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AANLEIDING en VRAAGSTELLING 
 

In het kader van het afbakeningsproces van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur nam de Vlaamse Regering op 3 april 2009 akte van het 
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur in de buitengebiedregio 
Waasland, keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande plannen 
van aanleg in het Waasland goed en bepaalde ze de beleidsmatige prioriteiten 
voor het opstarten van de uitvoeringsacties.  
 
Eén van de uitvoeringsacties in deelruimte 2 “Land van Waas” in deze 
buitengebiedregio heeft als naam “Bosrijk gebied van Puivelde”. Hiervoor werd 
volgende actie omschreven “Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor:- de versterking van de bosstructuren omgeving Gouden 
Leeuw met bosuitbreiding tot een aaneengesloten boscomplex, 
ontsnipperingsmaatregelen en stapsteenbossen richting noord en zuid.(richtcijfer 
bosuitbreiding 110ha); - het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen in voor de landbouw belangrijke gebieden. Er wordt maximaal 
rekening gehouden met bestaande landbouwbedrijfszetels en huiskavels in 
functie van de landbouweconomische uitbating.” 
 
Voorliggend advies spitst zich toe op het eerste luik van de actie, meer bepaald 
op de vraag hoe een aaneengesloten boscomplex kan gerealiseerd worden en 
welke ruimtelijke randvoorwaarden nodig zijn om ontsnipperingsmaatregelen te 
kunnen nemen. Het advies gaat niet in op de concrete maatregelen (bvb. 
verwijderen verharding wegen, ecoducten, ecotunnel) die er per zone nodig zijn. 
Het advies richt zich op infrastructuren en bebouwing die een potentiële barrière 
kunnen vormen. Ook andere elementen in het landschap (bvb. grote 
akkercomplexen) kunnen een barrière vormen voor diverse organismen maar dit 
komt niet aan bod in dit advies.     
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TOELICHTING
 
In het eindvoorstel van de Gewenste ruimtelijke structuur opgemaakt in het kader van hoger genoemd afbakeningsproces 
worden heel wat openruimteverbindingen voorzien tussen de bossen aanwezig op de Z-vormige bossengordel in het 
Waasland. Die bossengordel begint aan het Kloosterbos te Zelzate en stopt nabij Hof ter Saksen te Beveren. Op 
onderstaande schetsfiguur is het oostelijk deel van deze bossengordel te zien met o.m. het Hof ter Saksen (gebied met nr. 
24.12), de Westakkers-De Ster (nr. 24.6), de bossen in Waasmunster (24.2 en 24.10), Puivelde-Gouden Leeuw (24.3) tot 
aan de bossen te Stekene (nrs. 24.7 en 24.8). Deze zone onderscheid zich bodemkundig door de aanwezigheid van zand. In 
het noordelijk deel (Zelzate-Stekene) is dit een onderdeel van de grotere dekzandrug Maldegem-Stekene. In het zuidelijk 
deel rondom Sint-Niklaas betreft dit vooral een stuifzandrug. 
 
We gaan na of de doelstelling voor het ruimtelijk concept voor het gebied 24.3 en alle voorziene openruimteverbindingen 
vanuit/naar het boscomplex van Puivelde (24.3) kunnen behouden of gerealiseerd worden. 
 
Voor het gebied 24.3 dat valt onder het concept 24 schrijft men in de Gewenste ruimtelijke structuur het volgende voor :  
 
24. Behouden, versterken en verbinden van bosstructuren en stadsrandbossen 

 

- Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur en bos zijn hier nevengeschikte functies. De bossen worden maximaal behouden en 

versterkt binnen het landschappelijk kader. Versterking kan door bosuitbreiding en het realiseren van bosverbindingen met kleine 

landschapselementen en stapsteenbosjes. Bosuitbreiding sluit zoveel mogelijk aan op bestaanden bossen en houdt rekening met 

de historische bosstructuren. Het heeft een ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke natuur- en landschappelijke 

waarden. 

 

-  Een multifunctioneel gebruik en een duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en wordt aangemoedigd. Andere zachte 

functies zijn mogelijk voor zover ze de ecologische draagkracht niet overschrijden. 

 

-  Er worden ontsnipperingsmaatregelen getroffen op de gronden die tussen de grotere boscomlexen op de stuifzandrug liggen, om 

bosverbindingen mogelijk te maken. Er wordt ruimte voorzien voor stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en 

andere houtige lijnvormige landschapselementen. 

 

-  Landbouw is in vele van deze gebieden van belang en dient behouden te worden. Landbouw kan ruimtelijk verweven met 

stapsteenbosjes voorkomen. 
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24.3. Puivelde (Belsele) 

24.5. Hanewee & Leebeek- 

en Gaverwijk (Sinaai, 

Waasmunster) 

24.7. Steengelaag (Stekene) 

24.8. Habroek (Kemzeke) 

24.9. Bagonie (Sint-Pauwels) 
 

 
Doorheen en langs dit 
gebied (24.3) stromen 
twee beken langsheen 
dewelke openruimte-
structuren ook van belang 
zijn. Voor deze beken 
werden volgende 
doelstellingen 
neergeschreven in de 
gewenste ruimtelijke 
structuur: 
 
23. Meer ruimte voor 

water langs waterlopen, 

verhogen natuurlijke 

structuurkenmerken en 

versterken van de 

verbindende ecologische 

functie 

 

- Het ruimtelijk beleid is 

gericht .op het behoud van 

de hoofdfunctie (landbouw, 

bos, natuur, ...) waarin deze 

elementen zijn gelegen, 

maar vrijwaart voldoende 

ruimte voor het realiseren 

van een landschappelijke en 

ecologische basiskwaliteit die 

de verbindende 

natuurfunctie mee 

ondersteunt. 

 

- De aangeduide beken zijn 

allen op de Wase cuesta 

ontspringende beken die 

belangrijk zijn als 

landschappelijke dragers en 

die zorgen voor de 

herkenbaarheid en 

leesbaarheid van het 

landschap. De 

herkenbaarheid van deze 

beken wordt behouden en zo 

veel mogelijk hersteld.  

Er wordt meer ruimte aan water gegeven door de beken ruimte te geven om spontaan en 

vrij te meanderen. Op de locaties waar de beken ook een valleistructuur vertonen, 
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worden deze behouden en zoveel mogelijk hersteld. Er is ook bijzondere aandacht voor 

het realiseren van een goede waterkwaliteit door ruimte voor buffers te voorzien. 

 

- Voor de verschraalde landschappelijke gebieden rond waterlopen kunnen initiatieven 

voor landschapszorg en -herstel genomen worden om groene corridors met grote 

dichtheid van landschapselementen te creëren. 

 

- Er wordt een grotere structuurvariëteit in de waterlopen nagestreefd door de 

natuurlijke processen mogelijk te maken, en het waterbergend vermogen te 

optimaliseren waarbij een grotere ecologische en landschappelijke waarde gecreëerd 

wordt door beekbegeleidende begroeiingen. 

 

Gebieden: 

23.1. Belselebeek (Sinaai, Belsele) 

23.8. Molenbeek (Sint-Niklaas – Kanaal van Stekene) 

 
We gaan in dit advies twee zaken na: 1) Hoe kunnen de vooropgestelde 
interne doelstellingen in het kerngebied van het RUP (24.3) gehaald 

worden, wat dient hiervoor in stand gehouden te worden of wat is er 
nodig om deze te herstellen 2) Hoe kunnen de (externe) ruimtelijke 

doelstellingen die de relatie leggen met en naar het gebied Puivelde 
gehaald worden, wat dient hiervoor in stand gehouden te worden of wat 

is er nodig om deze te herstellen? 
 

1) Hoe kunnen de (interne) ruimtelijke doelstellingen in het 

actiegebied Puivelde gehaald worden?  
 

Het gebied Puivelde is als een aaneengesloten (uit te breiden) boscomplex 
geschetst in de Gewenste ruimtelijke structuur. Voor deze kern voorziet men 
dus (zie hoger) dat de Bosuitbreiding zoveel mogelijk aansluit op bestaande 
bossen en rekening houdt met de historische bosstructuren en dat het een 
ecologische meerwaarde heeft en houdt rekening met specifieke natuur- en 

landschappelijke waarden. 
 
In het gebied zijn er nu 4 beboste kernen die groter zijn dan 10 ha (resp. 
11.5 ha, 13 ha, 18,5 ha en 28 ha). Het grootste fragment wordt door de 
Kouterstraat afgesneden van een fragment van 7 ha; de Kouterstraat is 
actueel deels afgesloten voor het verkeer. Indien deze straat niet als barrière 
beschouwd zou worden, kunnen we spreken van een kern van 35 ha. 
Daarnaast zijn er nog 27 kleinere beboste fragmenten tussen 0.3 ha en 5.5 
ha groot (zie kaart hieronder). 
 
Indien men een aaneengesloten boscomplex wenst te realiseren zal de 
tussenliggende ruimte best als bos bestemd worden en is het van belang dat 
er geen barrières tussen de verschillende fragmenten (meer) aanwezig zijn of 
kunnen gecreëerd worden. Indien er een of meerdere grotere boskernen 
gemaakt worden, wordt dit een geschikt leefgebied voor een aantal 
organismen. Het is enerzijds belangrijk dat deze biotopen vlot bereikt kunnen 
worden vanuit bronpopulaties buitenaf en anderzijds zal er dispersie ontstaan 
indien bepaalde populaties aangroeien en/of een voedseltekort hebben en/of 
zich willen voortplanten. Dan is het nodig dat ze een dispersieroute vinden. Of 
de hier aangeduide locaties effectief zullen gebruikt als dispersieroute hangt 
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van diverse landschapsecologische factoren af waarop geen eenduidig 
antwoord kan gegeven worden.  
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We focussen in dit advies op de verharde wegen en op bebouwing. In het 
actiegebied bevinden zich de volgende verharde wegen Kruisstraat, 
Marktstraat, Bosstraat, Eikenlaan, Gouden Leeuwstraat, Kouterstraat, 
Koutermolenstraat en Kleemstraat. De straten die in vet staan, een deel van 
de Kleemstraat en de Koutermolenstraat en de Sinaaiwegel kunnen bebouwd 
worden volgens het gewestplan ((landelijk) woongebied of 
verblijfsrecreatiegebied; zie kaart hierboven). 
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Met uitzondering van de Sinaaiwegel zijn alle delen nagenoeg volledig 
bebouwd. Daarnaast komt er nog heel wat verspreide residentiële, agrarische 
en verblijfsrecreatieve bebouwing voor in groene of agrarische 
bestemmingen.  
 
Bij volledige realisatie van het gewestplan zou het bestemde bosgebied 
ten noorden van de Gouden Leeuwstraat niet verbonden zijn met het stuk 
bestemd bosgebied ten zuiden ervan. Verder naar het westen blijft de ruimte 
open door de agrarische bestemming indien de agrarische bebouwing er niet 
dusdanig toeneemt tot de Gouden Leeuwstraat een gesloten bebouwd lint 
vormt. Actueel is er nog een potentiële openruimteverbinding, m.n. via de 
kadastrale percelen afdeling 9, sectie A nrs. 616 (ten noorden van de Gouden 
Leeuwstraat) en 1290a plus 1287b (ten zuiden van de Gouden Leeuwstraat) 
en eventueel nr. 1284. Een deel van het perceel met kadasternummer 616 is 
ingericht als tuin/park. Actueel is 1284 de toegangsweg tot de woning die 
staat op perceel 1286c en maakt perceel 1287b deel uit van de 
aanhorigheden bij deze woning.  Een deel van perceel 1290a heeft de 
bestemming woonpark. Een eventuele bebouwing kan de rechtstreekse 
verbinding tussen de twee boskernen verhinderen. Het smalste stuk van deze 
mogelijke openruimteverbinding is 27 meter (dit is de perceelsbreedte van 
perceelnummer 1290a).  
 
Conclusie hier is dat het ruimtelijk gezien vereist is om het perceel 1290a 
integraal te herbestemmen als natuur- of bosgebied om de potentiële 
dispersie van bepaalde organismen mogelijk te maken. Een herbestemming 
van de onbebouwde ruimte verder westwaarts langsheen de Gouden 
Leeuwstraat van de huidige agrarische bestemming tot bouwvrij agrarisch 
gebied kan een extra (onrechtstreekse) dispersiemogelijkheid verschaffen. 
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Indien er overwogen wordt om de boskern uit te breiden conform de 

visie, dan kunnen volgende elementen de realisatie van een aaneengesloten 
kern verhinderen: 
• de zone tussen de Bosstraat, de Gouden Leeuwstraat, de Eikenlaan en de 

Marktstraat is volledig ingesloten door een ononderbroken woonlint 
volgens het gewestplan 

• bij een eventuele realisatie van het verblijfsrecreatiegebied langs de 
Sinaaiwegel blijft er evenwel een (smalle) corridor over ter hoogte van de 
Koutermolenstraat om de boszone ten noorden en ten zuiden ervan met 
elkaar te verbinden.  

 
Langsheen de Eikenlaan liggen nog twee onbebouwde zones die als corridor 
kunnen fungeren voor een bos ten oosten en ten westen ervan. De meest 
noordelijke corridor kan behouden blijven via de kadastrale percelen afdeling 
9, sectie B, nrs. 246a en afdeling 9, sectie A nrs. 720d, 720e en 722f, het 
smalste punt van deze mogelijke corridor is 25 meter; de meest zuidelijke 
corridor kan via de percelen afdeling 9, sectie B, nrs. 279 en afdeling 9, sectie 
A nrs. 736a, het smalste punt van deze mogelijke corridor is 30 meter. Beide 
corridors voldoen niet aan de standaard breedte van een corridor dewelke 40 
à 50m bedraagt1. Om die reden is het aangewezen één van de twee corridors 
breder te maken of minstens beiden te behouden in hun huidige breedte.  
 
Conclusie is hier dat het ruimtelijk gezien vereist is om de percelen op de 
twee potentiële corridors integraal te herbestemmen als natuur- of bosgebied 
om de potentiële dispersie van bepaalde organismen mogelijk te maken. 

 

                                           
1 Luell B., Bekker H., Cuperus R., Dufek J., Fry G., Hicks C., Hlaváč V., Keller V., Rosell C., Sangwine T., 
Tørsløv N. & Wandall B., le Maire (Eds.) 2003. COST 341. Habitat fragmentation due to transportation 

infrastructure. Wildlife and traffic. A European handbook for identifying conflicts and designing solutions. 

KNNV Publishers. 
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Langsheen de Bosstraat is de 
laatste potentiële openruimte-
verbinding begin 2010 verloren 
gegaan. Wil men hier een recht-
streekse verbinding tussen de 
bossen aan weerszijden van de 
weg zal men een uitdoofscenario 
moeten uitstippelen voor enkele 
woningen bvb. op plaatsen waar 
de lintbebouwing zich enkel aan 
één zijde van de straat bevindt. 
Een onrechtstreekse verbinding 
kan behouden blijven of ver-
sterkt worden mits behoud van 
de verbindende percelen langs 
de Eikenlaan (zie hoger), de 
Colliestraat, de Kleemstraat, de 
Kluitstraat, de Kouterstraat en 
de Gouden Leeuwstraat.  
  
Langsheen de Gouden Leeuw-
straat en de Markstraat (de 
andere 2 van de 4 wegen die 
een rondom rond gesloten 
woonlint kunnen vormen vol-
gens het gewestplan) kunnen 
mogelijkheden geschapen wor-
den om rechtstreekse verbin-
dingen te realiseren met de 
(volgens de visie uit te breiden) 
boskern centraal tussen de vier 
woonlinten indien men kiest 
voor een uitdoving van bebou-
wing op een aantal plaatsen of 
indien men tussen de bebouwing 
meerdere voldoende brede zo-
nes behoudt of inricht als corri-
dor. Indien hogergenoemde cor-
ridors langsheen de Eikenlaan 
gerealiseerd worden, is er nog 
een onrechtstreekse open-
ruimteverbinding tussen de 
voorziene boskernen langs beide 
zijden van de Gouden Leeuw-
straat via de openruimte in het 
agrarisch gebied over de Collie-
straat, Kleemstraat en Kuilstraat 
buiten het actiegebied.  
 
De enige potentiële open 
verbinding langsheen de 
Koutermolenstraat kan  
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gerealiseerd worden via de percelen afdeling 9, sectie A, nrs. 945d, 946l (ten 
noorden van deze straat), 943 en 947 (ten zuiden van deze straat).  
 
Een overzicht van alle mogelijke corridors staat in de onderstaande figuur.  
Deze verbindingen tussen de onderscheiden boskernen zoals bestemd op het 
gewestplan plus deze voorzien volgens de ruimtelijke visie lijken op het 
eerste zicht wel essentieel wil men bosuitbreiding met een ecologische 
meerwaarde realiseren conform de visie.  Voorziet men deze corridors niet, 
dan krijgt men 4 gescheiden boskernen waarvan 1 volledig geïsoleerd zit 
tussen vier aaneengesloten woonlinten (i.c. Gouden Leeuwstraat, Eikenlaan, 
Bosstraat en Marktstraat). De ecologische meerwaarde (bekeken vanuit de 
noodzaak voor voldoende potentiële migratiemogelijkheden) van de 
bosuitbreiding zal dan beperkter zijn. In voorkomend geval lijkt het dan meer 
aangewezen de ruimte bestemd als agrarisch gebied beneden de Gouden 
Leeuwstraat te bestemmen als bosgebied om alsnog een bosuitbreiding met 
een ecologische meerwaarde te realiseren.  
 
De aangeduide corridors lopen elk over een verharde weg met elke een 
verschillende breedte. Om te kunnen fungeren als corridor voor zoveel 
mogelijk organismen en om aldus echt te kunnen spreken van een 
aaneengesloten boscomplex zullen bijkomende maatregelen nodig zijn zoals 
het aanleggen van een ecotunnel of ecoduct op die locaties. De precieze 
inrichting van die plaatsen valt buiten het bestek van voorliggend advies. Het 
is aangewezen om in het RUP de nodige voorschriften m.b.t. deze locaties te 
voorzien zodat deze ingrepen stedenbouwkundig mogelijk zijn.  
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In de visie werd vermeld dat de bosuitbreiding rekening houdt met de 
historische bosstructuren. Hiervoor situeren we de bebossing in het 
actiegebied en de omgeving ervan sinds de Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik van graaf de Ferraris (1770-1776) 2. De 
bebossing in drie periodes worden hieronder gevisualiseerd, de eerste geeft 
de bebossing weer op de kaart van graaf de Ferraris, de tweede op de 
Vandermaelenkaart en de derde op de derde editie van de topografische 
kaarten.  

 

 
 

Op het einde van de 18e eeuw was er niet zoveel bos (88ha binnen 
actiegebied) als er heden voorzien is volgens de ruimtelijke visie. Halverwege 
de 19e eeuw leek de grootste oppervlakte bos (240ha) aanwezig. Nadien is de 
oppervlakte bos weer afgenomen (211ha in 1940 tot 129ha in 2001). De 
voorziene bosuitbreiding van 110ha zal - althans in oppervlakte - best 
aansluiten bij de situatie van 1850. Qua structuur bevond zich de (over de 
jaren heen) best aaneengesloten boskern zich vooral ten noorden van het 
actiegebied.   

                                           
2 De Keersmaeker  L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. GIS-data met bebossing op historische kaarten uitgewerkt 
voor project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse 
Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling  in opdracht van de Vlaamse minister 
bevoegd voor natuurbehoud. 
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2) Hoe kunnen de (externe) ruimtelijke doelstellingen die de 

relatie leggen met het gebied Puivelde gehaald worden? 

 
2a) Behouden, versterken en 

verbinden van bosstructuren  
 
In de Gewenste ruimtelijke structuur (zie 
ook hoger) worden de boscomplexen 
aangeduid onder het concept met nummer 
24 met elkaar verbonden via verbindings-
pijlen. Zo vertrekken er verbindingspijlen 
van het bosgebied van Puivelde (24.3) 
naar het zuiden (gebied 24.5: Hanewee & 
Leebeek- en Gaverwijk (Sinaai, 
Waasmunster)) en naar het noorden 
(gebieden 24.7: Steengelaag (Stekene), 
24.8: Habroek (Kemzeke) en 24.9: 
Bagonie (Sint-Pauwels)).  
 
De visie schrijft het volgende voor  in 
verband met de bosverbindingen: 
“..realiseren van bosverbindingen met kleine 
landschapselementen en stapsteenbosjes...” 

en “..- Er worden ontsnipperingsmaatregelen 
getroffen op de gronden die tussen de grotere 

boscomlexen op de stuifzandrug liggen, om 

bosverbindingen mogelijk te maken. Er wordt 

ruimte voorzien voor stapsteenbossen, 

beboste corridors, brede houtkanten en 

andere houtige lijnvormige 

landschapselementen. 

 

- Landbouw is in vele van deze gebieden van belang en dient behouden te worden. 

Landbouw kan ruimtelijk verweven met stapsteenbosjes voorkomen” 

 

De verbinding tussen gebieden 24.5 en 24.3 is geschetst boven een woonzone 
met een breedte van minimum twee woonlinten (zie figuur hieronder).    

 
Bij volledige realisatie van het gewestplan lijkt dispersie van bepaalde 
organismen tussen de bebouwing door alleen mogelijk via de “opening” in het 
woonlint in de Kruisstraat (bestemd als agrarisch gebied) en verder via een 
kruising van de Moervaart (wat voor sommige organismen ook een barrière kan 
zijn) en tenslotte via de Vortekoestraat. Via dergelijke dispersieroute wordt de 
afstand tussen beide boscomplexen ca. 11 km, terwijl de afstand in vogelvlucht 
tussen beide gebieden ca. 1,5 km is. Indien het beleid kiest voor een verbinding 
in rechte lijn zal een uitdoofbeleid voor een aantal woningen dienen 
vooropgesteld te worden. 
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De standaard breedte van een corridor bedraagt 40 à 50 m3. Een mogelijkheid 
kan in twee stappen (corridors) via de Hooimanstraat waar op sommige plaatsen 
actueel slechts bebouwing voorkomt aan één zijde van de straat en via de 
Wijnveldstraat alwaar de stroken met bebouwing aan één zijde van de straat 
veel beperkter zijn. Dit kan ondermeer via de Ruiselaarbeek (dit is de blauwe lijn 
waarboven twee rode ovalen getekend staan in onderstaande figuur) zodat een 
natte verbinding kan gerealiseerd worden.  

                                           
3 Luell B., et al., 2003.  
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De verbinding tussen gebied 24.3 enerzijds en de gebieden 24.8 (Habroek) en 
24.9 (Bagonie) anderzijds wordt eveneens bemoeilijkt door de aanwezigheid van 
enkele (landelijke) woonlinten zoals voorzien op het gewestplan (zie figuur 
hieronder), meer bepaald de Marktstraat plus de Kruisstraat (op de noordgrens 
van het actiegebied van het RUP) en de Lijkveldestraat. Tussen Habroek en 
Bagonie is er wel nog een openruimtecorridor aanwezig door de onderbrekingen 
in de woonlinten van de Vlasrootstraat en de Dauwstraat.  
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Actueel zijn de vermeldde woonlinten nog niet overal gerealiseerd, her en der 
zijn er nog potentiële openruimteverbindingen mogelijk. Zo is er nog een corridor 
mogelijk (zie figuur hieronder) tussen Habroek en Puivelde via onbebouwde 
zones in de 5 straten die bijna een gesloten woonlint vormen. Deze 
openruimteverbindingen zijn respectievelijk 105 m (Kruisstraat), twee maal 20 m 
(Kemzekestraat), 45 m (Lijkveldestraat), 40 m, 110 m, 30 m en 175 m (allen in 
de Vlasrootstraat) en 60 m (Dauwstraat). Het behoud van die corridor kan enkel 
mits een herbestemming van de betrokken percelen in de Kemzekestraat en de 
Lijkveldestraat vooraleer een bouwvergunning afgeleverd wordt voor deze 
percelen. Achter de Kemzekestraat ligt nog een zone bestemd als 
woonuitbreidingsgebied. Ook hier wordt best een strook herbestemd zodat de 
corridorfunctie behouden kan blijven. In de Kruisstraat, de Vlasrootstraat en de 
Dauwstraat worden de openruimtes tussen het woonlint best herbestemd tot 
bouwvrij agrarisch gebied. Op diverse plaatsen zijn de betrokken straten maar 
aan één zijde bebouwd. Deze zones kunnen een alternatief vormen voor het 
realiseren van een corridor, mits uitdoving van de woonfunctie.  
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2b) Meer ruimte voor water langs waterlopen, verhogen natuurlijke 
structuurkenmerken en versterken van de verbindende ecologische 

functie 
 

Ten noorden van het actiegebied stroomt de Molenbeek (nr. 23.8 op de 
schetskaart) en zuidelijk stroomt de Belselebeek (nr. 23.1) door het actiegebied.  
 
Een natuurverbinding tussen de (beekbegeleidende vegetaties van de) 
Molenbeek en het (te realiseren) boscomplex van Puivelde kan er komen indien 
de bosuitbreiding tot daar zou reiken. Dit is nu echter niet voorzien aangezien de 
grens van het actiegebied niet tot de Molenbeek reikt. De bebouwing langsheen 
de Marktstraat en de Groenstraat vormt actueel een nagenoeg aaneengesloten 
woonlint.  
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Om meer ruimte voor water te realiseren vormt de aanwezigheid van de 
woonfunctie langsheen de beek een probleem. Zo zien we ter hoogte van de 
Marktstraat dat die geschrankt aanwezig is telkens aan één zijde van de beek 
hetgeen moeilijk compatibel is met de werking van structuurbepalende processen 
zoals overstromingen en vrije meandering. Verder stroomopwaarts de Molenbeek 
situeert zich een gelijkaardige situatie ter hoogte van de Gentstraat alsook 
stroomafwaarts t.h.v. de Puiveldestraat.  
 
Wat de Belselebeek betreft is de relatie tussen het boscomplex van Puivelde en 
de beekbegeleidende reeds aanwezig doordat de Belselebeek de huidige 
zuidgrens vormt van dit boscomplex. De Belselebeek stroomt eerst door de 
woonkern van Belsele en na de kruising met het boscomplex van Puivelde door 
de woonkern van Sinaai. Om meer ruimte te laten voor de structuurbepalende 
processen in het actiegebied vormt de bebouwing aan het einde van de 
Kouterdreef die tot tegen de beek komt een structureel probleem. Voor het 
verhogen van de natuurlijke structuurkenmerken van deze beek is een continue 
bestemming vereist.  
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CONCLUSIE 
 

In voorliggend advies worden de minimale randvoorwaarden opgelijst om de 
vooropgestelde ruimtelijke doelstellingen van het bosrijk gebied van Puivelde te 
kunnen halen, meer specifiek welke verbindingen nodig zijn om een 
aaneengesloten boscomplex te kunnen realiseren en om de verbinding met de 
boscomplexen en beek(begeleidende vegetaties) te kunnen behouden, 
versterken of mogelijk te maken en welke percelen onbebouwd zouden moeten 
blijven om dit mogelijk te maken en voor welke zones een uitdoofbeleid 
aangewezen is.  
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