

verder worden onderzocht hoe de blinde muur kan worden geïntegreerd in het straatbeeld. Zo is 

er niet langer sprake van een onderbroken etalagerij.  

De aanwezigheid van een aantal grotere panden of panden die zich gemakkelijk laten samen-

voegen, maken Stationsstraat aantrekkelijk als winkelstraat. Bovendien wordt het aantrekkelijk 

om aan het station te parkeren als ook Stationsstraat een winkelstraat is. Het is mogelijk om er 

met een aantal minimale ingrepen een aangenamer openbaar domein te creëren. Zo kunnen, 

mits verwerving van de soms nog private ruimtes, kleine pleinfuncties worden gecreëerd met 

bijvoorbeeld fietsstallingen, banken en beplanting.  

Hekkerstraat als dwaalstraat 

Hekkerstraat (van Florimond Leirensstraat tot aan Kerkstraat) straalt een specifieke sfeer uit 

waardoor het een aangename dwaalstraat is waar allerlei creatieve winkels, speciaalzaken en 

starters zich kunnen vestigen. Het patrimonium in deze straten is veeleer aan de kleine kant, 

waardoor panden na samenvoeging met andere handelspanden meestal nog een kleinschalig 

karakter zullen behouden. Deze straten kunnen eventueel ook een uitwijkgebied vormen voor de 

artistieke bedrijvigheid van de academies of van de creatieve economie in Cordonnier die hier 

etalages en verkoopruimten kunnen ontwikkelen. 
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Aansluitende verblijfsgebieden 

In de aansluitende pleinen zal het accent worden gelegd op handelszaken die de verblijfsduur in 

het kernwinkelgebied kunnen verlengen of gericht zijn op de omliggende infrastructuur. Ook de 

inrichting van het publiek domein moet worden gericht op verblijf. 

Zo situeren zich ter hoogte van de Markt in hoofdzaak horecazaken, een logische functie die 

verder in die zin kan worden uitgebouwd met zaken die de verblijfsduur in het kernwinkelgebied 

kunnen verlengen zoals bijvoorbeeld tearooms, brasserieën en restaurants. Toeristische promo-

tie, een aangenaam publiek domein en voldoende animatie kunnen aantrekkelijk werken om een 

goed en gevarieerd horeca-aanbod uit te werken. Horeca kan verder worden afgewisseld met 

detailhandel. De Markt moet een ruimte worden met een aangename verblijfssfeer. Om dit te 

realiseren zijn enkele maatregelen nodig, zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van 

verkeerscirculatie. Door de parkeerfunctie op de Markt geleidelijk te verminderen, kan ook de 

dominante aanwezigheid van de wagen verdwijnen. 

Bookmolenstraat, Korte Bergstraat en Stationsplein vormen op zich geen onderdeel van het kern-

winkelgebied maar hebben wel een belangrijke ondersteunende functie.  

Bookmolenstraat is een locatie waar horeca moet worden gestimuleerd, eventueel afgewisseld 

met detailhandel. De zuidelijke oriëntatie leent zich uitstekend voor gezellige terrassen. Het feit 

dat deze straat al autovrij is komt tegemoet aan de creatie van een aangename verblijfsfeer. De 

straat grenst aan een plein met parkeerfunctie - en kan worden gezien als een vertrekpunt van 

waaruit de consument zich naar het winkelgebied kan verplaatsen. 

Aan Florimond Leirensstraat grenst nog zo’n vertrekpunt. Het kort gedeelte van Korte Bergstraat 

tussen Florimond Leirensstraat en Lange Bergstraat heeft ook een parkeerfunctie en wordt om 

die reden als een vertrekpunt beschouwd. Wanneer wij op de lineaire as richting station wande-

len, dan komen wij in Stationsstraat en uiteindelijk op Stationsplein. Het BPA Bergstraat met haar 

verplichting om handelspand op te richten in de Lange Bergstraat en de Korte Bergstraat zal 

worden herbekeken. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan dit BPA opheffen. 

Stationsplein is een belangrijk openbaar vervoerknooppunt, niet alleen door het treinstation maar 

ook als belangrijke halte voor streekbussen. Een deel van de bezoekers zal zijn bezoek aan het 

kernwinkelgebied hier starten. Ook de grote parking aan het station draagt bij tot zijn functie als 

belangrijke startplaats voor het recreatief en/of vergelijkend winkelen. Rond Stationsplein zelf zien 

wij in de toekomst een combinatie van horeca en dienstverlenende activiteiten die afgestemd zijn 

op de stationsomgeving zoals bijvoorbeeld een kinderopvang, een strijk- en naaiatelier, kranten-

winkel of fietspunt. Om van Stationsplein een aangename verblijfplaats te maken, is het aange-

wezen dat het zwaar gemotoriseerd verkeer wordt geweerd en het gemotoriseerd verkeer wordt 

teruggedrongen. 

Uitbreiding naar de Schelde 

De aanwezigheid van de Schelde vlak aan het kernwinkelgebied vormt een belangrijke opportu-

niteit. Deze potentie wordt benut in het project ‘Wetteren aan de Schelde’. Op deze site wordt 

wonen gecombineerd met een nieuw administratief centrum en diverse commerciële ruimtes die 

als horeca, diensten of kantoor kunnen worden ingevuld. Ook hier kan horeca voor een aange-

naam verblijfsklimaat zorgen door de aanleg van grote en zonnige terrassen. Het groot aanbod 

aan bijkomende woongelegenheden vormt een interessant klantenpotentieel voor de handelaars 

in en om het kernwinkelgebied.  
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Op de site worden ook bijkomende parkeergelegenheden voorzien voor zowel de bewoners, de 

bezoekers van het administratief centrum als een rotatieparking voor de bezoekers van het kern-

winkelgebied. Deze locatie wordt daarom in de toekomst ook een vertrekpunt voor recreatief win-

kelen. De aanliggende tuin van de dekenij kan op termijn worden opengesteld waardoor de door-

waadbaarheid van het binnengebied vergroot. Met dit project kan de gemeente Wetteren zich op 

toeristisch vlak verder gaan profileren wat een economische meerwaarde biedt voor het centrum. 

Als gevolg van de reconversie van dit gebied wordt de buurt rondom het project ook opgewaar-

deerd. Het kan impulsen geven voor bijkomende detailhandel en vooral horeca in de richting van 

Van Cromphoutstraat, Kattestraat, Scheldekaai en Aard. Mocht er op termijn ooit een aanlegstei-

ger voor pleziervaart komen, dan kan de aanwezigheid van horeca ook daar voor een aangename 

verblijfsfeer zorgen. Aangename terrassen aan het water kunnen ook bezoekers aantrekken die 

dan verder het kernwinkelgebied bezoeken. In Van Cromphoutstraat zien wij in de toekomst een 

combinatie van leuke kwaliteitsvolle speciaalzaken, kleinere winkels met shopping artikelen. De 

straat wordt zo een bijkomende dwaalstraat. Er kan ook voor worden geopteerd om aan Aard een 

wekelijkse plantenmarkt en/of avondmarkt te organiseren. 

Mogelijke acties 

Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dynamisch functionele as station - Markt - Schelde moet 

zorgen voor de formele afbakening van het kernwinkelgebied. De versterking van het kernwinkel-

gebied zal in twee fasen worden aangepakt. 

Het is de bedoeling om in de eerste fase van de afbakening van het kernwinkelgebied een aantal 

praktijken additioneel te verbieden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gaat in het bijzonder om 

de omvorming van gelijkvloerse winkelpanden naar zuivere woongelegenheden, de constructie 

van garagepoorten in de gevel en de opsplitsing van handelspanden in het kader van wonen. 

Wonen boven winkels kan verder worden gepromoot in het kader van sociale controle en veilig-

heid in het kernwinkelgebied. Een kernwinkelgebied behoudt zo na de sluiting van de winkels een 

zekere levendigheid. Momenteel bestaat hiervoor een verordening maar de perimeter moet op 

korte termijn worden aangepast aan de nieuwe afbakeningslijn van het kernwinkelgebied. Op 

langere termijn kunnen de bepalingen worden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het bestaand BPA ‘Berg’ verplicht om een winkel- of handelszaak in te richten in de panden in 

Lange Bergstraat (kant even huisnummers) en Korte Bergstraat (vanaf Delhaize tot aan de hoek 

van Florimond Leurenstraat aan de zijde van de even huisnummers). Dit BPA is niet langer actu-

eel en past niet meer in deze visie op het kernwinkelgebied. Om deze reden moet een ruimtelijk 

uitvoeringsplan het BPA herzien. 

Met de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen voor (delen van) de kleinhandelsconcentraties 

wil de gemeente naast een reeks kernversterkende maatregelen ook de detailhandel in de peri-

ferie gaan sturen. Zoals reeds in de beschrijving van het detailhandelsapparaat is vermeld, is het 

aanbod in bepaalde kleinhandelsconcentraties veel groter dan het aanbod in het kernwinkelge-

bied. Om de activiteiten in de handelskern enigszins te beschermen en te versterken, is een 

sturend kader voor de periferie een vereiste.  

Opmaken van een politiereglement 

Sommige commerciële functies zijn sterk beeldbepalend en stemmen niet noodzakelijk overeen 

met het beoogd kwaliteitsniveau of met de sfeer die in een bepaalde straat of op een bepaald 
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plein wordt nagestreefd. Om deze reden kan een politiereglement de nieuwe vestiging van een 

aantal storende functies verbieden in het kernwinkelgebied of de aanpalende straten en pleinen 
51: callshops, winkels met activiteit telefonie en/of internet, nachtwinkels, automatenshops, gok-

tenten, sexshops, peepshows, dancings, luna-parken, privé-clubs, frituren en pittazaken. Indien 

deze functies al aanwezig zijn, kunnen zij wel blijven. Zij krijgen echter een uitdovende status. 

Toekennen van subsidies  

Naast de bepalingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgenomen kunnen subsidies 

een stimulerende rol spelen bij het vernieuwen van het handelspatrimonium door middel van ge-

velrenovatie, inpandige renovatie en samenvoegen van handelspanden. 

De handelsruimtes in het kernwinkelgebied zijn vaak te klein en daarom weinig attractief om ke-

tens aan te trekken. Het vergroten van de handelsruimte is daarom een actiepunt. Dit kan via 

subsidie gestimuleerd worden. Ook de kwaliteit van de handelspanden is een actiepunt. Ook hier 

kunnen subsidies een steun in de rug zijn om de renovatie van handelspanden te starten. Door 

deze subsidies willen wij bepaalde functies of activiteiten in aangeduide zones gaan stimuleren. 

Op deze manier kunnen bepaalde activiteiten worden aangetrokken die de sfeer van de verschil-

lende straten en pleinen kunnen versterken. Om meer handelszaken naar het betreffend kern-

winkelgebied te krijgen wordt ook in verhuispremies of vestigingspremies voor bestaande han-

delszaken voorzien die het winkelaanbod aan shoppinggoederen versterken. Ook deze instru-

menten zullen in eerste instantie worden toegepast in de uitvoering van de eerste fase van het 

kernwinkelgebied.  

Herinrichten van de publieke ruimte en opmaken van een globaal beeldkwaliteitsplan 

Naast het stimuleren van kwaliteitsvolle detailhandel wil het gemeentebestuur inzetten op de kwa-

liteit van het openbaar domein. In eerste instantie kan dit gebeuren door het invoeren van kleinere 

maatregelen zoals bijvoorbeeld de creatie van kleine gezellige pleintjes, het plaatsen van zitban-

ken, kleine speeltuigen, kleine waterpartijen, beplanting, nette en onderhouden straten en sfeer- 

en accentverlichting. Op middellange termijn, maar geleidelijk aan, zal het autoverkeer zoveel 

mogelijk worden geweerd uit het kernwinkelgebied waardoor de dominantie van de auto tijdens 

de shoppingmomenten uit het straatbeeld verdwijnt. Hierdoor wordt de openbare ruimte in Stati-

onstraat, Florimond Leirensstraat, Kerkstraat, Hekkerstraat (tot aan Kerkstraat), Markt, Van 

Cromphoutstraat, Marktdreef en het eerste gedeelte van Korte Bergstraat terug gegeven aan 

voetgangers en fietsers. Voor het deel van Korte Bergstraat kan worden gezocht naar een nieuwe 

invulling.  

Op lange termijn kan worden gedacht aan de uniforme heraanleg van het volledig kernwinkelge-

bied. In het kader van de realisatie van de stadsontwikkelingsprojecten zal hier reeds worden 

gestart voor bepaalde delen van het openbaar domein. 

Om te vermijden dat een gefaseerde heraanleg van het openbaar domein voor een versnipperd 

beeld zorgt, is het heel belangrijk om van bij de aanvang een totaalconcept voor de inrichting van 

het volledig kernwinkelgebied uit te werken. Het opstellen van een globaal beeldkwaliteitsplan 

kan als leidraad functioneren bij de uitwerking van de verschillende zones en kan er voor zorgen 

dat na verloop van jaren Wetteren toch wordt gekenmerkt door een uniform, samenhangend pu-

bliek domein. Het uitwerken van een doordachte en gedragen visie op mobiliteit in het centrum 

van Wetteren vormt hierbij een randvoorwaarde. 

 

 
51   Kerkstraat, Van Cromphoutstraat, Aard, Scheldekaai, Librechtstraat, Bookmolenstraat, Stationsplein, Kattestraat, 

Markt, Berg, Korte Bergstraat.  
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Het parkeren wordt maximaal geconcentreerd in een aantal parkings ter hoogte van: 

 het station 

 Felix Beernaertsplein 

 de nieuwe parking van het project ‘Wetteren aan de Schelde’ 

 Korte Bergstraat 

 Zeshoek (plein aan Bookmolenstraat) 

 de nieuwe parking van het project ‘Cordonnier’ 

 de toekomstige parking van het AGB aan Dassenveld 52. 

Andere alternatieve parkeermogelijkheden moeten worden onderzocht zoals de ondergrondse 

parking onder het appartementsgebouw in Wegvoeringstraat (eigendom van de bouwmaatschap-

pij Eigen Dak). Dit kan voor niet bewoners worden opengesteld. Er kan ook worden onderzocht 

of de scholen in de Wegvoeringstraat hun speelplaats bijvoorbeeld tijdens het weekend kunnen 

openstellen. Op termijn kunnen ook ter hoogte van Overschelde in de omgeving van de Tragel-

weg parkeerfaciliteiten worden ontwikkeld net als op de KTA site. 

Aanpakken van de leegstand 

De hoge leegstand die werd vastgesteld moet verder worden aangepakt. Dit kan via een twee-

sporenbeleid waarbij het in stand houden van leegstand wordt bestraft en het reduceren van 

leegstand beloond. 

3.3.2. Uitbreiding van ‘Vantegem’ voor regionale bedrijvigheid 

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied is het de bedoeling invulling te geven 

aan de taakstelling van 12 hectare en als dusdanig ruimte te voorzien voor regionale bedrijvig-

heid. Hiermee speelt de provincie in op de vraag naar ruimte voor grote bedrijven. Deze bijko-

mende ruimte wordt voorzien ten zuidoosten van ‘Vantegem’. De uitbreidingsmogelijkheden be-

treffen een bijkomend aanbod van ongeveer 10 hectare. Voor deze uitbreiding suggereert de 

gemeente aan de provincie om op basis van de specifieke omgevingskenmerken volgende prin-

cipestoe te passen:  

 ontsluiting van het gebied via het bestaand bedrijventerrein ‘Vantegem’ 

 rationele ontwikkeling voor regionale bedrijven  

 buffering van het bedrijventerrein naar het bestaand woonlint ‘Volkershouw’ 

 een kwaliteitsvolle afwerking naar E40. 

Daarnaast kunnen ook principes worden ingebouwd zoals zuinig ruimtegebruik (bijvoorbeeld door 

collectief parkeren, waterbuffering, gekoppelde bebouwing), architecturale kwaliteit, sobere ver-

lichting enz. Kwaliteitsvolle alternatieven dienen het individueel personenvervoer per auto van en 

naar het terrein in te perken. 

Voor het noordwestelijk deel van Vantegem is afgesproken dat bewoning mogelijk blijft. De inter-

communale DDS heeft er de mogelijkheid om tot aankoop over te gaan van zodra de opportuniteit 

zich voordoet. Om de uitgifte van bedrijfsterreinen op dit deel van het regionaal bedrijventerrein 

te versnellen moet worden overwogen of een onteigening dan wel een geleidelijke invulling met 

kleinschalige bedrijvigheid mogelijk is. Deze laatste oplossing heeft als belangrijk potentieel na-

deel dat ook de resterende woonkwaliteit geleidelijk wordt afgebouwd. Een gerichte fasering en 

beheersmatige ontwikkeling zijn dan ook wenselijk. Deze fasering gebeurt bij voorkeur op boven-

lokaal niveau. 

 

 
52   In kader van evenementen kan daar bijkomende parking faciliteit worden voorzien en kunnen pendelbusjes worden 

ingelegd tot aan het station. 
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Ontsluiting van het gebied via het bestaand bedrijventerrein ‘Vantegem’ 

Voor de uitbreiding wordt de bestaande as van het bedrijventerrein ‘Vantegem’ doorgetrokken 

naar het zuidoosten. Zo nodig wordt het knooppunt met Oosterzelesteenweg hieraan aangepast. 

Naar Volkershouw is geen ontsluiting voorzien tenzij voor fietsers en wandelaars. Dergelijke ver-

binding kan er samen met een verbinding naar Begijnestraat voor zorgen dat het terrein wordt 

aangesloten op een netwerk van trage wegen.  

Rationele ontwikkeling voor regionale bedrijven  

Het terrein wordt op een zo rationeel mogelijke wijze ontwikkeld en is gericht op regionale bedrij-

ven. Het rationeel karakter van het bedrijventerrein vertaalt zich in een rechthoekige vorm van de 

verschillende percelen. In functie van een zuinig ruimtegebruik kan worden opgelegd dat de ge-

bouwen minstens aan één zijde op de perceelsgrens liggen. Eventueel kan dit aangevuld worden 

met een minimaal te bebouwen oppervlakte om de intensiteit van het ruimtegebruik verder op te 

drijven en te zorgen voor een gestapelde bebouwing. Daarnaast kunnen ook gemeenschappelijke 

voorzieningen (van waterbuffering tot parkeerplaatsen) zorgen voor een reductie van de ruimte-

behoefte. De minimale oppervlakte per perceel bedraagt om en bij de halve hectare.  

Buffering van het bedrijventerrein naar het bestaand woonlint Volkershouw 

Een brede groenbuffer tussen het bedrijventerrein en het bestaande woonlint Volkershouw moet 

de woon- en leefkwaliteit in dit woonlint vrijwaren. De buffer dient om diverse vormen van milieu-

hinder te minimaliseren (geluid, licht, geur, zicht, verkeer enz.). Weehaagbeek wordt als verbin-

dende waterloop dwars op de infrastructurenbundel niet ingebuisd. Het verleggen van de beek 

naar de groenbuffer tussen het bedrijventerrein en het woonlint Volkershouw is wel mogelijk. Om 

een voldoende kwalitatieve buffering naar de aangrenzende woningen te bekomen moet ook re-

kening worden gehouden met het bestaand reliëf en de afwatering. 

Afwerking naar E40 

Naar E40 wordt een kwaliteitsvolle afwerking voorzien. Dit kan een architecturaal expressief kop-

gebouw zijn dat tevens dient als duidelijk eindpunt van de interne verdeelweg van het terrein. Een 

groenbuffer aansluitend bij de buffer naar Volkershouw is evenwel niet uitgesloten. 

Grens van de uitbreiding 

De mogelijke uitbreiding is gesitueerd in de ruimte tussen de huidige site en de oostelijk gelegen 

woonstrook. Een brede groenstrook fungeert als buffer ten opzichte van de woningen en de ver-

der gelegen open ruimte. Ook de groenbuffer ten opzicht van de dienstenzone kan worden be-

houden. De bestaande open ruimte verbinding over E40 versmalt, maar voor passanten langs 

E40 vormt de brug al een begrenzend element. 

Voor vrachtvervoer ligt ‘Vantegem’ gunstig ten opzichte van het hoofdwegennet en het netwerk 

van infrastructuren in de Vlaamse ruit. De capaciteit van het knooppunt E40 - Oosterzelesteen-

weg is evenwel beperkt. Om de woonkwaliteit te Volkershouw te vrijwaren is het wenselijk dat de 

ontsluiting van de bedrijvigheid verloopt via het bestaand bedrijventerrein ‘Vantegem’. Een dege-

lijke herinrichting van Oosterzelesteenweg, bijvoorbeeld om ook eco combi mogelijk te maken en 

de verkeersveiligheid te garanderen, krijgt een hogere prioriteit op de agenda.  
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figuur 41 ontwerpend onderzoek oostelijke rand ‘Vantegem’ 

 

3.3.3. Uitbreiding van ‘Stookte’ voor lokale bedrijvigheid 

Voor de kleinere bedrijven komt ‘Stookte’ in beeld. De vraag naar ruimte voor dergelijke bedrijven 

blijkt uit de snelle uitgifte van de bedrijfspercelen binnen het RUP ‘Koedreef’. Op 4 jaar (tussen 

mei 2007 en 2011) waren alle percelen bezet.  

‘Stookte’ kan noordwaarts worden uitgebreid. De voorgestelde uitbreiding betreft het buffergebied 

van 4,2 ha ten zuiden van Zavelstraat. In functie van de uitbreiding is het aangewezen een ont-

wikkeling te voorzien in samenhang met de noordelijke delen van het al bestemd industriegebied. 

De delen die in industriegebied liggen (4,1 ha, inclusief het gebied waar een vergunning is ver-

leend voor een bedrijfsverzamelgebouw), behoren niet tot het bijkomend aanbod in de ruimteba-

lans. Bedrijven die zich hier kunnen vestigen, hebben een kleinschalig karakter en vertonen een 

laag verkeersgenerend profiel zodat de effecten op vlak van mobiliteit voor de buurt zeer beperkt 

zijn. Hun activiteiten veroorzaken verder geen overlast op vlak van geluid, geur, licht zodat aller-

hande vormen van milieuvervuiling worden voorkomen. Het is noodzakelijk deze elementen op 

vlak van milieu en mobiliteit verder te onderzoeken en te operationaliseren bij de opmaak van het 

ruimtelijk uitvoeringsplan en de daarbij horende plan-m.e.r.-screening. 

Bij de ontwikkeling worden op basis van de specifieke omgevingskenmerken volgende ontwikke-

lingsconcepten geformuleerd:  

 Damstraat als centrale verdeelweg 

 ontwikkeling van een groen/ecologisch raamwerk met robuuste buitenranden 

 maximalisatie van collectieve ruimten op verschillende schaalniveaus. 

Damstraat als centrale verdeelweg 

Damstraat loopt dwars doorheen het bedrijventerrein. De weg sluit in het zuiden aan op Coop-

pallaan waarlangs het verkeer aantakt op het hoger wegennet en waar eventueel een nieuwe 

verbinding over de Schelde kan worden gevonden.  

Het gebruik van Damstraat als centrale weg impliceert dat de nieuwe bedrijfsontwikkelingen col-

lectief naar deze straat worden ontsloten. Verbindingen naar Laarnesteenweg via Zavelstraat, 
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Westakkerstraat of Stooktestraat zijn niet wenselijk. Bij de atelierwoningen langs Zavelstraat kan 

voor de economische activiteiten worden onderzocht of er een bijkomende ontsluiting kan plaats-

vinden die aansluit op de ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein. 

Groen/ecologisch raamwerk met robuuste buitenranden 

Op dit ogenblik zijn er in en rond het bedrijventerrein al sterke groene structuren aanwezig. Wet-

terensteenweg wordt gekenmerkt door de bomenrijen. In het zuiden vormt het kasteelpark van 

de vroegere buskruitfabriek een beschermd landschap. Aan de buitenranden (bijvoorbeeld Za-

velstraat, Voordestraat) kan een groene strook worden voorzien. Ook aan de oostelijke zijde, 

tussen het bedrijventerrein en de woonwijk van Stooktestraat, kan dergelijke buffer worden ont-

wikkeld. 

Collectieve ruimten op verschillende schaalniveaus 

Daarnaast kunnen ook principes worden ingebouwd zoals zuinig ruimtegebruik (bijvoorbeeld door 

collectief parkeren, waterbuffering, gekoppelde bebouwing), architecturale kwaliteit, sobere ver-

lichting, variatie in perceelsgrootte enz. Het terrein is evenwel bedoeld voor lokale bedrijven. Dit 

houdt in dat de maximale perceelsoppervlakte per bedrijf beperkt is (maximaal 5.000 m²).. 

3.3.4. Programmatie bedrijventerreinen 

tabel 40 programmatie bedrijventerreinen 

type opmerkingen opp. (ha) 

totale kwantitatieve optie (behoefte)  -12 

aanbod voor grote bedrijven    

-  uitbreiding ‘Vantegem’ cfr. afbakening kleinstedelijk gebied +10 

aanbod voor middelgrote bedrijven    

-  Stookte: hoek Braakakker - Damstraat ontwikkeling in bestaand industriegebied (0) 

-  Stookte: zuiden van Zavelstraat enkel deel buffergebied vult kwantitatieve optie in (+4,2) 

aanbod voor kleine bedrijven    

-  herstructurering Tragel herstructurering op lange termijn naar wonen (6,4 ha),  

deel (3,5 ha) wordt niet ontwikkeld en naar groen omgezet 
(-3,5) 

-  Zuiderdijk mogelijke woonbestemming prinses Josephine Charlottelaan ? 

aanbod voor handel en kleine bedrijven   

-  omgeving Frun-park uitbreiding   

 

De programmatie blijft binnen de contouren van de kwantitatieve optie van 12 hectare, ook als de 

uitbreiding van ‘Stookte’ ten zuiden van Zavelstraat wordt gerealiseerd.  

 De uitbreiding te ‘Vantegem’ is vooral bedoeld voor grotere, regionale bedrijven. 

 De ontwikkeling te Stookte betreft de invulling van buffergebied. 

 Intussen is ook voor Tragel een herstructurering gepland. Het aanbod voor bedrijven zal hier 

afnemen. In het oosten zal een gebied van minstens 3,5 ha op termijn een groene bestem-

ming krijgen. Invulling voor bedrijvigheid is niet gewenst. De rest van het terrein krijgt op lan-

gere termijn een stedelijke ontwikkeling waarin vooral de woonfunctie het ruimtegebruik zal 

bepalen. 
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 De stedelijke ontwikkeling te Tragel kan eventueel worden gecompenseerd door de invullin-

gen in de omgeving van Peperstraat. Het betreft vooral een kwalitatieve doorslag die kwanti-

tatief nog niet vertaald is. 

3.3.5. Verduurzaming van bestaande bedrijvenclusters 

Om de schaarse open ruimte en de economische leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven 

te vrijwaren is het niet gewenst om steeds bijkomende ruimte aan te snijden voor nieuwe bedrij-

venterreinen. Er is vaak nog beschikbare bedrijfsruimte die wordt onderbenut. Opwaardering, 

verdichting en herstructurering van bedrijventerreinen zijn belangrijke uitdagingen voor de toe-

komst, rekening houdend met de visie van de aanwezige bedrijven. Met actieve bedrijven kan in 

overleg worden getreden om na te gaan in hoeverre zij strategische bedrijfsreserves daadwerke-

lijk op redelijke termijn nodig hebben. De gemeente streeft naar het verduurzamen van de be-

staande bedrijvenclusters op locaties die goed (multimodaal) ontsloten zijn. Door complementaire 

(verticaal of horizontaal) economische activiteiten te clusteren kunnen reststromen (water, ener-

gie, materialen) maximaal worden gevaloriseerd, kunnen energie- en beheerskosten worden ge-

drukt en kan een meer duurzame logistiek worden bewerkstelligd. Er wordt tevens voorzien in 

gemeenschappelijke voorzieningen en faciliteiten via een parkmanagement dat onder andere in-

staat voor het afval- en materialenmanagement op het terrein en eventuele energie-autonomie. 

Door te werken met erfpachten of concessies in plaats van eigendommen, kan er snel en flexibel 

worden geanticipeerd op veranderende ruimtevragen van bedrijven en op leegstand.  

Bij duurzame bedrijvenclusters komen volgende punten in beeld. 

 Hernieuwbare energie wordt geïntroduceerd (concessies voor zonnepanelen of windmolens, 

geen investering vanwege de bedrijven, kostendeling, geen extra administratie voor bedrijven, 

regeling via parkmanagement). 

 Via parkmanagement worden bedrijven ontlast van allerhande administratieve taken, worden 

de beheerskosten van bijvoorbeeld afval en groen gedeeld, worden faciliteiten gedeeld, wor-

den de juiste subsidies aangesproken, daalt de energiefactuur enz.  

 Gemeenschappelijk groenbeheer drukt de kosten en zorgt voor een extensieve en soorten-

rijke groenstructuur wat de biodiversiteit ten goede komt. 

 Er is aandacht voor duurzaam waterbeheer (gemeenschappelijke waterzuivering, uitwisseling 

van bijvoorbeeld proceswater dat nog kan dienen als bijvoorbeeld koelwater, waterbuffering 

in groenzone). 

 Efficiënt ruimtegebruik wordt nagestreefd. Via concessies kan men snel inspelen op verande-

rende ruimtebehoeften van bedrijven of langdurige leegstand. Laad- en loskades kunnen ge-

meenschappelijk worden gebruikt. Collectieve faciliteiten zoals gezamenlijke parkeerinfra-

structuur, vergaderzaal, congresruimte of kindercrèche besparen ruimte. 

 Milieuvriendelijke mobiliteit kan via bijvoorbeeld een collectief vervoerplan met aandacht voor 

gedeelde elektrische laadpunten, fietsherstelpunten, pendeldiensten enz. 

3.3.6. Zonevreemde bedrijven 

De problematiek van de zonevreemde bedrijvigheid is grotendeels opgelost via de opmaak van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’. Mochten er zich in de toekomst echter 

problemen voordoen op vlak van bedrijven die (bij uitbreiding) zonevreemd zijn, dan hanteert de 

gemeente volgende principes. 
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 Bedrijven die in of aan de rand van woonkernen of in woonlinten of woongehuchten zijn gele-

gen, mogen zich mits een aantal randvoorwaarden verder ontwikkelen. Het gaat onder meer 

om randvoorwaarden die de woon- en leefkwaliteit in het woonweefsel moeten bewaken en 

betrekking kunnen hebben tot het beperken van de toekomstige verkeersgeneratie, de moge-

lijke geluids- en geurhinder, de eventuele visuele verstoring enz. 

 Bedrijven, gelegen binnen de afgebakende baanwinkelconcentraties, kunnen zich verder op-

timaliseren en eventueel uitbreiden. 

Bedrijven, gelegen in valleien, gave landschappen, natuur- en bosgebieden, groenpolen en ge-

bieden voor verweven landbouw met kleinschalige landschapselementen en het Scheldeoever-

park blijven beperkt tot hun huidige omvang. Uitbreiding is niet toegestaan.Elke aanvraag tot uit-

breiding in gebieden waar dit in principe niet uitgesloten is, zal worden getoetst aan de ruimtelijke 

draagkracht en aan de goede ruimtelijke ordening. 

3.4. Acties en maatregelen 

Mogelijke acties die de gemeente kan ondernemen zijn: 

 het opmaken van een of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het kernwinkelgebied 

 het aanpassen van de verordening ‘wonen boven winkels’ aan de nieuwe contour van het 

kernwinkelgebied 

 het opmaken van een beeldkwaliteitsplan voor het kernwinkelgebied  

 het herinrichten van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied 

 het opzetten van een subsidiemechanisme, gericht op het samenvoegen en renoveren van 

handelspanden met hieraan gekoppeld de ontwikkeling van een aantal sfeergebieden binnen 

het kernwinkelgebied 

 het stringenter aanpakken van leegstand via het leegstandsregister 

 het opzetten van een subsidiesysteem voor gevelrenovatie 

 het voeren van onderzoek naar mogelijke strategische projecten of strategische aankopen in 

het kernwinkelgebied 

 het onderzoeken van de noodzaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de centrumgebon-

den concentraties van grootschalige detailhandel 

 het opmaken van een of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Brusselsesteenweg en 

de omgeving van Frun-park, in nauwe samenspraak met de provincie 

 het opmaken van een rapport ten behoeve van de provincie in functie van het motiveren 

waarom bijkomende ruimtebehoevende grootschalige detailhandel in het segment ‘Brussel-

sesteenweg - Massemen’ gewenst is 

 het onderzoeken van de mogelijkheid of op lange termijn aterlierwoningen aan Brussel-

sesteenweg kunnen worden gerealiseerd, in samenspraak met de provincie 

 het opvolgen van het onderzoek inzake de kade-ontwikkelingen, het vrijwaren van de betref-

fende sites van bebouwing en zo mogelijk het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan in 

samenwerking met de Vlaamse overheid (al dan niet via een delegatiebevoegdheid), gekop-

peld aan een kwaliteitsvolle verdere ontwikkeling van het gebied ‘den Aard’ 

 het vernieuwen en het beheren van de bedrijfsruimten te ‘Kwatrecht’, ‘Vantegem’ en ‘Stookte’ 

 het inbrengen van aandachtspunten met betrekking tot de uitbreiding van ‘Vantegem’ (milieu-

hinder, buffering) in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening 

van het kleinstedelijk gebied 

 het mogelijk maken van de ontwikkelingsperspectieven voor ‘Tragel’ via de opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan, eventueel met gebruik van een nabestemming 

 het mogelijk maken van de ontwikkelingsperspectieven voor de activiteitencluster ‘Peper-

straat’ via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
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 het opmaken van een of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de ordening en uitbrei-

ding van ‘Stookte’ 

 het opmaken van een verordening zodat geen bijkomende baanwinkels kunnen opgericht 

worden 

 het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herstructurering van Gentsesteenweg 

(KTA - rijkswacht - post) met mogelijkheden voor grootschalige voorzieningen en wonen, doch 

zonder uitbreiding van de oppervlakte aan grootschalige of kleinschalige detailhandel 

 het ontwikkelen van een visie en het voeren van ontwerpend onderzoek met betrekking tot de 

omgeving Massemsesteenweg - Zuidlaan en zijn te behouden doch niet uit te breiden opper-

vlakte aan grootschalige detailhandel. 

Aanvullend kan worden gepleit voor de ontwikkeling van bijkomende instrumenten met een ruim-

telijke impact zoals: 

 een terugkooprecht en/of een voorkooprecht in specifieke gebieden om de rotatiesnelheid van 

bedrijfspercelen te doen toenemen en zo frictieleegstand of bepaalde vormen van afwijkend 

gebruik verder in te dijken 

 een centraal beheerssysteem voor de bedrijvigheid in het economisch knooppunt Kwatrecht 

 een centraal beheerssysteem waarin de leegstand in het centrum wordt opgevolgd 

 beheerssystemen op microschaal zoals een syndicus voor bedrijfsverzamelgebouwen  

 systemen van erfpacht voor kleinere bedrijfspercelen of bedrijfsruimten 

 een systeem waarin maatregelen/verbouwingen die het wonen boven winkels mogelijk ma-

ken, worden ondersteund 

 een instelling van een systeem van verhuispremies of vestigingspremies om handelszaken 

(shopping) naar het kernwinkelgebied te krijgen 

 een ondersteuning van initiatieven waarin leegstaande winkels een (al dan niet tijdelijke) aan-

trekkelijke invulling krijgen (bijvoorbeeld in samenwerking met het kunstonderwijs of zelfs het 

secundair onderwijs) 

 een ondersteuning van initiatieven die resulteren in een kwalitatieve opwaardering van trage 

wegen doorheen het centrum. 
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4. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

4.1. Doelstellingen 

Op dit ogenblik zijn de verschillende activiteiten in de gemeente voor hun ontsluiting in de eerste 

plaats afhankelijk van het goed functioneren van de wegeninfrastructuur. Er wordt overwegend 

gebruik gemaakt van auto en vrachtauto om zichzelf of de goederen te verplaatsen. De infra-

structuur is echter niet voorzien op de toenemende intensiteit van dit verkeer. Heel wat wegen 

lopen door verblijfsgebieden. De verbinding vanuit het noordelijk deel van de gemeente naar het 

hoofdwegennet gebeurt doorheen het centrum van Wetteren omdat daar de enige brug is in de 

ruimere omgeving.  

 

Algemeen wenst de gemeente ervoor te zorgen dat ook andere modi zoals de fiets, het collectief 

vervoer of de trein aantrekkelijker en toegankelijker wordt als alternatief om zich te verplaatsen 

en dat ook de scheepvaart op Schelde opnieuw als transportmodus kan worden ingezet. Daar-

naast wil de gemeente ervoor zorgen dat de toegankelijkheid via het hoofdwegennet verbetert en 

dat het centrum van Wetteren ook voor bezoekers en bewoners die alsnog van de auto gebruik 

maken toegankelijk blijft. 

 

Voor verkeer en vervoer worden volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd voor het ruimtelijk 

beleid: 

 het verbeteren van de verblijfskwaliteit in woonbuurten en het centrum van Wetteren 

 het verdere ontwikkelen van een samenhangend en attractief netwerk van trage wegen voor 

voetgangers en fietsers 

 het behartigen van de belangen van zwakke weggebruikers en het inrichten van de publieke 

ruimte met aandacht voor groen, kindvriendelijkheid, veiligheid enz. 

 het ontwikkelen van een aantrekkelijke en bereikbare stationsomgeving in Wetteren-centrum 

met het station als multimodaal knooppunt tussen voetgangers en fietsers, collectief vervoer 

(bijvoorbeeld taxi, bus, trein) en privaat autoverkeer 

 het vrijwaren van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe kade langs de 

Schelde als overslagpunt tussen het vervoer van goederen via het water en het transport 

ervan over de weg en de herbestemming van de oude kade als aanlegplaats van pleziervaar-

tuigen voor een bezoek aan het centrum of zijn omgeving 

 het (mee) mogelijk maken van een goede ontsluiting van de gemeente en meer bepaald het 

kleinstedelijk gebied naar het hoofdwegennet 

 het zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden in en rond het centrum van Wetteren. 

4.2. Elementen van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

kaart 57 gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

Het netwerk van trage wegen wordt verder versterkt. De bestaande oversteken en onderdoor-

gangen over en onder de barriëres, gevormd door de grotere verkeersstructuren zoals Schelde, 

spoor en E40 blijven behouden. Waar aanpassingen nodig zijn zoals de voetgangersbrug over 

de Schelde, suggereert de gemeente aan de hogere overheden deze te vervangen. 

 

De gemeente wenst het centrum van Wetteren dusdanig te ontwikkelen dat het ook in de toe-

komst zijn rol als kleinstedelijk centrum voor de omgeving kan opnemen. De nadruk in het ruim-

telijk beleid zal hierbij liggen op de ontwikkeling van een kwalitatieve verblijfsruimte voor zowel 

de bewoners van dit kleinstedelijk centrum als voor de verschillende occasionele en regelmatige 

bezoekers. Wetteren is niet alleen een centrum waar wordt gewoond, maar ook een centrum 
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waar wordt gewerkt, waar inkopen worden gedaan, waar men naar toe komt voor specifieke voor-

zieningen, waar men school loopt en waar men specifieke evenementen bezoekt. Dit betekent 

onder andere dat ook de nodige ruimte moet worden gevrijwaard en ingericht om deze bewoners 

en bezoekers op een kwalitatieve manier te ontvangen en dat met de specifieke behoeften van 

de verschillende doelgroepen zal moeten rekening worden gehouden. Hierbij zal in de eerste 

plaats aandacht worden besteed aan voetgangers en fietsers. De doorwaadbaarheid en bereik-

baarheid van het centrum zullen zich vertalen in de ruimte die voor voetgangers en fietsers wordt 

gevrijwaard in het openbaar domein en de ontwikkeling van een aantal specifieke assen naar het 

centrum. Daarnaast zal het station worden opgewaardeerd als toegangspoort voor mensen die 

gebruik maken van het openbaar vervoer om de gemeente te bereiken. Er zal ook ruimte moeten 

worden gezocht voor mensen die het centrum met de auto willen bereiken. Een aantal collectieve 

parkeerplaatsen worden voorzien. Zij hangen samen met specifieke netwerken voor beide modi: 

voor de autogebruikers zijn er de parkeerroutes rond het centrum, voor de voetgangers zijn er 

de voetgangersassen door het centrum en het kernwinkelgebied. Een gedifferentieerd beleid 

naargelang de verschillende doelgroepen in het parkeerbeleid is wenselijk en zal ook ruimtelijk 

haar vertaling moeten kennen. Het betreft zowel bewoners als bezoekers van het centrum.  

Het station van Wetteren verbindt de gemeente met alle omliggende steden. Wil het zijn rol blij-

ven vervullen als regionaal multimodaal knooppunt, dan moet het voor alle modi comfortabel be-

reikbaar zijn en blijven. Verdere versterking is nodig. Belangrijke elementen hierbij zijn het ver-

minderen van het autoverkeer in de stationsomgeving en het aansluiten van het station op het 

fietsroutenetwerk. 

De enige kade langs de Schelde wordt op dit ogenblik niet gebruikt. Zij ligt erg dicht tegen het 

centrum wat de toekomstmogelijkheden voor goederentransport beperkt. Dergelijke kades ver-

oorzaken immers ook veel vrachtverkeer over de weg en specifiek doorheen het centrum. 

Daarom kan de kade worden herbestemd als aanlegplaats voor pleziervaartuigen en passagiers-

vaart. Langs Kwatrechtsteenweg komen een drietal plekken in aanmerking als laad- en losplaats 

voor het transport te water. Alhoewel er nog geen onmiddellijke vraag is naar dergelijke site, is 

het verstandig om de realisatie van een laad- en loskade in de toekomst niet te hypothekeren. De 

gemeente suggereert aan de Vlaamse overheid de site Hertecant te ontwikkelen als kade langs 

de Schelde voor de toekomstige ontsluiting van het bedrijventerrein Kwatrecht naar deze hoofd-

waterweg. 

Wetteren hangt aan het hoofdwegennet via het knooppunt tussen E40 - N42 en de primaire 

weg II N42. Op de as N42 zijn er momenteel twee problemen. Ten eerste zorgt de toenemende 

verlinting voor een afnemende capaciteit als verbindingsweg. Het groeperen van toegangen en 

het mogelijk realiseren van ventwegen of het aanleggen van een niet-overrijdbare middenberm 

kunnen hier enig soelaas brengen. Het tweede probleem is het kruispunt met de secundaire weg 

II N9 (Brusselsesteenweg). De mogelijkheden om de capaciteit van dit kruispunt nog te verhogen 

zijn beperkt. Misschien is het mogelijk om nog wat meer opstelstroken te voorzien maar de beste 

oplossing is ongetwijfeld een ongelijkvloerse kruising waarbij de primaire weg II via een tunnel 

onder Brusselsesteenweg gaat met een bovengronds rotonde. Enkel een rotonde is hier geen 

goede oplossing omdat zij de capaciteit gelijk verdeelt over alle takken waardoor de doorstroming 

op N42 afneemt. Een vlottere doorstroming van het verkeer op het nog niet zo lang geleden 

aangelegd knooppunt met E40 is moeilijker. Onderzoek daarvoor en de uiteindelijke realisatie 

ervan zullen moeten gebeuren door de Vlaamse overheid. Bovenstaande moet dan ook als sug-

gestie aan deze overheid worden gelezen. 
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De gemeente suggereert het voorgesteld nieuw tracé van de noord-zuidverbinding en de brug 

over de Schelde naar Stookte net zoals Brusselsesteenweg als secundaire weg II te categori-

seren. De weg zorgt voor de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied en het groot bedrijventerrein 

‘Stookte’. Het tracé loopt van Zuidlaan ter hoogte van Koedreef, via Kwatrechtsteenweg en 

Noordlaan over de Schelde via de omgeving van Voordestraat en Wetterensteenweg tot Dam-

straat 53. Ter hoogte van het centrum van Kwatrecht krijgt Brusselsesteenweg een inrichting als 

doortocht. De gemeente vraagt aan de provincie om er mee voor te zorgen dat het bovenlokaal 

vrachtverkeer van en naar de grote bedrijventerreinen ‘Stookte’ en ‘Kwatrecht’ zoveel mogelijk 

via dit tracé en Zuidlaan naar de primaire weg wordt afgeleid.  

Lokaal wordt de hiërarchie verder verfijnd met onder andere een onderscheid tussen verbindende 

lokale wegen type I en ontsluitende lokale wegen type II. 

De gemeente wil ook ruimte voorzien voor lokale vrachtwagenchauffeurs als specifieke doel-

groep. Voor deze groep van bewoners wenst zij stalplaatsen te voorzien voor vrachtwagens in 

de nabijheid van de verschillende kernen ten noorden en ten zuiden van de Schelde. Dit laat toe 

om parallel hiermee het stallen van vrachtwagens op andere plekken van het openbaar domein 

niet langer toe te laten en zo de kwaliteit van de publieke ruimte verder op te waarderen. 

4.3. Uitwerkingen  

4.3.1. Netwerk van trage wegen 

Doelstelling 

Het is de bedoeling om aan de hand van structurerende concepten een globale aanpak te formu-

leren voor de functionele opwaardering van het netwerk van trage wegen in de gemeente.  

Om te komen tot een samenhangend en een functioneel netwerk is uitgegaan van de locaties 

waarvoor een goede bereikbaarheid voor traag verkeer gewenst is. Volgende activiteiten werden 

geselecteerd: de groenpolen, de woongebieden, de gemeenschapsvoorzieningen, de recreatie-

gebieden, het kernwinkelgebied, publieke voorzieningen en medische dienstverlening (arts, apo-

theek, mutualiteit, tandarts).  

 

 
53   Het betreft het voorkeurscenario van de gemeente. 
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Gewenst netwerk 

figuur 42 conceptvisie gewenst netwerk van trage wegen  

 

tabel 41 overzicht gewenste verbindingen in het netwerk van trage wegen 

nummer beschrijving van de verbinding nummer beschrijving van de verbinding 

verbinding 1 Wetteren centrum - Kalken verbinding 16 Bommels - Ten Ede 

verbinding 2 Wetteren centrum - Schellebelle verbinding 17 Bommels - Wetteren centrum 

verbinding 3 Wetteren centrum - Serskamp verbinding 18 Ten Ede - Melle-Heusden 

verbinding 4 Massemen - Serskamp verbinding 19 Ten Ede - Laarne 

verbinding 5 Wetteren centrum - Oordegem verbinding 20 Ten Ede - Wetteren centrum 

verbinding 6 Massemen - Oordegem verbinding 21 Laarne - Wetteren centrum 

verbinding 7 Wetteren centrum - Massemen - 

Westrem 

verbinding 22 Wetteren centrum - Den Blakken 

verbinding 8 Westrem - Sint-Lievens-Houtem verbinding 23 Den Blakken - Schellebelle 

verbinding 9 Kwatrecht - Massemen verbinding 24 Wetteren centrum - Hospiesbos 

verbinding 10 Kwatrecht - Westrem verbinding 25 Molenbeekvallei 

verbinding 11 Oosterzele - Westrem verbinding 26 Ham - Wetteren centrum 

verbinding 12 Oosterzele - Kwatrecht verbinding 27 Giezeveld - Wetteren centrum 

verbinding 13 Bommels - Kwatrecht verbinding 28 Prullenbos - Giezeveld 

verbinding 14 Kwatrecht - Wetteren centrum verbinding 29 Wetteren station - Kalkense 

Meersen 

verbinding 15 Kwatrecht - Ten Ede   

Naast de gewenste verbindingen worden ook de fietspaden over lange afstand (30, 31, 32 en 33) 

mee opgenomen in de conceptvisie. Dit kadert binnen de visie van de provincie Oost-Vlaanderen 

om een breedmazig net van lange afstandsfietspaden uit te bouwen langsheen structurerende 
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assen zoals rivieren, kanalen en (oude) spoor- en trambeddingen. Gelet op de strategische lig-

ging van zowel de Schelde als de spoorlijn Gent - Mechelen kunnen deze verbindingen ook op 

lokaal niveau een belangrijk schakel vormen. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 100% van de 

kosten voor de aanleg en studie van de fietspaden over lange afstand. De gemeente staat in voor 

de verwerving van de gronden.  

Ontbrekende schakels in het netwerk van trage wegen 

kaart 58 netwerk van trage wegen - missing links 

In deze stap wordt de conceptuele visie geprojecteerd op het bestaande fietsnetwerk (bovenlo-

kaal functioneel fietsnetwerk, provinciaal fietsroutenetwerk en fietspaden over lange afstand). 

Voor elk van de gewenste verbindingen is nagegaan of een bestaand fietstraject in aanmerking 

komt. Indien de gewenste verbinding niet kan worden gerealiseerd met een traject uit het be-

staande fietsnetwerk, werd een voorstel gedaan om deze ontbrekende schakel concreet in te 

vullen. Om het traject van de nieuwe verbindingen vast te leggen, is maximaal gebruik gemaakt 

van bestaande wegen, bestaande trage wegen of oude tracés van trage wegen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ontbrekende verbindingen. 

tabel 42 overzicht van de ontbrekende verbindingen 

nummer missing link voorstel 

verbinding 4 Massemen - Serskamp Loweestraat- trage weg - Varekouter - nieuwe 

doorsteek - Langeveldstraat - Adolf Pape-

leustraat - doorsteek naar bestaande trage 

weg - Kruisbocht - Damstraat 

verbinding 5 Wetteren centrum - Oordegem Mogelijke optimalisatie door het traject van 

Oordegemsesteenweg in het noorden te ver-

lengen tot aan de spoorweg. 

verbinding 10 Kwatrecht - Westrem Als functionele route volstaat Brusselsesteen-

weg als verbindingsweg. Er wordt echter een 

alternatieve route voorgesteld langsheen 

Oude Heerbaan die de drukke Brussel-

sesteenweg mijdt.  

verbinding 13 Bommels - Kwatrecht De verbinding van de wijken Ten Ede en 

Bommels op de noordelijke Scheldeoever en 

de zuidelijke wijken Kwatrecht en Massemen 

wordt opgedeeld in twee delen. Het eerste 

traject op de zuidelijke oever loopt ten oosten 

van Kwatrecht langs de bedrijvenzone en ein-

digt ter hoogte van Bastenakkers met een 

voorgestelde nieuwe Scheldekruising. Vol-

gend traject wordt voorgesteld: Lambroek-

straat, bestaande trage weg, nieuwe door-

steek, bestaande trage weg, Blauwe Paal, 

Kleine Wetterstraat, Oude Wetterstraat, 

Koedreef, nieuwe spooronderdoorgang, 

nieuwe verbinding, fietsroute Zuidelijke Schel-

deoever, nieuwe Scheldekruising, Bastenak-

kerstraat 
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verbinding 15 Kwatrecht - Ten Ede Dompelhoekstraat, Bastenakkers, nieuwe 

Scheldekruising 

verbinding 17 Bommels - Wetteren centrum Deze verbinding werd opgenomen in de wer-

ken voor het gecontroleerd overstromingsge-

bied. De uitvoering van een dijk met asfaltweg 

in dit traject wordt voorzien in 2018.  

verbinding 19 Ten Ede - Laarne Bellevoorde, Preekheerstraat 

verbinding 22 Wetteren centrum - Den Blakken zie verder ‘ontsluiting van de groenpolen’ 

verbinding 23 Den Blakken - Schellebelle Lange Wegel, Dendermondesteenweg 

verbinding 24 Wetteren centrum - Hospiesbos zie verder ‘ontsluiting van de groenpolen’ 

verbinding 25 Molenbeekvallei De gemeente wenst de Molenbeekvallei re-

creatief te ontsluiten met behulp van een con-

tinue fiets- en wandelroute. Binnen het functi-

oneel netwerk van trage wegen vervult deze 

verbinding geen belangrijke rol. Deze verbin-

ding zal bijgevolg in hoofdzaak recreatief wor-

den gebruikt. De exacte ligging van deze 

fietsroute maakt deel uit van een integrale vi-

sie op de Molenbeekvallei waarin onder an-

dere natuur-, water- en beheersaspecten wor-

den meegenomen.  

verbinding 26 Wetteren centrum - Ham zie verder ‘ontsluiting van de groenpolen’ 

verbinding 27 Giezeveld - Wetteren centrum  

verbinding 28 Prullenbos - Giezeveld een verbinding tussen de radiale fietsroutes 

richting Wetteren centrum. Boterhoekstraat, 

trage weg, Bochten, Zavelstraat 

verbinding 29b Wetteren centrum - Tragelweg In het project ‘Wetteren aan de Schelde’ 

wordt een nieuwe vlotte verbinding voorzien 

tussen Markt en Tragelweg met onder andere 

de bouw van een nieuwe fiets- en voetgan-

gersbrug. 

verbinding 31a fietsroute zuidelijke Scheldeoever 

ter hoogte van bedrijvenzone 

Kwatrecht 

maakt onderdeel uit van de geplande Sigma-

werken 

verbinding 31b doortocht zuidelijke Scheldeoever te 

Wetteren centrum 

maakt onderdeel uit van de geplande Sigma-

werken 

verbinding 31c verlenging fietsroute zuidelijke 

Scheldeoever richting Schellebelle 

maakt onderdeel uit van de geplande Sigma-

werken 

verbinding 32a fietsroute langsheen de spoorlijn, 

doortocht Wetteren centrum  

maakt onderdeel uit van de geplande Sigma-

werken 

verbinding 32b fietsroute langsheen de spoorlijn 

Gent-Mechelen, richting Schelle-

belle 

 

verbinding 33 fietsroute langsheen de spoorlijn 

Gent-Brussel 

 

Programma voor de uitbouw van een netwerk van trage wegen 

In deze sectie wordt een aantal aanbevelingen en actiepunten aangereikt om een kwalitatief net-

werk van trage wegen, zoals hierboven beschreven, concreet vorm te geven. De aanbevelingen 
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hebben voornamelijk betrekking op het fietscomfort, de belevingswaarde en de landschappelijke 

inpassing van de verbindingen. De actiepunten richten zich op de concrete stappen die moeten 

worden doorlopen om over te gaan tot een concrete realisatie. De verbindingen tussen de groen-

polen en het centrum (22, 24, 25 en 26) komen aan bod in volgend hoofdstuk. 

tabel 43 overzicht gewenste verbindingen in het netwerk van trage wegen 

nummer beschrijving aandachtspunten actiepunten 

verbinding 1 aanliggend éénrich-

tingsfietspad 

fietscomfort verharding 

snelheid van het autover-

keer 

aanliggend fietspad vervan-

gen door gescheiden fietspad 

bij herinrichting 

verbinding 2 verhoogd éénrich-

tingsfietspad 

  

verbinding 3 aanliggend éénrich-

tingsfietspad 

fietscomfort verharding 

snelheid autoverkeer 

 

het dossier voor de aanleg 

van vrijliggende fietspaden is 

lopende 

verbinding 4 trage wegen, wissel-

ende verharding: be-

ton, asfalt, kasseien, 3 

- 4 m breed 

fietscomfort verharding 

sterke belevingswaarde 

door open zichten 

behoud van het agrarisch 

karakter en landschappe-

lijke kwaliteiten van het ge-

bied 

onderzoek naar optimaal tracé 

met mogelijke nieuwe doorste-

ken ter hoogte van Varekouter 

en Kruisbocht 

 

verbinding 5 verhoogd éénrich-

tingsfietspad 

  

verbinding 6 asfaltweg, circa 5 m 

breed 

snelheid autoverkeer 

fietscomfort verharding 

behoud van het agrarisch 

karakter 

onderzoek naar een herin-

richting van Houwstraat met 

aandacht voor fietscomfort en 

behoud van agrarisch karakter 

verbinding 7 Massemsesteenweg: 

vrijliggende fietsinfra-

structuur buiten be-

bouwde kom, aanlig-

gend verhoogd fiets-

pad binnen bebouwde 

kom, aanliggend één-

richtingsfietspad ten 

zuiden van N9  

snelheid autoverkeer 

 

het dossier voor de herin-

richting van fietsinfrastructuur 

ten zuiden van N9 is lopende  

verbinding 8 asfaltweg circa 5 m 

breed, geen fietsinfra-

structuur 

snelheid autoverkeer 

behoud van het landelijk ka-

rakter 

onderzoek naar de implemen-

tatie van fietsinfrastructuur 

met behoud van het landelijke 

karakter (minimale verbreding 

huidige profiel, behoud van 

bestaande grachten) 

verbinding 9 autoweg in beton of 

asfalt, circa 5 m breed 

behoud van het landelijk ka-

rakter 

 

verbinding 10 traject Brussel-

sesteenweg:  

eénrichtingsfietspad 

gescheiden door 

smalle strook 

snelheid autoverkeer begroenen van straatbeeld of 

groene afscheiding fietspaden 
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Oude Heerbaan: as-

faltweg, circa 4 m 

breed 

behoud van het landelijk ka-

rakter 

 

verbinding 11 autoweg in beton, 

circa 5 m breed 

behoud van het landelijk ka-

rakter 

 

verbinding 12 aanliggend en smal 

éénrichtingsfietspad 

snelheid autoverkeer 

fietscomfort verharding 

huidige fietspaden te smal 

voorzien van bredere fietspa-

den bij heraanleg, hoogwaar-

dige materialisatie 

verbinding 13 verschillende deeltra-

jecten tussen Masse-

men, Kwatrecht en de 

Schelde 

diversiteit aan (trage) 

wegen  

behoud van het landelijk ka-

rakter van het tracé 

onderzoek naar een hoog-

waardige en vlotte verbinding 

tussen de Schelde en Masse-

men 

verbinding 14 vrijliggend éénrich-

tingsfietspad 

fietscomfort verharding  

verbinding 15 weg in beton, circa 3 

m breed 

behoud landelijk karakter  

verbinding 16 asfaltweg, circa 6 m 

breed 

 mogelijke integratie (beperkte) 

fietsinfrastructuur bij herin-

richting 

verbinding 17 niet verharde trage 

weg, circa 3 m breed 

behoud landelijk karakter verbinding tussen Bommels-

rede en Bastenakkers via de 

nieuwe ringdijken 

aanleg verharding met aan-

dacht voor het landelijk ka-

rakter 

verbinding 18 aanliggend éénrich-

tingsfietspad, verou-

derde fietsinfrastruc-

tuur  

snelheid autoverkeer 

fietscomfort  

heraanleg van de bestaande 

fietsinfrastructuur, bij voorkeur 

met fysieke scheiding van de 

rijweg 

verbinding 19 autoweg in beton, 

circa 4 - 5 m breed 

niet verharde trage 

weg tussen Belle-

voorde en Termstraat 

behoud landelijk karakter 

fietscomfort verharding 

 

 

bijkomend onderzoek verbin-

ding Ten Ede - Laarne en 

noodzaak verhard fietstracé 

tussen Bellevoorde en Term-

straat 

verbinding 20 verhoogd éénrich-

tingsfietspad 

smalle fietspaden 

fietscomfort verharding 

 

verbinding 21 verhoogd, vrijliggend 

fietspad gescheiden 

door groenelementen 

  

verbinding 23 asfaltweg, circa 5 m 

breed, niet verharde 

wegel circa 1 m breed 

 onderzoek naar een mogelijke 

fietsverbinding evenwijdig met 

Dendermondsesteensteenweg 

in het verlengde van Lange 

wegel richting Schellebelle 

verbinding 

29a 

fietsers op de rijbaan brede voetpaden, veilige in-

passing fietsverkeer 

 

verbinding 

29b 

nieuw aan te leggen 

verbinding en brug 

fietscomfort verharding en 

aanloophellingen brug 
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verbinding 

29c 

Tragelweg in asfalt 

circa 2-3 m breed, 

aardeweg als verbin-

ding met Kasterstraat 

behoud natuurlijk en lande-

lijk karakter van het meer-

sengebied, fiets- en wan-

delcomfort 

(her)aanleg van deze verbin-

ding kadert binnen een rui-

mere visie voor de Kalkense 

Meersen 

verbinding 30 verharde fietsroute, 2 

- 3 m breed 

fietscomfort verharding 

inpassing van rust- en uit-

kijkpunten 

 

  Stationsstraat en Florimond 

Leirensstraat vervullen een 

belangrijke verbinding tus-

sen het station van Wette-

ren en de Markt. Bij de 

(her)inrichting gaat bijzon-

dere aandacht uit naar de 

trage weggebruikers. 

 

verbinding 

31a 

geen infrastructuur behoud waardevolle natuur-

elementen 

aandacht voor de relatie 

met de bedrijvenzone 

Kwatrecht 

deze verbinding wordt gereali-

seerd door Waterwegen en 

Zeekanaal  

verbinding 

31b 

doortocht Wetteren 

centrum, zone in her-

ontwikkeling 

inpassing publiek domein 

voldoende kwalitatieve aan-

sluitingen richting centrum 

afstemming met Waterwegen 

en Zeekanaal voor de door-

tocht van de fietsroute in Wet-

teren centrum 

verbinding 

31c 

niet verhard wandel-

pad of geen infrastruc-

tuur aanwezig 

behoud waardevolle natuur-

elementen 

voldoende aansluitingen ter 

hoogte van activiteiten in 

het oosten van Wetteren 

inpassing van rust- en uit-

kijkpunten 

deze verbinding wordt gereali-

seerd door Waterwegen en 

Zeekanaal 

verbinding 

32a 

bestaande weginfra-

structuur, vaak niet 

uitgerust met fietsin-

richting of kwalitatieve 

verharding (Spoor-

weglaan) 

fietscomfort verharding 

veilige kruispunten met 

hoofdverkeersstromen 

integreren van een kwalita-

tieve doorgaande fietsroute bij 

herinrichting van de betref-

fende straten 

verbinding 

32b 

nagenoeg geen infra-

structuur aanwezig 

(enkele stukken trage 

weg) 

behoud waardevolle natuur-

elementen 

 

realisatie van deze verbinding 

in samenwerking met de pro-

vincie 

verbinding 33 niet verharde trage 

weg 

behoud landelijk karakter 

 

 

Ontsluiting van de groenpolen 

Binnen het netwerk van trage wegen wenst de gemeente specifieke aandacht te besteden aan 

de ontsluiting van de groenpolen. In dit hoofdstuk bekijken wij meer in detail welke mogelijkheden 

er zijn om inwoners via een kwalitatieve en veilige route vanuit het centrum naar de groenpolen 

te begeleiden.  
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Ontsluiting omgeving van het provinciaal domein Den Blakken (verbinding 22) 

kaart 59 ontsluiting van de groenpool omgeving van het provinciaal domein Den Blakken 

De omgeving van het provinciaal domein Den Blakken ligt op een steenworp van het centrum en 

vervult een belangrijke recreatieve functie. In de ruimtelijke visie voor deze groenpool komen drie 

poorten in beeld die van belang zijn voor bezoekers uit het centrum. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van alle mogelijke verbindingen naar deze poorten. Het is aanbevolen om elk van 

deze poorten te voorzien van een hoogwaardige verbinding met het centrum.  

tabel 44 beschrijving varianten ontsluiting groenpool omgeving van het provinciaal domein 

Den Blakken 

 beschrijving voorstel  actiepunten 

variant 1 niet verhard wandelpad of 

geen infrastructuur aanwe-

zig 

verhard fietspad langsheen 

Schelde met een doorsteek 

ter hoogte van de ingang 

van het provinciaal domein 

opstarten van een studie in 

samenwerking met de pro-

vincie 

variant 2 Wegvoeringstraat met ver-

hoogd éénrichtingsfietspad 

  

variant 3 Kruisbergstraat, asfaltweg 

zonder fietsinfrastructuur 

herinrichting met integratie 

van hoogwaardige fietsinfra-

structuur 

integreren van fietsinfra-

structuur bij herinrichting 

Kruisbergstraat 

variant 4 niet bestaande doorsteek 

Hekkerstraat - Eeminckwe-

gel - Kapellestraat 

trage verbinding met een 

aansluiting op Kruisberg-

straat 

haalbaarheid onderzoeken 

van doorsteek Eemnickwe-

gel - Kapellestraat 

bewaken aansluiting op 

traag wegennet van de 

voorziene doorsteek in ruim-

telijk uitvoeringsplan Hek-

kerstraat 

variant 5 doorgaande fietsroute activi-

teitencluster De Warande 

variant 5 als alternatieve of 

aanvullende verbindingen 

op de Kruisbergstraat 

onderzoeken in hoeverre 

doorgaand fietsverkeer in 

de Warande wenselijk is 

variant 6 Warandelaan met éénrich-

tingsfietspad aan één zijde 

verbeterde fietsinfrastruc-

tuur bij herinrichting 

onderzoeken welke fietsin-

frastructuur gepast is voor 

het bestaand straatprofiel 

Ontsluiting Hospiesbos (verbinding 24) 

kaart 60 ontsluiting van de groenpool Hospiesbos 

De groenpool Hospiesbos kan op termijn deel uitmaken van een bovenlokale groenpool waarin 

zachte recreatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Het hoogwaardig traag wegennetwerk 

dat hier op termijn kan worden gerealiseerd, moet uiteraard een goede verbinding kennen met 

het centrum van de gemeente. Bovendien kan de herkenbaarheid en aanwezigheid van deze 

groenpool worden verhoogd door deze groenpool een ‘adres’ of ‘gezicht’ te geven in de drukke 

Zuidlaan. Dit kan bijvoorbeeld door een herkenbare toegangspoort te creëren, mogelijk gekop-

peld aan een gepaste functie (stadsboerderij, manege, educatiecentrum, dierenasiel) met een 

publiek karakter.  
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tabel 45 beschrijving varianten ontsluiting groenpool Hospiesbos 

 beschrijving voorstel  actiepunten 

variant 1 toegangspoort aan het 

kruispunt Zuidlaan - Halven 

Akker 

Halven Akker, trage weg, 

nieuwe, rechtstreekse ver-

binding richting Hospiesbos 

haalbaarheid van nieuwe 

verbindingen onderzoeken 

variant 2 toegangspoort aan het 

kruispunt Zuidlaan, Oude 

Aardeweg 

Oude Aardeweg, nieuwe 

verbinding, Halven Akker, 

nieuwe verbinding, Kleine 

Smetledestraat, nieuwe ver-

binding, bestaande trage 

weg 

haalbaarheid van nieuwe 

verbindingen onderzoeken 

variant 3 toegangspoort aan Smetle-

desteenweg 

nieuwe verbinding tussen 

Smetledesteenweg en 

Smetledestraat 

haalbaarheid van nieuwe 

verbinding onderzoeken 

Ontsluiting Ham (verbinding 26) 

kaart 61 ontsluiting van de groenpool Ham 

De lokale groenpool Ham is vanuit het centrum van Wetteren bereikbaar via Nieuwe Brug, Pe-

perstraat en Cooppallaan. Een optimalisatie van de huidige verbinding bevat in hoofdzaak een 

aangepaste aansluiting op de brug. Op die manier kan de afstand tussen de groenpool en het 

centrum worden ingekort. De effectieve haalbaarheid van een aangepaste aansluiting voor fiet-

sers moet verder worden onderzocht. Zo moeten de nodige veiligheidsregels, hellingsgraden en 

oversteekbaarheid in rekening worden gebracht.  

tabel 46 beschrijving varianten voor de ontsluiting van de groenpool Ham 

 beschrijving voorstel  actiepunten 

variant 1 Peperstraat, asfaltweg zon-

der fietsinfrastructuur 

verbeterde fietsinfrastruc-

tuur bij herinrichting 

haalbaarheid van brugaan-

sluiting onderzoeken 

variant 2 fietspad noordelijke Schelde 

oever 

 haalbaarheid van brugaan-

sluiting onderzoeken 

variant 3 verbinding vanaf brug Aard 

naar oostelijk instappunt via 

invalswegen met fietsinfra-

structuur 

Kapellendries, Kalkensteen-

weg, Giezeveld, Kasteel-

dreef, nieuwe verbinding 

oostelijk instappunt 

haalbaarheid nieuwe verbin-

ding oostelijk instappunt 

Zinvolle flankerende acties 

Onderstaand worden suggesties opgenomen die niet meteen strategisch zijn in het ruimtelijk 

structuurplan, maar wel zinvolle acties kunnen zijn ter ondersteuning ervan. Zij kunnen worden 

opgenomen in de bindende bepalingen. 

 In functie van de realisatie van het Schelde-oeverpark dat van aan het project Wetteren aan 

de Schelde tot aan Lege Weg reikt, is een verdere uitwerking noodzakelijk. Dit kan in eerste 

instantie door een structuurschets op te maken voor het gewenst toekomstbeeld. Een mas-

terplan dat in nauw overleg met betrokken overheden, beheerders en eigenaren tot stand 

komt, legt gedetailleeerd vast welke acties noodzakelijk zijn om het Schelde-oeverpark te re-

aliseren en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van welke actie. 

 Verder onderzoek zal aantonen hoe moet worden omgaan met waardevol groen en monu-

mentale bomen in en omheen het centrum. Het resultaat van het onderzoek zal onder meer 
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aantonen of het zinvol is een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het behoud van het 

groen en het openbaar karakter van de binnengebieden. 

 Om de recreatieve uitstraling van open ruimte gebieden met een recreatieve nevenfunctie te 

verhogen, worden de mogelijkheden voor verbrede landbouw verder gepromoot. 

 Er moet nauw wortden toegezien op de effecten van verpaarding in het bijzonder en de impact 

van hobbylandbouw in het algemeen op de visuele kwaliteiten van het agrarisch landschap. 

Verder onderzoek zal aantonen welk instrument kan worden ingezet om de constructies te 

regelen of landschappelijk te integreren. 

 Doorheen het agrarisch landschap zijn heel wat bossen en bosfragmenten zonevreemd gele-

gen. Een gebiedsgericht onderzoek over het volledig grondgebied van de gemeente Wetteren 

zal aangeven welke bossen bijkomend moeten worden beschermd. Het onderzoek gebeurt 

voorafgaand aan de verdere verfijning van de niet herbevestigde agrarische gebieden zodat 

de resultaten van het onderzoek in dit planningsproces kunnen worden geïntegreerd. 

4.3.2. Nieuwe brug over de Schelde 

Een goede ontsluiting van het noordelijk deel van het kleinstedelijk gebied Wetteren en van het 

bedrijventerrein ‘Stookte’ is nodig. De gemeente Wetteren wenst de mobiliteit te bevorderen en 

pleit voor een betere aansluiting op het bovenlokaal verkeersnet. 

De huidige Scheldebrug moet worden vervangen om hogere containerschepen op de Schelde 

toe te laten. In dat verband stelt de gemeente dat in de eerste plaats de noodzaak bestaat om 

een Scheldebrug te hebben die het centrum van de gemeente bedient. Eveneens zijn aanpas-

singen aan de huidige infrastructuur noodzakelijk om de toestroom van en naar die brug vlotter 

te laten verlopen. 

Daarnaast moet de hoge densiteit van het zwaar verkeer doorheen het centrum worden aange-

pakt. De gemeente suggereert aan de provincie een secundaire weg in te richten die als ont-

sluiting voor dit vrachtverkeer dient. Drie scenario’s zijn in de loop van het structuurplanningspro-

ces onderzocht: 

 een bijkomende brug over de Schelde ter hoogte van Voordestraat  

 een brug ter hoogte van Peperstraat die de bestaande centrumbrug vervangt 

 een noordwaartse verbinding via R4. 

De brugscenario’s kregen van bij aanvang de voorkeur omwille van de beperktere ruimte-inname. 

Op basis van de afweging van de pro's en contra's van de twee scenario's voor een nieuwe brug 

over de Schelde, schuift de gemeente het traject via Voordestraat als voorkeursscenario naar 

voor om onderstaande redenen. 

 De overlast voor omwonenden is beperkt. 

 De omgeving van het Scheppersinstituut kan verkeersveilig worden ingericht. Het Scheppers-

instituut kan beter worden verbonden met de groenpool Ham. 

 Er moeten geen bedrijven worden onteigend. 

 Het is de snelste route voor het zwaar verkeer om van Stookte naar de nieuwe verbinding 

tussen Noordlaan en Zuidlaan, en verder naar E40 te rijden. De overlast beperkt zich over 

een zo kort mogelijke lengte. 

 De bestaande centrumbrug dient weliswaar vernieuwd, maar kan op haar huidige positie be-

houden blijven, waardoor Wetteren centrum en Overschelde steeds verbonden zullen blijven. 

Dit komt ook de handel op Koningin Astridlaan ten goede. 

Indien Voordestraat niet haalbaar blijkt, schuift de gemeente Peperstraat als tweede mogelijkheid 

naar voor. Het derde scenario, waarbij Wetteren en met name het bedrijventerrein ‘Stookte’ en 
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Overschelde naar R4 wordt ontsloten is het minst wenselijk, maar wordt wel als noodzakelijk 

beschouwd voor de ontsluiting van Overschelde en het bedrijventerrein ‘Stookte’ als geen van 

beide andere mogelijkheden (Voordestraat of Peperstraat) kunnen worden weerhouden. 

Bij de bouw van een brug in de Scheldevallei is er noodzaak aan een zorgvuldige landschappe-

lijke inpassing om de ecologische impact op de vallei te beperken (voor wat betreft geluid, ver-

lichting, versnippering enz.). Hiertoe kan het instrument ‘geïntegreerd lanschapsontwerp’ worden 

ingezet. 

4.3.3. Nieuwe verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan 

Onafhankelijk van het brugscenario dat wordt gekozen, bestaat de noodzaak voor een goede 

noord-zuidverbinding. Deze nieuwe verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan kan op korte tot 

middellange termijn de ontsluiting en de verkeersleefbaarheid in Wetteren gevoelig verbeteren. 

Voor deze nieuwe verbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan wordt geopteerd voor het traject 

Moeregem west, en wel in een tracé dat zo dicht mogelijk aansluit bij het bestaand bedrijventer-

rein van Kwatrecht. Op die manier wordt zo weinig mogelijk open ruimte ingenomen. 

De locatiekeuze en de realisatie van de nieuwe brug zijn niet gekoppeld aan de noord-zuidver-

binding. De gemeente stelt dat beide onafhankelijk van elkaar moeten worden gerealiseerd. De 

aanleg van de nieuwe noord-zuidverbinding is immers primordiaal door de impact op andere in-

frastructuurwerken. 
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4.3.4. Categorisering van het wegennet 

figuur 43 categorisering van het wegennet 

 
bron:  Grontmij, december 2013, GRS Wetteren deelstudie mobiliteit, eindrapport - bijlage 2 - 

  categorisering Voordestraat. 

De gemeente stelt voor om - op haar grondgebied en afhankelijk van het finaal weerhouden 

scenario voor de nieuwe brug - de categorisering van het bovenlokaal wegennet als volgt op te 

bouwen: 

 hoofdweg: E40/A10 

 primaire weg II:  

 N42 tussen aansluiting E40 en de gemeentegrens met Oosterzele 

 N42/N417 van knooppunt E40 tot de aansluiting met de noord-zuidverbinding  

 secundaire weg II:  

 N9 (Brusselsesteenweg) 

 tracé van de noord-zuidverbinding met eventueel aansluitend het tracé van het finaal 

weerhouden scenario van een nieuwe brug over Schelde tot Stookte, tussen de aanslui-

ting N42/N417 en Damstraat (voorkeursscenario) 

 N416 tussen Achttien Augustuslaan en de gemeentegrens met Schellebelle. 

Voor wat betreft de lokale wegen zal de gemeente volgende categorisering hanteren: 

 lokale wegen I (verbindend op lokaal niveau): 

 N407 (Koningin Astridlaan - Nieuwe Brug - Kapellendries - Laarnesteenweg) 

 N417/N462 (Acaciastraat - Zuidlaan - Massemsesteenweg - Keiberg - Westremstraat) 

 lokale wegen II (ontsluitend op lokaal niveau) 

Categorisering 
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 N400 (Kwatrechtsteenweg) tussen N9 (Brusselsesteenweg) en het tracé van de noord-

zuidverbinding tot Stookte 

 N400/N400a (Noordlaan) ingeval van een nieuwe brug over de Schelde tussen het tracé 

van de noord-zuidverbinding tot Stookte en de aansluiting met N407 (Koningin Astridlaan) 

 Nieuwstraat - Stationsplein - Jan Broeckaartlaan - Warandelaan - Achttien Augustuslaan 

 N438 (Heusdensteenweg - Kortewagenstraat - Nieuwe Weg - Wetterensteenweg) tussen 

de gemeentegrens met Laarne en het tracé van de noord-zuidverbinding in geval van een 

nieuwe brug over de Schelde 

 Cooppallaan 

 N407 (Kalkensesteenweg) van Kapellendries tot de gemeentegrens met Laarne 

 N416 (Zuidlaan - Serskampsteenweg) tussen N417 en de gemeentegrens met Wichelen 

 N416 (Smetledesteenweg) tussen Serskamsteenweg en de gemeentegrens met Wiche-

len 

 Oordegemsteenweg tussen Zuidlaan en de gemeentegrens met Lede 

 N417 (Zuidlaan) tussen Massemsesteenweg en het tracé van de noord-zuidverbinding. 

4.3.5. Ontwikkeling van een aangepaste parkeerstructuur te Wetteren-cen-

trum 

Het uitbouwen van de parkeerstructuur vertrekt van volgende principes. 

 Er worden een aantal randparkings voorzien rondom Wetteren. Voor de verbinding van deze 

randparkings met het centrum van Wetteren en het kernwinkelgebied worden enkele voet-

gangersassen voorzien. 

 Doorgaand of parkeerzoekend verkeer rondom of doorheen het centrum wordt zoveel moge-

lijk geweerd. Afhankelijk van de bestemming kan een andere route worden gekozen. 

De onderstaande figuur geeft de parkeerroutering weer. 

 Aan de bezoekers van het centrum van Wetteren wordt collectieve ruimte voor parkeren aan-

geboden ter hoogte van Scheldekaaien, Station en Warande.  

 De assen Hekkerstraat en Stationsstraat - Florimond Leirensstraat - Markt - Marktdreef zorgen 

voor een duidelijke en comfortabele voetgangersverbinding van deze parkeerruimten naar het 

centrum.  

 De zone van het centrum van Wetteren ten noordoosten van de as Stationsstraat - Markt - 

Wegvoeringstraat wordt ontsloten via Noordlaan en Wegvoeringstraat. 

 De zone van het centrum van Wetteren ten zuidwesten van de as Stationsstraat - Markt - 

Wegvoeringstraat wordt ontsloten via Zuidlaan/Acaciastraat en Wegvoeringstraat. 

 De pendelparking aan het station van Wetteren is bereikbaar vanuit zowel de ontsluitingslus 

voor het noordoosten via Nieuwstraat als voor het zuidwesten via Jan Broeckaertlaan. Er 

wordt geen doorsteek meer voorzien richting Beekstraat. 
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figuur 44 parkeerroutering  

 bron:  Grontmij, december 2013, GRS Wetteren deelstudie Mobiliteit, eindrapport - bijlage 4 - 
  parkeerroutering Voordestraat. 

4.4. Acties en maatregelen 

Mogelijke acties die de gemeente kan ondernemen, zijn: 

 het inrichten en het opwaarderen van nieuwe en bestaande schakels in het traag wegennet-

werk die de samenhang ervan optimaliseren 

 het voeren van overleg over de mogelijke ontwikkelingen voor multimodaal vervoer langs de 

Schelde 

 het voeren van overleg over de heraanleg van de Scheldekaaien in het centrum van Wetteren 

 het voeren van overleg over de toekomstige vernieuwing van de Scheldebrug in het centrum 

van Wetteren 

 het voeren van overleg over de ontwikkelingen ten gevolge van het Sigmaplan langs Schelde 

 het opnemen van een coördinerende rol inzake de ontwikkelingen die gepland zijn langs de 

Schelde op het grondgebied van de gemeente 

 het in het kader van de gemeentelijke mobiliteitsplanning uitwerken van oplossingen voor de 

lokale problematiek inzake het parkeren en stallen van vrachtwagens. 

Aanvullend kan worden gepleit voor de ontwikkeling van bijkomende instrumenten met een ruim-

telijke impact zoals: 

 het invoeren van een gericht en éénduidig parkeerbeleid 

 het voeren van promotiecampagnes voor het gebruik van de fiets 
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 het voeren van campagnes die het opfleuren van het openbaar domein promoten, bijvoor-

beeld ook in specifieke doorsteken in het stedelijk weefsel 

 het opzetten van een overlegplatform, gericht op de ontwikkeling van een gezamenlijk ver-

voerplan voor de bedrijven te Kwatrecht en de verkeersaantrekkende functies in Wetteren-

centrum. 
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BINDENDE BEPALINGEN 

De bindende bepalingen vormen het kader voor de maatregelen waarmee de gemeente de ge-

wenste ruimtelijke structuur wil realiseren. De bindende bepalingen van een ruimtelijk structuur-

plan hebben de volgende kenmerken. 

 De bepalingen kennen een nauwe relatie met de gewenste ruimtelijke structuur, zoals weer-

gegeven in het richtinggevend deel van het structuurplan. 

 De bepalingen vormen een samenhangend actieprogramma om die gewenste ruimtelijke 

structuur te realiseren. 

 De bepalingen zijn verifieerbaar en toetsbaar (door gemeenteraad en bevolking). 

 De bepalingen volgen het subsidiariteitprincipe en doen aldus enkel uitspraken over elemen-

ten van het eigen bestuursniveau. 

 De bepalingen geven de prioriteiten in het toekomstig ruimtelijk beleid weer. 
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1. Omgaan met het ruimtelijk structuurplan als ka-
der 

1. De ambtelijke werkgroep die de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft 

begeleid, blijft functioneren voor het uitvoeren van het structuurplan en het opvolgen van 

alle belangrijke ruimtelijke ingrepen. Zij kan afhankelijk van de te behandelen onderwer-

pen worden uitgebreid met vertegenwoordigers van allerhande gemeentelijke diensten. 

Zij maakt adviezen op (eventueel met medewerking van externe deskundigen) en toetst 

voorstellen voor ruimtelijke ingrepen aan het ruimtelijk structuurplan en meer bepaald aan 

de gewenste ruimtelijke structuur.  

2. De ambtelijke werkgroep bereidt jaarlijks een jaarverslag en een jaarprogramma voor ten 

behoeve van het college van burgemeester en schepenen, en vraagt hierover ook een 

advies aan de gecoro. In het jaarverslag wordt de uitvoering van de bindende bepalingen 

geëvalueerd. Het jaarprogramma bevat een keuze van de uit te voeren bindende bepa-

lingen. Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover aan de gemeen-

teraad in het kader van de meerjarenplanning. 

3. Binnen haar budgettaire mogelijkheden maakt de gemeente jaarlijks voldoende middelen 

vrij voor het stelselmatig realiseren van de bindende bepalingen en voor het voeren van 

een grond- en pandenbeleid met het oog op het gericht aankopen van strategische gron-

den of gebouwen.  
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2. Acties 

2.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

4. De gemeente stelt een of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor: 

 de verdere ontwikkeling van delen van Ham en het Scheppersinstituut die buiten het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallen 

 de afbakening van de visueel waardevolle open landbouwgebieden met inbegrip van 

de daarin gelegen beekvalleien 

 de herbestemming van woongebieden en woonuitbreidingsgebieden waar de ge-

meente geen woonontwikkelingen zal mogelijk maken conform de woningbouwpro-

grammatie, opgenomen in het richtinggevend gedeelte 

 de herbestemming van het gebied ‘Blauwe Paal’ voor wonen 

 de ontwikkeling van Giezeveld als woonbos, na onderzoek naar woonvormen die de 

woonfunctie combineren met de functie van publiek toegankelijk bos, en waarbij ge-

lijktijdig een evenwaardige oppervlakte woon- of woonuitbreidingsgebied naar een 

open ruimte functie wordt herbestemd en een evenwaardige oppervlakte bos elders in 

de gemeente wordt aangeduid als compensatie voor het bosverlies in Giezeveld 

 de herstructurering van de omgeving van Gentsesteenweg (site KTA - rijkswacht - 

post) 

 de herstructurering van de stedelijke terreinen Tragel en Zuiderdijk - Aard 

 de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Stookte’ met een lokaal bedrijventerrein 

 de ontwikkeling van het kernwinkelgebied en de opheffing van de verplichting om win-

kels in te richten in het BPA ‘den Berg’ 

 de ontwikkeling van het segment ‘Brusselsesteenweg (N9) - Kwatrecht’ als een zone 

voor stedelijk wonen en kleinschalige detailhandel (inclusief de aanpassing van het 

RUP ‘Neerhonderd’) 

 de herziening van het BPA ‘Fantegembeek’ en het RUP ‘Oude Wetterstraat’ in functie 

van een coherent beleid op vlak van kleinhandel 

 de afschaffing van de op het gewestplan ingetekende reservatiestrook tussen het rond 

punt ter hoogte van Cooppallaan en Nieuwe Brug (N407) en Kalkensteenweg (N407) 

 de kwaliteitsvolle inrichting van het woonuitbreidingsgebied Binnenkouter te Westrem. 

5. De gemeente vraagt een delegatiebevoegdheid aan bij de bevoegde hogere overheden 

voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van het segment 

‘Brusselsesteenweg (N9) - omgeving Frunpark’ als een cluster van verweven handel en 

bedrijvigheid. 

2.2. Verordeningen 

6. De gemeente stelt een of meerdere verordeningen op waarin volgende thema’s worden 

behandeld: 

 de minimaal te realiseren woonkwaliteit (met elementen van zowel de woning als de 

woonomgeving) 

 het parkeren 

 het moratorium op baanwinkels. 

7. De gemeente past haar bouwverordening ‘wonen boven winkels’ aan in functie van de 

ontwikkelde visie op het kleinhandelscentrum. 
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2.3. Beheer- en actieprogramma’s 

8. De gemeente werkt samen met alle betrokken actoren en partijen acties uit voor de reali-

satie van het netwerk van trage wegen (voetwegen, fietspaden) en het wegwerken van de 

missing links. 

9. De gemeente werkt samen met alle betrokken actoren en partijen een beheer- en inrich-

tingsplan uit voor de ontwikkeling van Huisvenne als gekoesterde open ruimte. 

2.4. Generieke toetskaders en beeldkwaliteitsplannen 

10. De gemeente stelt een generiek toetskader op voor de ontwikkeling van binnengebieden 

in het stedelijk weefsel en maakt dit publiek kenbaar. 

11. De gemeente zal via de opmaak van beeldkwaliteitsplannen bijdragen tot de kwaliteits-

volle inrichting van volgende gebieden: 

 het centrumgebied Wetteren 

 de verschillende kernen van het buitengebied (Ten Ede, Massemen en Westrem). 

De resultaten van de beeldkwaliteitsplannen kunnen in één of meerdere ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen worden verankerd. 

2.5. Onderzoek 

12. De gemeente voert samen met alle betrokken actoren en partijen onderzoek uit naar een 

gedragen toekomstperspectief en daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor 

het religieus patrimonium. Zij kan eventueel één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplan-

nen opmaken ter ondersteuning van dit ontwikkelingsperspectief. 

13. De gemeente voert samen met alle betrokken actoren en partijen onderzoek uit naar een 

gedragen toekomstperspectief en daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de bestaande recreatieve voorzieningen. Zij kan eventueel één of meerdere ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opmaken ter ondersteuning van dit ontwikkelingsperspectief. 

14. De gemeente voert samen met alle betrokken actoren en partijen onderzoek uit naar het 

beter benutten van bestaande bedrijventerreinen in de gemeente via instrumenten en 

maatregelen op vlak van opwaardering, verdichting en herstructurering. Zij kan eventueel 

één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken ter ondersteuning van dit ont-

wikkelingsperspectief. 

15. De gemeente voert samen met alle betrokken actoren en partijen onderzoek uit naar een 

gedragen toekomstperspectief en daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor 

het segment ‘Brusselsesteenweg (N9) - Massemen’ als een woonlint met ruimtebehoe-

vende grootschalige detailhandel. 
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3. Samenwerking en overleg 

3.1. Verkeer en mobiliteit 

16. De gemeente ijvert voor de realisatie van een kwaliteitsvolle ontsluiting van het kleinste-

delijk gebied Wetteren en het bedrijventerrein Stookte. Daarom dringt zij er bij de hogere 

overheden op aan om de hoge densiteit van het zwaar verkeer door het centrum aan te 

pakken door een betere aansluiting naar het hoger wegennet te voorzien in de toekom-

stige planvorming.  

Als voorkeurscenario schuift de gemeente het tracé met een bijkomende brug over de 

Schelde ter hoogte van Voordestraat naar voor. In tweede orde wordt een vervangende 

brug ter hoogte van Peperstraat als alternatief meegegeven. Als blijkt dat geen van voor-

gaande trajecten in aanmerking komen, wordt het traject naar het R4 complex als nood-

zakelijk traject beschreven. In elk geval is de optimalisatie van de centrumbrug een abso-

lute noodzaak. 

17. In het kader van een kwaliteitsvolle ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Wetteren ijvert 

de gemeente voor een verbeterde noord-zuidverbinding. Daarom dringt zij er bij de hogere 

overheden op aan om de noord-zuidverbinding conform het scenario Moeregem-west als 

secundaire weg II te realiseren. De gemeente neemt hierbij expliciet het standpunt in dat 

de noodzaak van deze noord-zuidverbinding los staat van het gekozen scenario inzake 

de Scheldebrug. De realisatie van beide infrastructuurwerken zijn niet aan elkaar gekop-

peld.  

18. De gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid om de mogelijkheden voor kade-ontwikke-

lingen langs Kwatrechtsesteenweg verder te onderzoeken en eventueel hiervoor een 

ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen. 

19. De gemeente zal er bij de Vlaamse overheid op aandringen om blijvend te worden betrok-

ken bij de herinrichting/heraanleg van: 

 het kruispunt van N42, N417 en N9 

 Brusselsesteenweg (N9) ten oosten van het kruispunt met N42/N417 tot aan de grens 

met de gemeente Lede 

 N42 vanaf het kruispunt met N9/N417 tot aan de grens met de gemeente Oosterzele 

met inbegrip van het knooppunt met E40 

 Noordlaan - Felix Beernaertsplein - Koningin Astridlaan - Scheldebrug - Nieuwe Brug 

- Kapellendries. 

Om de doorstroming op de bestaande Scheldebrug te verbeteren pleit de gemeente om 

het tracé Noordlaan - Felix Beernaertsplein - Koningin Astridlaan - Scheldebrug - Nieuwe 

Brug - Kapellendries op korte termijn aan te passen. 

20. De gemeente vraagt om in het kader van de herinrichting/heraanleg van N42 maatregelen 

te treffen om de bestaande zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s ten zuiden van 

E40 te laten uitdoven en een herbestemming door te voeren. 

3.2. Afbakening van het kleinstedelijk gebied 

21. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om blijvend te worden betrokken in het 

afbakeningsproces. 
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22. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om in het kader van de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied: 

 het behoud van de open ruimte tussen Kwatrecht en Wetteren te waarborgen 

 de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Vantegem’ mogelijk te maken 

 het gebied langs Oosterzelesteenweg te Kwatrecht op te nemen in het kleinstedelijk 

gebied 

 de voorziene uitbreiding van Stookte op te nemen in het kleinstedelijk gebied met het 

oog op de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 

 het gebied Giezeveld op te nemen in het kleinstedelijk gebied met het oog op de rea-

lisatie van een woonbos. 

3.3. Open ruimte 

23. De gemeente ijvert voor een grensoverschrijdende samenwerking met alle betrokken ac-

toren en partijen ten behoeve van het verder onderzoek naar de ontwikkeling en de pro-

motie van de bovenlokale groenpool Hospiesbos. 

24. De gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid om de relatie tussen Kalkense Meersen 

en het centrum van Wetteren te verbeteren. 

25. De gemeente werkt door middel van structuurschetsen en informatie- en overlegmomen-

ten met alle betrokken actoren en partijen aan een samenhangende en gedragen ontwik-

kelingsvisie voor de omgeving van den Blakken en de omgeving Schelde-oeverpark. 

26. De gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid om te worden betrokken bij de opmaak 

van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor De Ham, waarbij zij extra aandacht heeft 

voor de afstemming met andere planningsprocessen in het licht van compensatiemaatre-

gelen en voor de opname van het gebied Neerhekkers. 

3.4. Wonen 

27. De gemeente vraagt aan de sociale woningbouwmaatschappijen om de opties die in het 

kader van de woningbouwprogrammatie zijn genomen, te laten doorwerken in hun eigen 

beleid. 

28. De gemeente ontwikkelt op basis van een nauwe samenwerking tussen de verschillende 

sociale diensten en organisaties en met de bewoners een samenhangende en gedragen 

ontwikkelingsvisie voor Oost-Wetteren (gebied begrensd door Molenstraat - Wegvoering-

straat - Achttien Augustuslaan - Kruisbergstraat - Eeminckstraat) en Overbeke. De ge-

meente maakt hierbij gebruik van structuurschetsen en informatiemomenten en stapt hier-

voor zelf naar de betrokken bewoners. Op basis daarvan grijpt de gemeente actief in op 

het bestaand bouwweefsel en de publieke ruimte. 
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BIJLAGEN 
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1. Toetskader voor een kwaliteitsvolle ontwikke-
ling van de binnengebieden 

Uit de vergelijking tussen aanbod en behoeften blijkt dat het er voor het stedelijk weefsel niet 

zozeer op aankomt een kwantitatief bijkomend aanbod te creëren dan wel te waken over de kwa-

litatieve ontwikkeling van de stedelijke ruimte. Een toetskader met principes die dienen bij een 

nieuwe invulling van de binnengebieden kan hiertoe bijdragen. Met dergelijk toetskader beschikt 

de stedenbouwkundige dienst over een werkbaar instrument om de ruimtelijke kwaliteit van ge-

plande ontwikkelingen te toetsen en aanbevelingen voor kwaliteitsimpulsen te formuleren.  

Het toetskader is geen strikt juridisch kader, maar dient om het onderzoek naar de gewenste en 

noodzakelijke kwaliteiten een centrale rol te geven in een overleg- en onderhandelingsproces. 

De initiatiefnemer en de gemeente gaan samen op zoek naar de juiste ontwikkeling, passend 

binnen de elementen van het toetskader. Het toetskader geeft de richtlijnen weer die waaraan de 

voorgestelde ontwikkeling kwalitatief wordt getoetst. De exacte invulling van de ontwikkeling en 

de manier waarop aan de gewenste kwaliteiten wordt voldaan, zijn onderwerp van het intensief 

te doorlopen traject. 

In dergelijk toetskader kunnen drie niveaus van richtlijnen worden onderscheiden.  

 Het eerste niveau betreft algemene richtlijnen die voor de ontwikkeling van alle binnengebie-

den gelden. Zij zijn generiek.  

 Het tweede niveau van richtlijnen heeft betrekking tot de verschillende categorieën van bin-

nengebieden. Zij worden specifiek gedetecteerd op basis van ontwerpprincipes die aan de 

grondslag liggen van de resultaten van het ontwerpend onderzoek.  

 Het derde niveau betreft zeer specifieke richtlijnen per individueel binnengebied. Zij definiëren 

lokale kwaliteiten en leggen gebiedsspecifieke richtlijnen per binnengebied vast.  

1.1. Niveau 1: algemene richtlijnen voor alle binnengebieden 

De algemene richtlijnen op het eerste niveau hebben bijvoorbeeld betrekking op: 

 de aandacht voor afstanden en bouwhoogtes 

 de toegankelijkheid voor diensten 

 de ruimte voor het collectieve 

 de ruimte voor blauwgroene netwerken 

 de aandacht voor het reliëf 

 de meerwaarde voor de ruimere omgeving van de nieuwe ontwikkelingen 

 de samenhang met de ruimtelijke visie voor het volledige binnengebied. 

1.2. Niveau 2: richtlijnen per categorie  

Ongeacht het type van binnengebied is een inrichtingsschets voor het volledige binnengebied 

noodzakelijk. Deze schets dient om de samenhang met de ruimtelijke visie voor het volledige 

gebied te bewaken.  

Op het tweede niveau kunnen daarnaast ook volgende richtlijnen en uitdagingen beschreven 

worden per type binnengebied 54.  

 

 
54   In de hierna volgende opsommingen van de betrokken binnengebieden verwijzen de cijfercodes tussen haakjes 

telkens naar de binnengebieden zoals zij zijn omschreven in de woonprogrammatie. Binnen voorliggend toetskader 
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1.2.1. Binnengebieden type 1 

Tot het eerste type behoren de binnengebieden met een sterk gesloten wand, een sterk versnip-

perde eigendomsstructuur en in een dens bebouwde omgeving. Volgende binnengebieden in het 

kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 E (12.), tussen Moerstraat, Korte Bergstraat, Lange Bergstraat en Hoenderstraat 

 F(11.), tussen Hoenderstraat, Nieuwstraat, Stationsplein en Stationsstraat 

 J (8.), tussen Victor Van Sandelaan, Oordegemsesteenweg, Zuidlaan en Korte Massem-

sesteenweg 

 P (/.), tussen Florimond Leirensstraat, Markt, Kerkstraat en Hekkerstraat 

Voor de binnengebieden van het type 1 is een uitzonderlijk ontwerp aangewezen dat zich onder-

scheidt van het alledaagse door de nodige aandacht en fijngevoeligheid voor de kwaliteiten en 

potenties van de plek (cfr. site Cordonnier).  

De belangrijkse uitdaging voor het ontwerp is het versterken van de aanwezige kwaliteiten en het 

toegankelijk maken van het groen. Omwille van het contextueel inspelen op de kwaliteiten zijn 

deze binnengebieden uitgelezen plekken voor een aangepaste en vernieuwende woonontwikke-

ling, specifiek gericht op doelgroepen zoals ouderen. De nabijheid van diensten en voorzieningen 

in het centrum zijn hiertoe de perfecte aanleiding. Bijkomende kleinschalige commerciële activi-

teiten zijn toegestaan indien een duidelijke meerwaarde voor en integratie in het kernwinkelge-

bied kan worden aangetoond. 

Door de beperkte oppervlakte van deze binnengebieden wordt de private buitenruimte tot een 

strikt minimum beperkt en wordt het eventuele nieuwe programma maximaal gestapeld. Deze 

beperkingen moedigen het collectief gebruik van de buitenruimte en het streven naar een uitzon-

derlijke architectuur aan. Zo blijft bovendien ook voldoende open en groene ruimte over.  

In functie van de ontsluiting en toegankelijkheid van het binnengebied dient bijzondere aandacht 

besteed aan het openen of openhouden van verbindingen tussen de omliggende straten en de 

kern van het binnengebied. 

1.2.2. Binnengebieden type 2 

De binnengebieden type 2 kenmerken zich door de aanwezigheid van een structurerende voor-

ziening, een halfopen celwand met open niet ontwikkelde percelen en toegangswegen, een aan-

tal grotere percelen en in een omgeving met een middelhoge bouwdensiteit. Volgende binnenge-

bieden in het kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 B (16.), tussen Molenstraatje, Kapellendries, Nieuwe Brug en Cooppallaan 

 C (14.), tussen Molenstraat, Scheldedreef, Kapel Sint-Jozef en Wegvoeringstraat 

 D (15.), tussen Kapellestraat, Wegvoeringstraat, Achttien Augustuslaan en Putstraat 

 H (10.), tussen Victor Van Sandelaan, Schuttersveld en Serskampstraat 

 K (7.), tussen Spoorweglaan, Korte Massemsesteenweg, Zuidlaan en Statiekouterwegel. 

 

 
worden de kwaliteiten van gebied beschreven. In functie van deze kwalitatieve beschrijving is ook de specifieke 
context in beschouwing genomen waardoor de begrenzingen van het beschreven bbinnengebied niet altijd exact 
overeenstemmen met de kwantitatieve benadering. 
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De binnengebieden van het tweede type liggen in een eerste gordel omheen het centrum van 

Wetteren. Het zijn de perfecte locaties voor bijkomende (eventueel verkeersgenererende) activi-

teiten waarvoor in het centrum geen ruimte meer beschikbaar is, en voor activiteiten die niet 

gewenst zijn in de open ruimte.  

Rekening houdend met nieuwe programma (en het bijkomend verkeer) wordt de inplanting van 

nieuwe infrastructuren en de aansluiting aan het bestaand wegennet zorgvuldig gekozen in func-

tie van verkeersveiligheid en het vermijden van doorgaand autoverkeer. Bijkomende commerciële 

activiteiten, met uitzondering van zeer lokale commerciële activiteiten ter directe ondersteuning 

van het wonen (bijvoorbeeld een slager, bakker, kapper, dagbladhandel enz.) zijn in deze bin-

nengebieden uitgesloten. 

Naast eventuele stedelijke activiteiten kunnen in deze binnengebieden eveneens woningen wor-

den gerealiseerd. Omwille van de sterke dominantie van de reeds aanwezige grootschalige acti-

viteit(en), is een voldoende hoge dichtheid noodzakelijk, als tegengewicht voor de reeds aanwe-

zige activiteit(en). Door de hoge dichtheid wordt een mogelijk geïsoleerd karakter van de nieuwe 

woonontwikkelingen vermeden. Een mix van grondgebonden woningen en een gestapeld pro-

gramma wordt vooropgesteld. De invulling van de binnengebieden speelt alzo een belangrijke rol 

in het aanbodbeleid dat gevoerd wordt in het kader van het kleinstedelijk gebied. 

Daar waar de kwaliteiten in de binnengebieden van het eerste type duidelijk benoembaar en 

aanwijsbaar zijn, zijn deze in de binnengebieden van het tweede type minder aanwezig. Het 

nieuwe programma wordt dan ook aangewend om nieuwe kwaliteiten te creëren. Zo zullen onder 

meer de bestaande achterkanten worden afgewerkt in functie van een verhoogde visuele kwali-

teit. 

1.2.3. Binnengebieden type 3 

De binnengebieden type 3 liggen aan de rand van het centrum met kenmerkend grotere onbe-

bouwde delen in gebruik voor landbouw en hobbylandbouw, een halfopen tot open celwand en 

een grote toegankelijkheid door de open percelen in de rand. Volgende binnengebieden in het 

kleinstedelijk gebied behoren tot dit type: 

 A (17.), tussen Cooppallaan en Vennestraat 

 I (9.), tussen Victor Van Sandelaan, Serskampstraat, Serskampsteenweg en Acaciastraat 

 M (4.), tussen Gentsesteenweg, de spoorlijn en Neerstraat 

 N (5.), tussen Spoorweglaan, Bloemluststraat, Molenhoekje, Zuidlaan en Herdershoekstraat  

 O (3.), tussen Boekakker, Schollaertshof, de spoorlijn en Wetterstraat. 

In de binnengebieden van het derde type blijft de relatie met de omliggende open ruimte essen-

tieel. Deze binnengebieden zijn immers gelegen aan de rand van het centrum, waar de relatie 

met het omliggende landschap nog voelbaar is.  

In de nieuwe ontwikkeling wordt dan ook aandacht besteed aan en ruimte gereserveerd voor de 

uitbouw van een lokale, groenblauwe dooradering met voldoende maat. Hierdoor ontstaat een 

breed raamwerk als ecologisch, laagdynamisch casco. Dit robuuste raamwerk bakent de ver-

schillende ontwikkelingsvelden af, waarbinnen het nieuwe programma kan worden gerealiseerd. 

Naast een ecologische functie speelt het raamwerk ook een rol in de ontsluiting van het binnen-

gebied en van de individuele ontwikkelingsvelden voor het traag en gemotoriseerd verkeer. De 

geplande ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer wordt zo ingeplant dat deze geen sluipver-

keer en/of shortcuts genereert. Het netwerk van trage wegen takt maximaal aan op belangrijke 
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fiets- en wandelroutes in de directe omgeving, waardoor een hoge doorwaadbaarheid van het 

binnengebied voor traag verkeer is verzekerd. 

Het nieuw programma bestaat uit een mix van (hoofdzakelijk) grondgebonden woningen, bijko-

mende sportieve en recreatieve infrastructuren en kleinschalige economische activiteiten waar-

onder atelierwoningen. Bijkomende commerciële activiteiten, met uitzondering van zeer lokale 

commerciële activiteiten ter directe ondersteuning van het wonen (bijvoorbeeld een slachter, bak-

ker, kapper, dagbladhandel enz.) zijn in deze binnengebieden uitgesloten. Doordat het raamwerk 

degelijk en voldoende kwalitatief uitgerust en ingericht is (de basiskwaliteit is hierdoor gegaran-

deerd) is een meer informeel en spontaan karakter van de ontwikkelingen in de ontwikkelingsvel-

den mogelijk, en kunnen ook bestaande kenmerkende elementen (bijvoorbeeld een hoeve, een 

waterpoel enz.) worden geïntegreerd. 

1.3. Niveau 3: richtlijnen per binnengebied  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van de binnengebieden zijn uniek en daarom essentieel 

als randvoorwaarde voor de toekomstige invulling van het betreffende binnengebied. In wat volgt 

zijn deze kwalitatieve kenmerken per binnengebied opgesomd. Zij geven aanleiding tot mogelijke 

bijkomende specifieke richtlijnen per binnengebied. 

1.3.1. Binnengebied A, tussen Cooppallaan en Vennestraat  

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied A zijn: 

 de aanwezigheid van kleine landschapselementen 

 het landelijk karakter van Vennestraat, met de smalle rijweg, de sloot en knotwilgen. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied A zijn: 

 het maximaal behouden van de kleine landschapselementen en groenelementen 

 het realiseren van een ecologische verbinding tussen de groenelementen in het zuidwesten 

en het struweel en bos in het noordoosten 

 het behouden van de open langsgracht langs Vennestraat 

 het respecteren van het landelijk karakter van Vennestraat door een voldoende grote af-

stand van de nieuwe bebouwing en een gepaste inrichting van de (publieke) voortuinstrook  

 het opwaarderen van de bestaande voetgangersverbinding tussen Vennestraat en Coop-

pallaan, mogelijk gekoppeld aan de waterhuishouding of grachtenstructuur 
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 het reserveren van voldoende ruimte voor het bufferen en vertraagd afvoeren van hemel-

water. 

1.3.2. Binnengebied B, tussen Molenstraatje, Kapellendries, Nieuwe Brug en 

Cooppallaan 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied B zijn: 

 de aanwezigheid van beperkte natuurwaarden 

 de nabijheid van het centrum. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied B zijn: 

 het realiseren van een noord-zuidgerichte fietsverbinding doorheen het bouwblok tussen 

de Scheldeoever en de fiets- en voetgangersverbinding.  

 het integreren van de nodige voorzieningen voor waterbuffering en -infiltratie 

 het behouden van de waardevolle natuurelementen 

 het integreren van vernieuwende woontypologieën door beperkte oppervlakte van het bin-

nengebied 

 het (mogelijk) betrekken van de centraal gelegen villa bij de nieuwe ontwikkelingen om zo 

de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het binnengebied te maximaliseren.  
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1.3.3. Binnengebied C, tussen Molenstraat, Scheldedreef, Kapel Sint-Jozef 

en Wegvoeringstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied C zijn: 

 de ligging langs de Schelde  

 de ligging nabij het centrum en de geplande nieuwe ontwikkelingen (Wetteren aan de 

Schelde) 

 de aanwezigheid van reliëf (zichten) 

 de hoge dynamiek en levendigheid in het binnengebied 

 een concentratie aan publieke functies en faciliteiten. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied C zijn: 

 het realiseren van een hoogwaardige verbinding tussen het binnengebied en de nieuwe 

ontwikkelingen in het centrum (Wetteren aan de Schelde) 

 het verhogen van de interne doorwaadbaarheid langsheen de bestaande en nieuwe func-

ties in het binnengebied 

 het beter afstemmen van de complementariteit tussen bestaande functies (parkeren, sport-

faciliteiten, groene ruimten enz.) 

 het verbeteren van de relatie met de Scheldeoever en het gepland fietspad, en Wegvoe-

ringstraat 

 het mogelijk uitbreiden van bestaande functies mits een coherente, ruimte-efficiënte orga-

nisatie van het binnengebied (nood aan een structuurschets voor heel het binnengebied) 

 het tegengaan van een verdere versnippering van de oostelijke Scheldeboord en het aan-

snijden van greenfields door inbreiding op de bestaande campus. 
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1.3.4. Binnengebied D, tussen Kapellestraat, Wegvoeringstraat, Achttien Au-

gustuslaan en Putstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied D zijn: 

 het centraal gelegen landhuis met bijhorende tuin 

 de bestaande bomen. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied D zijn: 

 het bewaren van het bestaand landgoed en de groenbuffer centraal in het binnengebied 

 het reserveren van ruimte voor de inrichting van een fiets- en voetgangersverbinding in 

noord-zuidelijke richting in het geval het landhuis in de toekomst een meer publieke functie 

zou krijgen (erfdienstbaarheid). 

1.3.5. Binnengebied E, tussen Moerstraat, Korte Bergstraat, Lange Bergstraat 

en Hoenderstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied E zijn de centrale ligging in centrum 

en de aanwezigheid van een leegstaand bedrijfspand (Svelta) in de rand. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied E zijn: 

 het voldoende aandacht schenken aan het hoogteverschil 

 het voorzien van bijkomende groene ruimte 

 het behoud van de geringe bestaande natuurwaarden 

 het betrekken van het leegstaand bedrijfspand bij de ontwikkeling van het gebied. 
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1.3.6. Binnengebied F, tussen Hoenderstraat, Nieuwstraat, Stationsplein en 

Stationsstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied F zijn: 

 de centrale ligging in centrum 

 het zicht op de staande wip als beschermd monument 

 de beschermde woning (nu restaurant) met beschermde ommuurde tuin. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied F zijn: 

 het realiseren van een noord-zuidgerichte verbinding voor traag verkeer tussen het station 

en het centrum 

 de integratie van de beschermde staande wip als toeristisch-recreatief baken  

 het maximaal behouden en toegankelijkheid maken van het bestaande groen (beschermde 

tuin) 

 het afwerken van de achterkanten in de westelijke flank. 

1.3.7. Binnengebied H, tussen Victor van Sandelaan, Schuttersveld en Sers-

kampstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied H zijn: 

 de aanwezigheid van recreatieve faciliteiten (staande wip) 

 de bestaande natuurwaarden 

 de watergevoeligheid (oostelijke rand is signaalgebied). 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied H zijn: 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_034_definitief structuurplan (versie gemeenteraad) 

293 

 het voldoende aandacht schenken aan het hoogteverschil en watergevoeligheid 

 het toekennen van een centrale rol van de bestaande recreatieve infrastructuur in het 

(nieuwe) binnengebied 

 het vermijden van achterkantsituaties richting de bestaande recreatieve infrastructuur 

 het realiseren van een oost-westgerichte verbinding voor traag verkeer. 

1.3.8. Binnengebied I, tussen Victor van Sandelaan, Serskampstraat, Sers-

kampsteenweg en Acaciastraat  

  
 

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied I zijn: 

 het zicht op de kerk- en watertoren 

 de aansluiting naar het zuidelijk gelegen open ruimte gebied 

 het open karakter van het binnengebied 

 de aanwezige natuurwaarden 

 de aanwezige veedrinkpoel 

 het agrarisch karakter (boerderijtypologie, boomgaard, kleine landschapselementen) van 

het binnengebied. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied I zijn: 

 het behouden van het open karakter 

 het behouden van het open zicht naar het centrum 

 het realiseren van een hogere densiteit in het noorden 

 het behouden van de natuurwaarden en de kleine landschapselementen (waaronder een 

veedrinkpoel) 

 het behouden van het informeel karakter van het gebied. 
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1.3.9. Binnengebied J, tussen Victor van Sandelaan, Oordegemsesteenweg, 

Zuidlaan en Korte Massemsesteenweg 

 

 
 

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied J zijn: 

 directeurswoning met bijhorende tuin in Korte Massemsesteenweg 

 centrale ligging nabij station 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied J zijn: 

 het behouden en integreren van de directeurswoning en bijhorende tuin 

 het realiseren van een goede doorwaadbaarheid en vlotte verbinding naar het station. 
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1.3.10. Binnengebied K, tussen Spoorweglaan, Korte Massemsesteenweg, 

Zuidlaan en Statiekouterwegel 

 

 
 

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied K zijn: 

 de aanwezigheid van het voormalig publiek zwembad 

 de aanwezige van de natuurwaarden, centraal in het binnengebied 

 de nabijheid van het station. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied K zijn: 

 het voldoende aandacht schenken aan het hoogteverschil tussen de parking aan de super-

markt en de omgeving 

 het mogelijk afstemmen van de private en publieke parkeerfaciliteiten 

 het mogelijk versterken van de handelscluster 

 het schenken van voldoende aandacht voor de sociale controle op de parkings. 
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1.3.11. Binnengebied M, tussen Gentsesteenweg, de spoorlijn en Neerstraat 

 

 
 

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied M zijn: 

 de aanwezigheid van natuurwaarden 

 de erfgoedwaarden van het gebouw. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied M zijn: 

 het ontwikkelen rekening houdend met de natuurwaarden en watergevoelige gronden 

 het integreren van de randbebouwing 

 het realiseren van een oost-westgerichte trage verbinding. 
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1.3.12. Binnengebied N, tussen Spoorweglaan, Bloemluststraat, Molenhoekje, 

Zuidlaan en Herdershoekstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied N zijn: 

 de aanwezigheid van natuurwaarden in de vallei van de Molenbeek 

 de aansluiting met de open ruimte gebied ten zuiden van Zuidlaan. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied N zijn: 

 het niet ontwikkelen omwille van de natuurwaarden en watergevoelige gronden. 

1.3.13. Binnengebied O, tussen Boekakker, Schollaertshof, de spoorlijn en 

Wetterstraat 

  

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied O zijn: 

 het zicht op de kerk van Overbeke 

 de aansluiting op het open ruimte gebied ten zuiden van de spoorweg 

 het informeel karakter van het binnengebied. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied O zijn: 

 het behouden en het uitbouwen van de continuïteit van de groenelementen langs het spoor 

als onderdeel van een ruimer netwerk 

 het behouden van de relatie met het open ruimte gebied aan de overzijde van de spoorweg 

 het behouden en het versterken van het perspectief op de kerk van Overbeke 
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 het integreren en het aansluiten van de nieuwe publieke ruimten en functies bij de be-

staande school en het woonzorgcentrum. 

1.3.14. Binnengebied P, tussen Florimond Leirensstraat, Markt, Kerkstraat en 

Hekkerstraat 

  
 

De zeer specifieke, lokale kenmerken van binnengebied P zijn: 

 het zicht op de Sint-Gertrudiskerk 

 de aanwezigheid van het gemeentehuis van Wetteren 

 de ligging naast Markt. 

Richtlijnen voor de toekomstige inrichting van binnengebied P zijn: 

 het realiseren van een (semi-)publieke doorsteek doorheen het binnengebied 

 het afwerken van de aanwezige achterkanten 

 het actief betrekken van bestaande omliggende panden in functie van de verruiming van 

de oppervlakte van het binnengebied 

 rekening houden met voldoende lichtinval en ongewenste zichtrelaties. 

1.4. Toepassing van het toetskader 

Het toetskader heeft niet dezelfde juridische draagwijdte als een ruimtelijk uitvoeringsplan. Om 

echter het toetskader ook als ruimtelijk beleidsinstrument te kunnen hanteren is het essentieel 

dat het toetskader bekend is als lokaal instrument van de 'stedenbouwkundige politiek' in de ge-

meente. Op dat ogenblik kan het mee in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening bij vergunningsaanvragen. Deze bekendmaking kan eenvoudig door 

een bevestiging in de gemeenteraad dat het toetskader als instrument voor de ontwikkeling van 

de binnengebieden zal worden toegepast. Het is dan ook aan te bevelen het toetskader als een 

volwaardig, losstaand document vorm te geven, dat te gepasten tijde aan initiatiefnemers kan 

worden bezorgd, of dat publiek toegankelijk is. 

Het toepassen van het toetskader legt een belangrijke verantwoordelijkheid en werklast bij de 

stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Deze dienst moet in staat zijn het overlegproces te 

organiseren en sturen zodat dit proces in de meest optimale omstandigheden kan plaatsvinden. 

Tevens moet zij in staat zijn de initiatieven op de meest consequente manier te beoordelen en te 

interpreteren volgens de aangereikte richtlijnen van het toetskader. Om tegemoet te komen aan 

de eventuele bijkomende werkdruk en een maximale neutraliteit of objectiviteit te bekomen kan, 
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indien gewenst, een externe kwaliteitskamer worden samengesteld die, in opdracht van de ge-

meente en samen met haar, het inhoudelijk traject en de onderhandelingsprocessen met de ini-

tiatiefnemers doorloopt. 

 


