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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 Kleinstedelijk Gebied Eeklo 
 

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

• De grensstellende elementen van het buitengebied :  
 

o De legende bij de kaart 9 bevat niet alle eenheden die op kaart staan. Dit maakt het niet 
mogelijk te weten wat er precies op kaart staat. 

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 een groot deel van 
de “de groene poort N9” een hoge prioriteit en is wenselijk om afgebakend te worden als 
natuurverwevingsgebied. Mogelijks wordt in het afbakeningsproces in het buitengebied 
een visie op de integrale zone tussen de Lembeekse bossen, Moerkens en het Leen 
ontwikkeld.   

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.  

 
• Bij de sectorale plannen inzake natuur (4.1.2) kan er ook melding gemaakt worden van de 

aanwezigheid van het ingestelde bosreservaat “Bellebargiebos” te Waarschoot en Lembeke.  
 
• 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.  
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• De actie “herinrichten van de doortocht N9” houdt geen rekening met het versnipperend effect 
tussen twee belangrijke boszones. We raden aan om actieve ontsnipperingsmaatregelen op te 
nemen in de actie.  

 
• Er wordt melding gemaakt van de doortrekking van de R43, ook van de Tieltsesteenweg tot de 

N9. Hier is het nodig melding te maken van het versnipperend effect dat deze nieuwe weg kan 
veroorzaken tussen het Leen en de Lange Moeyakker. Het is aangewezen een effectenrapport te 
maken waarin de noodzaak van de weg onderzocht wordt en het plan afgewogen wordt t.o.v. 
andere alternatieven.  

 
• De voorgestelde bestemmingswijzigingen (9.4.3) resulteren in een netto verlies aan diverse 

groene bestemmingen. We wijzen op de toepassing van het standstillprincipe uit het decreet 
betreffende het natuurbehoud. Conform dit principe kan er geen kwalitatieve en kwantitatieve 
achteruitgang plaatsgrijpen van de natuur in Vlaanderen. Daarom is het vereist dat 
ruimteboekhouding van dit afbakeningsproces dit principe respecteert.  

 
 
 
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 
 


