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1. Doelstelling van het toetskader  

Uit de vergelijking tussen het aanbod van potentiële bouwmogelijkheden en de woningbehoef-

ten in het stedelijk gebied van Wetteren, zoals afgebakend in het provinciaal ruimtelijk uitvoe-

ringsplan, blijkt dat het er voor het stedelijk weefsel niet zozeer op aankomt een kwantitatief 

bijkomend aanbod te creëren dan wel te waken over de kwalitatieve ontwikkeling van de stede-

lijke ruimte in functie van nieuwe woningbouwprojecten.  

De beoogde ruimtelijke kwaliteit voor de invulling van niet-ontwikkelde binnengebieden in 

woongebied 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 ruimte-

lijke ontwikkeling gedetailleerd vast te leggen. Het binnengebied zal worden ontwikkeld op het 

ogenblik dat de initiatiefnemer de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, vastgelegd in bestem-

mingsvoorschriften, 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 gemeentelijke stedenbouwkundige 

dienst over een werkbaar instrument om de ruimtelijke kwaliteit van geplande ontwikkelingen te 

toetsen en aanbevelingen voor kwaliteitsimpulsen ten behoeve van de ontwikkelaar te formule-

ren. 

Het toepassen van dergelijk toetskader als instrument voor kwalitatieve ontwikkelingen zou dan 

een nieuwe vorm van samenwerking tussen de initiatiefnemer-ontwikkelaar en de gemeente 

introduceren. Het toetskader creëert een nieuwe basis voor overleg en dialoog, niet over kwan-

titatieve 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 kwaliteiten in het binnengebied aanwezig zijn en aan welke kwaliteiten het bin-

nengebied 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 kwa-

liteit. 
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2. Categorisering van de binnengebieden in het 
verstedelijkt weefsel van Wetteren 

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 bin-

nengebied. Ook deze context dient immers in rekening gebracht. Binnen het toetskader zelf kan 

hier al rekening mee worden gehouden door een aantal categorieën van binnengebieden te 

onderscheiden. 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. 

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 binnen-

gebied weer. Naarmate de versnippering toeneemt, neemt ook de complexiteit voor ont-

wikkeling 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 
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antropogene activiteiten zich vandaag manifesteren in het binnengebied. Bij het ontwikkelen 

van de binnengebieden zullen voor elk van deze drie types verschillende programmatorische en 

ruimtelijke kwaliteitseisen van toepassing zijn.  

Onderstaande figuur situeert de binnengebieden per type. In de volgende tabel zijn per binnen-

gebied de kenmerken samengevat die tot deze categorisering hebben geleid.  

figuur 1 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 

omgeving  

type 2 (grijs): B, C, D, H en K 

binnengebieden met kenmerkend de 

aanwezigheid van een structurerende 

voorziening, een halfopen celwand met 

open niet ontwikkelde percelen en toe-

gangs-wegen, een aantal grotere percelen 

en in een omgeving met een middelhoge 

bouwdensiteit 

type 3 (groen): A, I, L, M, N en O 

binnengebieden 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 

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 

woongebied op termijn ten dele naar woningen worden omgezet.  

Voor het binnengebied L werd een verkavelingsvergunning toegekend en de wegenis aange-

legd.  

Het binnengebied P is een voorbeeld van binnengebied dat niet is meegenomen in de inventa-

risatie ten behoeve van de kwantitatieve woningbouwprogrammatie. Het betreft een klein inge-

sloten binnengebied waardoor de relevantie voor de woningbouwprogrammatie beperkt blijft. 

tabel 1  categorisering van de binnengebieden  

 o
m

lig
g

e
n

d
e
 fu

n
c
tie

s
 

p
ro

g
ra

m
m

a
 b

in
n

e
n

-

g
e
b

ie
d

 

n
a
tu

u
rw

a
a
rd

e
n

 

lo
c
a
tie

 

to
e
g

a
n

k
e
lijk

h
e
id

 

v
e
rs

n
ip

p
e
rin

g
 

p
a
rk

e
re

n
 

c
e
lw

a
n

d
 

w
o

n
in

g
d

ic
h

th
e
id

 

(w
o

n
in

g
e
n

/h
e
c
ta

re
) 

o
p

p
e
rv

la
k
te

 

A wonen weiland grachtenstructuur, 

knotwilgen 

1.000 m 

tot 

station 

onbebouwde 

percelen, 

rechtstreekse 

toegang 

klein (3 

percelen) 

op eigen 

perceel 

open 3 - 5  15.870 m² 

B wonen, tankstation, 

autowasplaats, 

broodjeszaak, 

apotheek, 

computerwinkel 

private 

buitenruimte 

geheel groene 

ruimte, bosrijk  

800 m 

tot 

station 

één toegangs-

weg 

klein (2 

percelen) 

grotendeels 

eigen 

perceel, 

gedeeltelijk 

straat 

half-

open 

10 - 15 5.000 m² 

C wonen, middelbare 

school, rust- en 

verzorgingstehuis, 

cultureel centrum 

semi-publieke 

tuin, speeltuin 

school, private 

tuin, parkeren 

grotendeels 

groene ruimte, 

bosrijk 

800 m 

tot 

station 

goede 

toegankelijk-

heid via 

bestaande 

ontsluiting 

matig (7 

percelen) 

grotendeels 

in de straat, 

gedeeltelijk 

op het 

terrein 

half-

open 

20 - 25 12.600 m² 

D wonen, groentewin-

kel, hondensalon 

loods, private 

tuinen, weiland 

weinig of geen 

natuurwaarden 

(wel mogelijke 

uitbreiding met 

1.000 m 

tot 

station 

één toegangs-

weg 

beperkt (3 

percelen) 

grotendeels 

in de straat 

gesloten 15 - 20 1.400 m² 
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grote bosrijke tuin) 

E wonen, bakker, 

fietswinkel, taverne, 

autorijschool, 

decoratie, 

kledingzaak, 

schoenenwinkel, 

zonnecenter, 

broodjeszaak, 

meubelzaak, 

huisdieren, 

bedrijvigheid 

private tuinen, 

bedrijvigheid, 

loodsen 

heel beperkt 

aanwezig, enkele 

bomen 

300 m 

tot 

station 

mogelijke 

toegang via 

één onbe-

bouwd perceel, 

een aantal 

onderdoorgan-

gen en twee 

garageboxen 

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, waardevol-

le bomen 

100 m 

tot 

station 

onderdoorgan-

gen, toegangen 

parking 

groot (18 

percelen) 

in de straat, 

in binnenge-

bied 

gesloten 30 - 38 13.000 m² 

G wonen, academie, 

bedrijvigheid, 

parfumerie,  

parkeren, 

loodsen, 

private tuin, 

nieuwe 

woningen 

beperkt, grote 

private tuin met 

waardevolle 

bomen 

300 m 

tot 

station 

bestaande 

ontsluitings-

weg, 

onderdoorgan-

gen 

gemiddeld 

(8-10 

percelen) 

in binnenge-

bied, in 

straat 

gesloten 20 - 25 8.000 m² 

H wonen boogschiet-

club, private 

groene ruimte, 

opslagloods 

grote aaneenge-

sloten groene 

ruimte met 

waardevolle 

bomen 

900 m 

tot 

station 

bestaande 

trage wegen, 

rechtstreekse 

toegang via 

boogschietclub 

klein (4 

percelen) 

op perceel half-

open 

5 - 10 10.700 m² 

I wonen, agrarische 

dierenasiel, 

boomkwekerij 

agrarische 

bedrijvigheid 

(voederge-

wassen, 

weiland, 

serreteelt) 

enkele monumen-

tale bomen, 

perceelstructuur, 

open ruimte, 

veedrinkpoel 

700 m 

tot 

station 

3-4 trage 

wegen, enkele 

onbebouwde 

percelen 

gemiddeld 

(12-16 

percelen) 

op perceel, 

in de straat 

half-

open 

5 - 10 30.000 m² 

J wonen, houthandel loods, 

houthandel, 

private tuin 

geringe 

natuurwaarden, 

private tuin met 

monumentale 

bomen 

150 m 

tot 

station 

bezoekers- en 

logstieke 

toegang 

houthandel 

gemiddeld 

(8 

percelen) 

in straat gesloten 15 - 20 7.000 m² 

K wonen, grootschali-

ge detailhandel 

(Heytens, Intermar-

che, E5 mode) 

parkeerveld, 

Intermarche, 

garageboxen, 

private groene 

ruime 

gemiddeld 

verwilderde 

groene ruimte , 

grote aaneenge-

sloten groen 

ruimte 

200 m 

tot 

station 

toegang 

parking, 

garageboxen, 

open perceel 

klein (5 

percelen) 

in straat, in 

binnenge-

bied 

half 

open 

15 - 20 13.000 m² 

L wonen weiland aangesloten 

grasland, open 

ruimte 

350 m 

tot 

station 

toegang via 

parking, open 

perceel 

klein (5-3 

percelen) 

op perceel open 15 - 20 20.000 m² 

M wonen, grootschali-

ge detailhandel 

(Fun) 

verwilderde 

groene ruimte, 

garageboxen 

grote aaneenge-

sloten groene 

ruimte met 

munumentale 

bomen 

1.000 m 

tot 

station 

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 

station 

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 

station 

groot, trage 

weg doorheen 

het gebied 

gemiddeld 

(14 

percelen) 

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 

station 

één toegangs-

weg, 

onderdoorgan-

gen, mogelijke 

doorsteek aan 

de achterzijde 

van het 

gemeentehuis 

gemiddeld 

(8 

percelen) 

in binnenge-

bied 

gesloten 25 - 30 1.100 m² 
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3. Ontwerpprincipes per type binnengebied 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek zijn per type binnengebied mogelijke invullingen uit-

gewerkt. Op basis van de resultaten kunnen per type van binnengebied principes worden ge-

destilleerd die aan de basis liggen van de kwalitatieve en hoogwaardige ontwikkeling van de 

binnengebieden. Zij vormen een basis om de individuele woonwensen te koppelen aan collec-

tieve maatschappelijke doelstellingen. 

figuur 2 ontwerpprincipes voor een kwalitatieve ontwikkeling van binnengebieden 

binnengebieden type 1  

binnengebieden met een sterk geslo-

ten wand, een sterk versnipperde 

eigendomsstructuur en in een dens 

bebouwde 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 

 

binnengebieden type 2  

binnengebieden met kenmerkend de 

aanwezigheid van een structurerende 

voorziening, een halfopen celwand 

met open niet ontwikkelde percelen 

en toegangswegen, een aantal grote-

re 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 

voorkanten 

   
uitbouwen van een kwalitatief traag 

netwerk 

uitbouwen van publiek toegankelijk 

groen 

parkeren gemeenschappelijk organi-

seren 
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binnengebieden type 3  

grote binnengebieden aan de rand 

van het centrum met kenmerkend 

grotere onbebouwde delen in 

gebruik voor landbouw en hobby-

landbouw, een halfopen tot open 

celwand en een grote toegankelijk-

heid 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 

voorzieningen in de directe omgeving 

en openbaar vervoer halten 
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4. Bespreking van het toetskader 

Uit de vergelijking tussen woonaanbod 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 

kwalitatieve 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 geplande ontwikkelingen te toetsen en aanbevelingen voor kwaliteitsimpulsen te formule-

ren.  

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 inten-

sief 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 binnenge-

bieden gelden. Zij zijn generiek.  

 Het tweede niveau van richtlijnen heeft betrekking tot de verschillende categorieën van 

binnengebieden. 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 defini-

eren lokale kwaliteiten en leggen gebiedsspecifieke richtlijnen per binnengebied vast.  

4.1. 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 volledig binnengebied. 

4.1.1. Aandacht voor afstanden en bouwhoogtes 

Bij de invulling van een binnengebied dienen de minimale afstanden tot de perceelsgrenzen en 

de maximale bouwhoogtes te allen tijde in acht genomen. Elke bestaande en nieuwe woning 

moet beschikken over voldoende natuurlijke lichtinval en privacy. De 45 graden-regel kan in 

eenvoudige situaties richtinggevend zijn. Deze regel stelt dat de afstand tot de perceelsgrens 

gelijk is aan hoogte van de kroonlijst aan deze zijde. Er wordt bijgevolg een hoek van 45 graden 

gevormd tussen de perceelsgrens en de dakrand. Van deze regel kan, in meer complexe situa-

ties, worden afgeweken op basis van een gemotiveerde en onderbouwde argumentatie betref-

fende de beoogde ruimtelijke kwaliteit. Deze argumentatie komt tot stand door een uitgekiend, 

vernieuwend architecturaal ontwerp dat toont hoe de gewenste natuurlijke lichtinval en de pri-

vacy kunnen worden gegarandeerd. Aan de hand van een drie dimensionale voorstelling kun-
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nen de impact van slagschaduw, de mate van inkijk, inval van natuurlijk licht enz. worden be-

oordeeld. 

4.1.2. Toegankelijkheid voor diensten 

Het ontwerp voor de invulling van het binnengebied houdt rekening met alle eisen en normen 

met betrekking tot de toegankelijkheid van hulpdiensten. Bij twijfel wordt steeds een vooraf-

gaandelijk advies gevraagd aan de brandweer en de politie. Bijzondere aandacht gaat uit naar 

de huisvuilophaling. Dit wordt, waar mogelijk, collectief georganiseerd. Tot slot dient rekening te 

worden gehouden met de toegankelijkheid voor verhuiswagens. 

4.1.3. Ruimte voor het collectieve 

Stedelijkheid genereert ontmoeting en uitwisseling. De geplande ontwikkelingen van de binnen-

gebieden spelen een actieve rol in het bestendigen en faciliteren van levendigheid en het cre-

eren van (sociale) kwaliteit in de (klein)stedelijke ruimte van Wetteren, zowel tussen de nieuwe 

bewoners en gebruikers van het binnengebied als tussen de bestaande omwonenden. Dit bete-

kent dat bijzondere aandacht uitgaat naar ruimte voor het collectieve, op maat en schaal van 

het binnengebied. Het betreft onder meer: 

 het integreren van publieke en semipublieke ruimten 

 het voorzien van evidente sociale controle 

 het streven naar een sociale mix, met aandacht voor specifieke doelgroepen 

 het inpassen van kleinschalige collectieve voorzieningen zoals gemeenschappelijke afval-

verzamelpunten, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, speelaanleidingen enz. 

 het inplanten van wijk- en stadsvoorzieningen zoals parken, publieke tuinen, commerciële 

ruimten, diensten enz. 

Door bovendien bepaalde elementen gemeenschappelijk te organiseren, in tegenstelling tot een 

traditionele individuele benadering, kan een zekere ruimtewinst worden gerealiseerd. 

4.1.4. Ruimte voor blauwgroene netwerken 

Binnengebieden spelen een belangrijke rol in de stedelijke waterhuishouding. Vaak zijn zij 

schaarse plekken in de stad waar nog onbebouwde en onverharde ruimte aanwezig is. De 

infiltratiecapaciteit van deze gebieden volledig teniet doen door bijkomende bebouwing en ver-

harding, kan leiden tot een groeiende wateroverlast en druk op het rioleringsstelsel. In de bin-

nengebieden is er in die zin voldoende (onverharde) ruimte nodig om infiltratie mogelijk te ma-

ken waardoor de grondwatertafel kan worden aangevuld. Maatregelen ten voordele van de 

waterhuishouding kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan ecologische infrastructuur. Idealiter 

worden deze groene zones zoveel mogelijk verbonden en ingeschakeld in een groter netwerk. 

Dit verhoogt niet alleen de biodiversiteit in de stad maar zorgt tevens voor een aangenaam en 

aantrekkelijk woonklimaat. De binnengebieden bieden zo ruimte aan blauwgroene netwerken. 

4.1.5. Aandacht voor reliëf 

In verschillende gebieden kunnen natuurlijke hoogteverschillen aanwezig zijn. Ze worden be-

schouwd als specifieke, te behouden kenmerken. Ze vormen geen knelpunten in het steden-

bouwkundig en architecturaal ontwerp, maar net potenties en uitdagingen voor een contextueel 

en vernieuwend ontwerp. 
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4.1.6. Nieuwe ontwikkelingen als meerwaarde voor de ruimere omgeving 

De beschikbare ruimte in binnengebieden en meer specifiek in de stedelijke ruimte van Wette-

ren is schaars. In die zin worden de binnengebieden beschouwd als strategische locaties die, 

naast ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, ook (kunnen) worden ingeschakeld om huidige lokale 

ruimtelijke vraagstukken en behoeften op te lossen. Zo vormt de ontwikkeling van het binnen-

gebied een aantoonbare meerwaarde voor de ruimere omgeving. Bovendien mogen nieuwe 

ontwikkelingen in de binnengebieden in geen geval bijkomende problemen op het vlak van 

sluipverkeer, verkeersveiligheid, parkeren, wateroverlast enz. genereren. 

4.1.7. Algemene ruimtelijke visie voor het binnengebied 

Een organische groei van punctuele, perceelsgewijze ontwikkelingen hypothekeert vaak een 

coherent ruimtelijk beeld voor heel het binnengebied. De toegankelijkheid van centraal gelegen 

percelen kan hierdoor bijvoorbeeld worden verhinderd. Vandaar dat ontwikkelingen in het bin-

nengebied zich moeten inschrijven in een algemene ruimtelijke visie voor het volledig gebied. 

Deze visie valoriseert de kwaliteiten van het gebied, vandaag en in de toekomst. De ontwikke-

lingsschets houdt bovendien rekening met bestaande ruimtelijke visies voor de ruimere omge-

ving (bijvoorbeeld een goede aansluiting op het hoger fiets- en wandelnetwerk). Alle nieuwe 

ontwikkelingen in het gebied worden afgestemd op de algemene ruimtelijke visie. 

4.2. Niveau 2: richtlijnen per type binnengebied  

Ongeacht het type van binnengebied is een inrichtingsschets voor het volledig binnengebied 

noodzakelijk. Deze schets dient om de samenhang met de ruimtelijke visie voor het volledig 

gebied te bewaken.  

Op het tweede niveau kunnen daarnaast ook volgende richtlijnen en uitdagingen beschreven 

worden per type binnengebied 1.  

4.2.1. Binnengebieden type 1 

Tot het eerste type behoren de binnengebieden met een sterk gesloten wand, een sterk ver-

snipperde 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 on-

derscheidt van het alledaagse door de nodige aandacht en fijngevoeligheid voor de kwaliteiten 

en potenties van de plek (cfr. site Cordonnier).  

 

 
1
   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 van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Binnen voorliggend toetskader worden de kwaliteiten van gebied beschreven.  
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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 woonont-

wikkeling, specifiek gericht op doelgroepen zoals ouderen. De nabijheid van diensten en voor-

zieningen in het centrum zijn hiertoe de perfecte aanleiding. Bijkomende kleinschalige commer-

ciële activiteiten zijn toegestaan indien een duidelijke meerwaarde voor en integratie in het 

kernwinkelgebied 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 uit-

zonderlijke architectuur aan. Zo blijft bovendien ook voldoende open en groene ruimte over.  

In functie van de ontsluiting en toegankelijkheid van het binnengebied dient bijzondere aan-

dacht besteed aan het openen of openhouden van verbindingen tussen de omliggende straten 

en de kern van het binnengebied. 

4.2.2. 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 

aantal grotere percelen en in een omgeving met een middelhoge bouwdensiteit. Volgende bin-

nengebieden 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 on-

dersteuning 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 

worden gerealiseerd. Omwille van de sterke dominantie van de reeds aanwezige grootschalige 

activiteit(en), is een voldoende hoge dichtheid noodzakelijk, als tegengewicht voor de reeds 

aanwezige activiteit(en). Door de hoge dichtheid wordt een mogelijk geïsoleerd karakter van de 

nieuwe woonontwikkelingen vermeden. Een mix van grondgebonden woningen en een gesta-

peld programma worden 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 
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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 kwaliteit. 

4.2.3. 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 robuust raamwerk bakent de ver-

schillende ontwikkelingsvelden af waarbinnen het nieuw 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 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 

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, 

bakker, kapper, dagbladhandel enz.) zijn in deze binnengebieden uitgesloten. Doordat het 

raamwerk degelijk en voldoende kwalitatief uitgerust en ingericht is (de basiskwaliteit is hierdoor 

gegarandeerd) is een meer informeel en spontaan karakter van de ontwikkelingen in de ontwik-

kelingsvelden 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 

Spoorweglaan, Bloemluststraat, Molenhoekje, Zuidlaan en Herdershoekstraat, is een woonont-

wikkeling niet aangewezen. 

4.3. 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 betreffend binnengebied. Voorbeel-

den van dergelijke kwalitatieve kenmerken zijn: 
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 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 

daartoe 

 de aanwezigheid van recreatieve faciliteiten 

 het informeel karakter van het gebied. 

Deze kenmerken geven aanleiding tot mogelijke bijkomende specifieke richtlijnen per binnen-

gebied. Omwille van het zeer gebiedsgebonden karakter treden zij vooral tijdens de uitwerking 

en het ontwerpproces voor het betrokken binnengebied op de voorgrond treden. In wat volgt 

zijn deze kwalitatieve kenmerken per binnengebied opgesomd. 

4.3.1. 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 Cooppal-

laan, mogelijk gekoppeld aan de waterhuishouding of grachtenstructuur 

 het reserveren van voldoende ruimte voor het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwa-

ter. 
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4.3.2. 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.  

4.3.3. 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) 
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 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 functies 

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 Wegvoering-

straat 

 het mogelijk uitbreiden van bestaande functies mits een coherente, ruimte-efficiënte organi-

satie 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. 

4.3.4. 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). 
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4.3.5. 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. 

4.3.6. 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 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_027_toetskader ontwikkeling binnengebieden.docx 

18 

tuin) 

 het afwerken van de achterkanten in de westelijke flank. 

4.3.7. 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: 

 het voldoende aandacht schenken aan het hoogteverschil en watergevoeligheid 

 het toekennen van een centrale rol van de bestaande recreatieve infrastructuur in het (nieu-

we) binnengebied 

 het vermijden van achterkantsituaties richting de bestaande recreatieve infrastructuur 

 het realiseren van een oost-westgerichte verbinding voor traag verkeer. 

4.3.8. 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 
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 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. 

4.3.9. Binnengebied J, tussen Victor van Sandelaan, Oordegemsesteenweg, 

Zuidlaan en Korte Massem-sesteenweg 

  
 

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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4.3.10. 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 su-

permarkt 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. 

4.3.11. 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 
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 het realiseren van een oost-westgerichte trage verbinding. 

4.3.12. 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. 

4.3.13. 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 
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 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 

 het integreren en het aansluiten van de nieuwe publieke ruimten en functies bij de bestaan-

de school en het woonzorgcentrum. 

4.3.14. 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. 
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5. 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 

gemeente. 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 plaatsvin-

den. 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 ko-

men aan de eventuele bijkomende werkdruk en een maximale neutraliteit of objectiviteit te be-

komen kan, indien gewenst, een externe kwaliteitskamer worden samengesteld die, in opdracht 

van de gemeente en samen met haar, het inhoudelijk traject en de onderhandelingsprocessen 

met de initiatiefnemers doorloopt. 

  



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_027_toetskader ontwikkeling binnengebieden.docx 

24 

 

Bijlage: ontwerpend onderzoek 

Bij wijze van voorbeeld is ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de wijze hoe een binnenge-

bied kan worden ontwikkeld. Dit is per type binnengebied uitgewerkt aan de hand van een wille-

keurig gekozen binnengebied. Het ontwerpend onderzoek heeft geen enkele juridische of be-

leidsmatige waarde en is louter illustratief en inspirerend bedoeld. Daarom is het als bijlage bij 

voorliggend document gevoegd. 
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1. Binnengebied type 1: F 

1.1. Bestaande situatie 

figuur 3 situering binnengebied F tussen Hoenderstraat, Nieuwstraat, Stationsplein en 

Stationsstraat 
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figuur 4 indicatieve perimeter 
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figuur 5 ruimtelijke analyse 
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1.2. Inrichtingsvoorstel 1 

 
 

Beschrijving 

 tuin als (semi)publiek park, behoud van waardevolle bomen en tuinaanleg 

 binnengebied als één samenhangende groene, (semi)publieke ruimte 

 bijkomend programma, punctueel ingeplant aan de randen ((zorg)wonen) 

 kruisende voetgangersdoorsteken 

 doorsteek via Belgacompoort 

 herbestemming van Belgacom 

 parkeren ondergronds op te lossen. 

 

programma aantallen 

wonen 5.476 m² 

appartementen (120 m²) 45 

commerciële ruimte of diensten 0 m² 

park 5.000 m² 
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1.3. Inrichtingsvoorstel 2 

 

 

Beschrijving 

 tuin als (semi)publiek park, behoud van waardevolle bomen en tuinaanleg 

 binnengebied als tweeledige publieke ruimte: (semipubliek park en publieke passage) 

 herbestemming Belgacom 

 bijkomend programma in het verlengde van Belgacom (commercieel gelijkvloers en 

(zorg)wonen) 

 kruisende voetgangersdoorsteken 

 herwaardering Posthotel 

 volwaardige publieke passage via Posthotelpoort (cfr. site Cordonier) 

 transformatie van achterkanten langs Nieuwstraat 

 parkeren ondergronds op te lossen. 

 

programma aantallen 

wonen 4.200 m² 

appartementen (120 m²) 35 

commerciële ruimte of diensten 848 m² 

park 5.465 m² 
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2. Binnengebied type 2: K 

2.1. Bestaande situatie 

figuur 6 situering binnengebied K tussen Spoorweglaan, Korte Massemsesteenweg, Zuid-

laan en Statiekouterwegel 
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figuur 7 indicatieve perimeter 

 
 

figuur 8 ruimtelijke analyse 
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2.2. Inrichtingsvoorstel 1 

 
 

Beschrijving 

 ruimtewinst door complementair gebruik van infrastructuren 

 heldere en logische organisatie van het parkeren in een langgerekte parkeerstrip 

 ruimte voor bijkomende commerciële ruimte of startende bedrijven volgens de ruimtelijke 

logica van de parkeerstrip 

 nieuwe woonontwikkelingen in tweede lijn ontsloten vanaf bestaande woonstraten, waardoor 

ontwikkelingen onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden 

 ruime mix aan woontypologieën (rijwoningen, schakelwoningen, parkwoningen, apparte-

menten) 

 nood aan voldoende woonaanbod als tegengewicht voor het volume van de winkel en een 

basis voor sociale contacten 

 maximale groenruimte, zwembadsite als onderdeel van het park en zachte verbinding rich-

ting station. 

 

programma aantallen 

wonen 6.641 m² 

woningen type 1  12  

 108 m² + tuin (52 m²)  

woningen type 2 11 

 110-130 m² + tuin (55-65 m²)  

woningen type 3 6 

 120 m² + garage + tuin (150 m²)  

appartementen (120 m²) 18 

commerciële ruimte 532 m² 
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startende bedrijven 1.551 m² 

park 6.400 m² 

2.3. Inrichtingsvoorstel 2 

 
 

Beschrijving 

 ruimtewinst door complementair gebruik van infrastructuren 

 heldere en logische organisatie van het parkeren in een langgerekte parkeerstrip 

 ruimte voor bijkomende commerciële ruimte of startende bedrijven volgens de ruimtelijke 

logica van de parkeerstrip 

 gemeenschappelijke infrastructuur en maximale samenwerking noodzakelijk voor woonont-

wikkeling 

 nood aan voldoende woonaanbod als tegengewicht voor het volume van de winkel en een 

basis voor sociale contacten 

 maximale groenruimte, zwembadsite als onderdeel van het park en zachte verbinding rich-

ting station. 

 

programma aantallen 

wonen 6.032 m² 

woningen type 1  17  

 96 m² + tuin (45-50 m²)  

woningen type 2 12 

 120 m² + tuin (65 m²)  

appartementen (120 m²) 18 

commerciële ruimte 532 m² 
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startende bedrijven 1.551 m² 

park 4.076 m² 
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3. Binnengebied type 3: I 

3.1. Bestaande situatie 

figuur 9 situering binnengebied I tussen Victor Sandelaan, Serskampstraat, Serskamp-

steenweg en Acaciastraat 

 

figuur 10 indicatieve perimeter 
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figuur 11 ruimtelijke analyse 
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3.2. Inrichtingsvoorstel 1 

 

 

 

Beschrijving 

 aanzienlijke centrale open ruimte 

 ontsluiting via lussensysteem, waardoor doorgaand verkeer en shortcuts worden vermeden 

 wonen aan het park, wonen aan semi-publieke erven 

 eenvoudige uitbreiding in oostelijke richting (diepe tuinen) 

 

programma aantallen 

wonen 11.528 m² 

rijwoningen 56 

 80-96 m² + tuin (percelen 120-250 m²)  

appartementen (120 m²) 45 

kopgebouw 5.919 m² 
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park 8.548 m² 

semipublieke ruimte 2.100 m² 

3.3. Inrichtingsvoorstel 2 

 

 
 

Beschrijving 

 minimale infrastructuur 

 wonen aan het park, wonen aan semi-publieke erven 

 eenvoudige uitbreiding in oostelijke richting (diepe tuinen) 

 herbestemming van de boerderij tot beheerboerderij 

 

programma aantallen 

wonen 12.636 m² 
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rijwoningen 36 

 120-160 m² + tuin (percelen 100-500 m²)  

appartementen (120 m²) 57 

kopgebouwen 1.640 m² 

herbestemming boerderij 537 m² 

park 17.764 m² 

3.4. Inrichtingsvoorstel 3 

 

 

 

Beschrijving 

 contextuele verdichting in langgerekte stroken volgens patroon van boomkwekerijen 

 casco van kwalitatieve groene publieke ruimte waarbinnen informele ontwikkelingen worden 

toegelaten. 

 

programma aantallen 

wonen 6.890m² 



OMGEVING - 22/06/2015 - 12065_TK_027_toetskader ontwikkeling binnengebieden.docx 

41 

serrewoningen 72 

 80/110/130/160 m² + tuin (percelen 100-

500 m²) 

 

appartementen (120 m²) 57 

herbestemming boerderij 1.527 m² 

park 14.938 m² 

 

 

 


