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Aan Provincie Oost-Vlaanderen 
3e directie, dienst 33, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 
t.a.v. gedeputeerde Marc De Buck en hoofdingenieur-directeur Yves Cools,   
W. Wilsonplein 2 
B – 9000 Gent, 
 

 
PER EMAIL, PER GEWONE BRIEF 

 
 
     Afbakening Stedelijk Gebied Zottegem 

 
 
Geachte, 
 
 
Hierbij vindt u onze opmerkingen bij de eindnota van de onderzoeksfase van het afbakeningsproces van 
het kleinstedelijk gebied van Zottegem. 
 
 

• Bij het aanbod van bijkomende woongelegenheden is het wenselijk dit aanbod op kaart te 
situeren. Bij de keuzes die gemaakt worden van aan te snijden woongebieden wordt best 
concreter alle grensstellende elementen opgesomd die meespelen in de afweging.   

 
• De grensstellende elementen van het buitengebied :  

 
o We stellen voor om vanuit water en natuur alle nature overstroombare gebieden als harde 

grens te nemen, gelet op de doelstellingen en principes van het decreet integraal 
waterbeleid om minstens een stand-still te bewerkstelligen inzake ruimte voor het 
watersysteem. De mogelijke grenzen vanuit water zouden in dat opzicht dan beter de 
gebieden zijn waar men terug meer ruimte voor het watersysteem wenst te creëren of te 
herstellen. Omdat het wenselijk is dat waterlopen zich als continue blauwgroene linten 
doorheen het landschap aanwezig zijn, is het aangewezen dat de valleistructuren als 
duidelijke aaneengesloten structuren terug te vinden zijn op de kaart. Dit kan nog beter 
aangeduid worden (bvb. de Molenbeek van Leeuwergem tot Verlzeke en de 
Trapmijns/Erwetegembeek met zijbeken (Wurmendries- en Sint-Puawelsbeek)).  

o De NATURA2000 komen op kaart voor (pg. 51) maar worden beperkt vermeld in de 
tekst.  

o De Gewenste Natuur- en Bosstructuur (GNBS) worden best ook vermeld als 
grensstellend element. Deze kaart omvat de categorieën gewenst VEN, gewenst 
natuurverwevingsgebied, gewenst bosgebied en militair gebied. Vanuit deze kaarten kan 
een beeld verkregen worden van de visie van het Vlaams gewest om de natuurlijke 
structuur binnen een netwerk uit te bouwen. Volgens deze kaart heeft de Bettelhovebeek 
tot aan het Egmontkasteel zeer hoge prioriteit, hebben het domein Breivelde en de 
Bevegemse vijvers en omgeving (tot aan N42 en N454) en de Meilegembeek hoge 
prioriteit. Het kan aangewezen zijn de vallei van de Bettelhovebeek niet in het voorstel 
van afbakening van stedelijk gebied op te nemen omdat vanuit het afbakeningsproces in 
het buitengebied een visie op de integrale vallei zal ontwikkeld worden. Voor de Grote 
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Kouter (O2 op kaart 21) is aangewezen rekening te houden met de afbakening van dit 
gebied als gewenst bosuitbreidingsgebied op de GNBS.  

o We raden aan de recentste versie van de Biologische Waarderingskaart (versie 2.1) te 
gebruiken. Deze geeft een meer verfijnd en actueler beeld van bepaalde biologische en 
landschapsecologische waarden in het gebied.  

 
• De beschreven ruimtelijke concepten (6.3) zijn eerder ruimtelijke doelstellingen. Volgens de 

methodiek van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur in het buitengebied 
komen ruimtelijke concepten overeen met de gehanteerde legende-eenheden op de 
structuurschetsen. Voor de verschillende gebieden van de kwaliteitsvolle groenstructuur kunnen 
verschillende concepten uitgewerkt worden. M.b.t. de openruimtegebieden kan er meer aandacht 
gaan naar de link met de gebieden buiten het stedelijk weefsel op basis van de fysische structuur 
(watersysteem, structuurbepalende reliëfcomponenten).   

 
• We missen een overzicht van de bereikbare groene ruimte binnen het (ontwerp van) 

afbakeningslijn van het stedelijke gebied. Dit overzicht kan gemaakt worden volgens het 
referentiekader van Van Herzele et al. (2000, in : MIRA-S 2000). Dit referentiekader kan als 
basis dienen om na te gaan waar er voldoende resp. te kort is aan bereikbare groene ruimten. 
Hieruit kunnen vervolgens ontwikkelingsperspectieven afgeleid worden voor het stedelijk gebied 
om waar nodig volgens dit kader, bijkomende groene ruimte te plannen.  

 
 
 
In de hoop dat bovenstaande bemerkingen op een constructieve manier bijdragen aan de inhoud van 
eindnota en het voorstel van afbakening, groet ik U met de meeste Hoogachting, 
 
 
 
Lode De Beck 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Kliniekstraat 25 
B-1070 Brussel 
Email: lode.debeck@inbo.be 
Tel. +32 2 558 18 75   Fax. + 32 2 558 18 05 
 
Cc naar  
AMINAL, afdeling natuur, buitendienst Oost-Vlaanderen 
Gebr. Van Eyckstraat 3-6 
9000 Gent 
 


