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Situering
Situering opdracht
De opdracht behelst de opmaak van een RUP ter vervanging van het BPA Brandhoek, en de
gedeeltelijke wijziging van het BPA. Het BPA is de oorzaak van verschillende juridische problemen.
Een actualisering dringt zich dus op. Concreet manifesteren zich volgende juridische knelpunten:
-

De vastgelegde ontwikkeling van het resterende landelijk woongebied langsheen de kleine
Branderstraat is achterhaald.

-

Het brandstoffenbedrijf Bart Chaerle, op het kruispunt Poperingseweg – Grote Branderstraat,
is strijdig met de BPA voorschriften. Het bestaande historisch gegroeide en vergunde tank- en
servicestation is niet toegelaten als nevenbestemming. Om te voldoen aan de
milieuvoorschriften dringt een aanpassing van het tankstation zich op; Hiertoe werd reeds een
positief planologisch attest verleend.

-

Het loonwerkersbedrijf Maricau in de Grote Branderstraat ligt volgend het BPA gedeeltelijk in
woongebied. Het is juridisch strijdig met de BPA voorschriften. Een recente uitbreiding moest
hierdoor noodgedwongen in het achterliggende agrarisch gebied gerealiseerd worden.

-

Het para-agrarisch historisch gegroeide veevoederbedrijf Bouton in de Kleine Branderstraat
huisvest ook een zonevreemde transportactiviteit onder de naam NV Transagro. Deze
activiteit is complementair aan de para-agrarische activiteit: het materieel wordt tijdens de
winter, bij gebrek aan landbouwtransporten, ingezet voor andere vrachten. Het bedrijf heeft
een nieuwe vraag tot uitbreiding.

-

In verschillende woningen is zelfstandige ambachtelijke bedrijvigheid als nevenactiviteit
aanwezig. Het betreft plaffoneerders, schilders, … Het betreffen kleinschalige functies met
beperkt ruimtebeslag en optimale verweving met het wonen. Deze zijn echter volgend de
voorschriften van het voorliggend BPA niet toegelaten.

-

Onmiddellijk grenzend aan het BPA zijn enkele zonevreemde woningen gelegen. Deze maken
deel uit van de kern maar bevinden zich in agrarisch gebied.

De doelstelling van het RUP is een duurzaam juridisch kader te vormen voor de bestaande
nederzetting waarbij verdere lokale ontwikkeling kan plaatsvinden op een ruimtelijk kwalitatieve
manier. Niettegenstaande de ligging en de schaal van Brandhoek is een zekere evolutie van het
gehucht wenselijk: een slaapdorp is niet wenselijk. Lokale activiteiten verweven met het woonweefsel
moeten dus mogelijk zijn. Daarnaast is er ook nog niet ontwikkeld woongebied aanwezig. Dit kan,
omwille van planschade, niet zomaar geschrapt worden. Een duidelijk, maar voldoende flexibel,
juridisch kader is noodzakelijk.
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Situering projectgebied
Het projectgebied omvat het landelijke gehucht Brandhoek. Administratief maakt het deel uit van
Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper. Het is gesitueerd tussen Ieper en Poperinge, westelijk van
de kern Vlamertinge. Brandhoek is gelegen aan de infrastructuren die deze twee steden met elkaar
verbinden: de N308 Poperingseweg, de oude verbindingsweg; de N38 Noorderring, de nieuwe
autoweg; en de spoorlijn 69, Poperinge-Brussel.
Brandhoek wordt omringd door landbouwgebied. Noordelijk bevinden zich de Galgebossen. Er wonen
een driehonderdtal mensen.
De RUP begrenzing is ruimer dan het oorspronkelijke BPA. Volgende principes zijn bepalend voor de
begrenzing van het RUP:
• Alle percelen met bouwtitel die deel uit maken van het gehucht zijn opgenomen in het RUP. Op
deze manier is er een eenduidige aanpak voor alle bebouwing in het gehucht. Dit zijn:
Alle percelen met bouwtitel uit het BPA
Het volledig landelijk woongebied (gewestplan)
Alle woonpercelen in goedgekeurde verkaveling in of onmiddellijk grenzend aan het gehucht
Alle zonevreemde woningen die, omwille van aansluiting op de kern, in aanmerking komen
voor regularisatie
• Het RUP vervangt het BPA volledig; er blijven geen restruimtes over waar het BPA blijft gelden.
• Grenzend aan percelen met bouwtitel wordt een strook van 30m agrarische zone opgenomen. Op
deze manier kan vertuining van het agrarisch gebied worden tegengegaan en de landschappelijke
integratie versterkt.
• Percelen worden nooit gedeeltelijk opgenomen in het RUP, altijd volledig.
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Bestaande toestand
PLANNINGSCONTEXT
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd opgemaakt door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, goedgekeurd bij MB op 23/11/97 en gewijzigd bij MB op 28/02/03.
Richtinggevend
Brandhoek maakt deel uit van het buitengebied. In het buitengebied is het beleid gericht op het
behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verweven van belangrijke structurerende elementen zoals
landbouw, natuur, bos en wonen en werken op niveau van het buitengebied. Dit kan alleen vanuit een
integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in het bijzonder. Dit
betekent niet dat het buitengebied wordt bevroren. De bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch
systeem bieden het raamwerk waarbinnen dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende
omgevingsvereisten op flexibele manier moeten kunnen functioneren. Deze dynamiek moet natuurlijk
aangepast zijn aan de schaal en het tempo van het buitengebied. Om dit beleid te realiseren zijn
volgende doelstellingen geformuleerd:
•
het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies (landbouw, natuur, bos en wonen en
werken op het niveau van het buitengebied)
•
het tegengaan van de versnippering van het buitengebied
•
het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied
•
het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen
•
het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied
•
het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem
•
het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied
Brandhoek is geen woonkern in het buitengebied. Concreet is het aansnijden van nieuwe ruimte in
Brandhoek voor nieuwe ontwikkelingen niet gewenst, wel moet de reeds bestaande bebouwing –en
reeds voor bebouwing bestemde gebieden- zo goed mogelijk ingepast worden in de aanwezige
buitengebiedfuncties.
De verkeersas die het gehucht dwarst, A19-N38-R33-N38, wordt als primaire weg II omschreven. De
ontwikkelingsperspectieven voor primaire wegen II zijn:
•
een volledige scheiding van alle verkeersmodi’s
•
regulering van het verkeer op alle kruispunten
•
geen nieuwe rechtstreekse toegangen tot het privaat domein
•
een bouw- en gebruiksvrije zone buiten de stedelijke gebieden van 30m vanuit de as van de weg
Bindend
Ieper is een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en aldus een economisch knooppunt .
Brandhoek maakt geen deel uit van dit stedelijk gebied. Er zijn geen andere elementen in de
onmiddellijke omgeving geselecteerd als structuurbepalend op Vlaams niveau.
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Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio kust-polders-westhoek
In uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen zijn een aantal grote eenheden natuur
waarover een consensus bestond met de landbouw afgebakend. Er was voorzien om van deze
gebieden uitvoeringsplannen op te maken Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering om geen
nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen meer op te starten, maar gebiedsgerichte en
ruimtelijk geïntegreerde visies op te maken. In deze visies wordt in overleg met de betrokken
gemeentes en provincies de natuurlijke en agrarische structuur uitgewerkt volgens de principes van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Na het opmaken van deze visies wordt er overleg gepleegd
met de diverse overheden en belangenorganisaties, waarna er kan overgegaan worden tot de selectie
van actiegebieden, die via RUP’s deze visies uitvoeren.
Voor de regio kust-polders-westhoek werd in mei 2005 een nota met de gewenste ruimtelijke structuur
afgerond. Deze nota vormt de basis van de overleg- en adviesronde, op basis van dewelke de
Vlaamse Regering kan beslissen over de te nemen acties.

Brandhoek is gelegen in de deelruimte E. Zandleemplateau van Ieper-Poperinge. De deelruimte
omvat het zandleemgebied ten zuiden van de IJzer en Handzamevallei, inclusief de rug van
Westrozebeke en Zonnebeke.
In de deelruimte zijn verschillende ruimtelijke concepten gewenst. Volgende ruimtelijke concepten zijn
relevant voor Brandhoek en zijn omgeving.
Grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het open landbouwplateau
Grote delen van het plateau van Poperinge-Ieper vormen aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke
drager erkend en gevrijwaard wordt. De aaneengesloten gebieden worden zoveel
mogelijk vrijgehouden van bebouwing, dit in eerste instantie ten behoeve van het in
stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.
De kenmerkende structuur van het familiale, gemengde landbouwbedrijf wordt erkend. Er moet
voldoende flexibiliteit en ondersteuning geboden worden aan intensieve grondgebonden teelten.
Nieuwe grondgebonden landbouwexploitaties of andere constructies worden zoveel mogelijk
gebundeld rond bestaande concentraties van agrarische bebouwing. Door glastuinbouw te
concentreren bij stedelijke of reeds versnipperde structuren of aansluitend bij bestaande
glastuinbouwconcentraties, kan verdere versnippering van de open ruimte voorkomen worden. In
deze gebieden moet een sterke verdichting nagestreefd worden, waarbij het gezamenlijk gebruik van
voorzieningen (energie, water, afval, opslag) gestimuleerd moet worden.
Kenmerkend zijn de behouden kavelstructuur van de huisweiden, de verspreid voorkomende
waardevolle graslanden, het voorkomen van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten,
bomenrijen, autochtone bomen, poelen en relicten van walgrachten rond hoevesites, het bouwkundig
erfgoed en het voorkomen van waardevolle akkergebonden fauna en flora. In het landbouwgebied
moet gestreefd worden naar het behoud en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen alsook naar het behoud en herstel van cultuurhistorische relicten en het
bouwkundig erfgoed, zodat een ecologische en landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt.
Elementen als hagen, bosjes of struwelen hebben tevens een erosiewerend effect.
In het landbouwgebied zijn voorzieningen mogelijk voor vormen van toeristisch en recreatief
medegebruik. Dit medegebruik bezit een laagdynamisch karakter en kan ook hoeve- en
plattelandstoerisme omvatten. Het oorlogserfgoed moet gevrijwaard worden en kan de basis vormen
van een toeristisch-recreatief netwerk.
Het concept is ondermeer van toepassing op (de op kaart aangeduide) 22.7, bosrijk gemengd
akkerbouwgebied bij de Galgebossen en op 22.9, het gemengd akkerbouwgebied bij Reningelst.
Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen
De bosrijke en heuvelende delen van het Hoppeland van Poperinge, het noordelijk deel
van de Ieperboog, de omgeving van de Ieperse vestingen en de bossen bij Houthulst
bezitten een uitgesproken landschappelijke en cultuurhistorische waarde. In deze
gebieden blijft grondgebonden landbouw de ruimtelijke drager, dit binnen de
randvoorwaarden die door het landschap worden aangegeven. De schaal van het landschap, de open
ruimte en de landschapselementen moeten in stand gehouden en versterkt worden. Nieuwe
bedrijfszetels worden geweerd en erfbeplantingen aangemoedigd.
Behoud van gave landschaps- en erfgoedelementen is realiseerbaar door behoud van de
grondgebonden landbouw die de kleine landschapselementen behoudt en via bosuitbreiding op
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geselecteerde plaatsen. Het gevarieerd landschap dat hierdoor behouden blijft is een troef voor
recreatief medegebruik. Kleine landschapselementen en kleine natuurkernen worden hier ontwikkeld.
Het concept is ondermeer van toepassing op 23.2, omgeving van de Galgebossen - Elverdinge en
Vlamertinge.
Versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden
verweven met landbouw
De bestaande boscomplexen en gewenste bosuitbreidingen vormen samen met de
omgevende structuur van graslanden, bomenrijen, dreven, hagen en andere kleine
landschapselementen specifieke gebieden waar grondgebonden landbouwgebruik kan
bestaan naast de instandhouding en versterking van de aanwezige ecologische en
landschappelijke waarden. Deze gebieden kunnen een rol spelen inzake recreatief medegebruik.
Het concept is ondermeer van toepassing op 24.2, complex van de Galgebossen.
Versterken historische bos- en parkstructuren
Uitgaande van de bestaande boscomplexen en -relicten van historische boscomplexen
en de aansluitende graslanden met bomenrijen en hagen is bosuitbreiding mogelijk.
Kasteelparken die aansluiten bij bosstructuren of dorpskernen moeten behouden en
versterkt worden. Er wordt gestreefd naar ecologisch beheer.
Bebossing gebeurt in eerste instantie op voor landbouw minder geschikte gronden (bodem,
eigendomsstructuur), en aansluitend bij de bestaande bosstructuren. In de bosrijke landschappen zijn
landbouw, natuur en bos nevengeschikte functies.
Openstellen van bestaande bossen wordt aangemoedigd. Bosuitbreiding in het kader van recreatieve
ontwikkeling is gewenst.
Het concept is ondermeer van toepassing op 25.3, Galgebossen.
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Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd opgemaakt door de Provincie WestVlaanderen, en goedgekeurd bij MB op 06/03/2002.
Richtinggevend
Brandhoek is gelegen in de deelruimte ‘Heuvel-Ijzerruimte’. Volgende elementen zijn bepalend voor
deze ruimte:
•
de natuurlijke structuur als drager voor toerisme en recreatie
•
compacte stedelijke gebieden Ieper, Poperinge en Diksmuide als concentratiegebieden van
hoogdynamische activiteiten
•
een sterke natuurlijke structuur bestaande uit de IJzer-Handzamevallei, parallelle beekvalleien ,
West-Vlaamse heuvels, bosgebieden en graslanden
•
agrarische structuur als drager van de grootschalige open ruimte.
De gewenste ruimtelijke nederzettingstructuur onderscheidt een aantal deelstructuren, zoals de
stedelijke netwerken, steden, bundelingen van kernen in een lijn of in een rasterpatroon en
plattelandsgebieden. Brandhoek is gelegen in het plattelandsgebied met verspreide kernen; een
dunbevolkt gebied rond de kleinstedelijke gebieden zoals Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne. In
het plattelandsgebied zijn er tal van kleine kernen met een zeer beperkt voorzieningenniveau,
waardoor de rol van kleinstedelijke gebieden voor het voorzieningenaanbod van essentieel belang is.
Een aantal kernen hebben eveneens een ruimtelijke ondersteunende rol voor lokale voorzieningen.
Het ruimtelijke beleid voor de nederzettingsstructuur is uitgewerkt op basis van de diverse
beleidscategorieën, zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De kleinste
nederzettingskorrels zijn de overige woningconcentraties en de verspreide bebouwing. Deze worden
geselecteerd door de gemeente. Brandhoek is niet opgenomen in een provinciale selectie: voor
woonkernen in het plattelandsgebied met verspreide kernen worden kernen met 300 tot 1000
inwoners als woonkern geselecteerd, kernen dicht bij een kleinstedelijk gebied komen niet in
aanmerking voor selectie. Brandhoek had in 1991 volgens de NIS statistieken nipt 300 inwoners, maar
werd niet geselecteerd, en kan dus hoogstens bij lagere beleidscategorieën horen. Voor deze
categorieën worden de volgende mogelijkheden geformuleerd:

Overige woonconcentraties

Verspreide bebouwing

mogelijkheden bijkomende
woningen
Enkel benutten van de juridisch
bestaande effectieve
bouwgronden
Enkel consolidatie van de
woonfunctie

mogelijkheden lokale
bedrijvigheid
In verwevenheid met het wonen
Afweging van bestaande
bedrijvigheid tegenover
buitengebiedfuncties

De provinciale bevoegdheid voor de gewenste natuurlijke structuur is het verbinden van de grote
eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) met
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De
natuurverbindingsgebieden zijn daarbij gebieden waar kleine natuur- en landschapselementen de
migratie van kleine organismen tussen de natuuraandachtszones vergemakkelijken. Bij de
natuurverbindingsgebieden is natuur een nevenfunctie is. Het behoud, herstel en ontwikkeling van
kleine landschapelementen en het behoud van de open ruimte staan centraal in het beleid. Clusters
van kleine landschapselementen vormen daarbij als het ware stapstenen tussen
natuuraandachtzones, Deze gebieden worden zoveel mogelijk gevrijwaard van activiteiten die niet
kaderen in een open ruimte beleid en zorgen voor een hoge landschappelijke herkenbaarheid die
moet worden bewaard.
De gewenste agrarische structuur onderscheidt twee deelgebieden: ‘grondgebonden agrarische
structuur als drager’ en ‘intensief gedifferentieerde agrarische structuur’. Brandhoek behoort tot het
eerste deelgebied. De ontwikkelingsvisie voor dit deelgebied is het behouden en versterken van grote
aaneengesloten gebieden met grondgebonden landbouw. Dit komt ook de landschappelijke waarde
en het recreatief medegebruik ten goede. De landbouwsector kan daarbij gebiedsgerichte taken
opnemen op het vlak van toerisme, recreatie, landschaps- en natuurbeheer.
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Brandhoek is gesitueerd in het landelijk toeristisch-recreatief netwerk van de Heuvelstreek. Naast de
toeristische knooppunten (Ieper, Poperinge, Heuvelland, Bellewaerde, …) zijn ook de diverse relicten
uit het oorlogsverleden, archeologische relicten en de vele bossen kenmerkend voor dit netwerk.
Kleinschalige toeristische recreatieve plattelandsactiviteiten kunnen op deze plaatsen ontwikkeld
worden.
De beleidsdoelstellingen voor de gewenste landschappelijke structuur zijn het behouden en
versterken van de diversiteit en de herkenbaarheid van de landschappen, het vrijwaren van
landschappen met een duidelijk culturele erfgoedwaarde en het ruimtelijk sturen van nieuwe ingrepen.
Brandhoek ligt op de grens van verschillende landschapseenheden: het gave landschap noordelijk
van de N38, en het nieuwe landschap (ruilverkaveling) zuidelijk van de N38. Het ruimtelijk beleid voor
gave landschappen is het behouden en versterken van de traditionele kenmerken en karakteristieke
relicten. Bij de nieuwe landschappen moet een ruimtelijk concept worden opgemaakt waarbij recente
ingrepen worden geïntegreerd.
Bindend
Volgende selecties op provinciaal niveau zijn van belang:
•
de kern Vlamertinge als bedrijfsondersteunend hoofddorp
•
de Galgebossen tot de vallei van de Grote Kemmelbeek als natuurverbindingsgebied;
meerbepaald clusters kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden
•
de heuvelstreek als landelijk toeristisch-recreatief netwerk (met inbegrip van het volledig
grondgebied van Ieper)
•
De Galgebossen als teoristisch-recreatief knooppunt, meerbepaald als ander openluchtrecreatief
groen domein van provinciaal niveau
•
De Galgebossen en het hoppeland van Poperinge als gave landschappen

Provinciaal fietsroutenetwerk
In de omgeving van Brandhoek is één onderdeel van het provinciaal fietsroutenetwerk gelegen; met
name een functionele route langsheen de N38 Poperingseweg. Deze route vormt de verbinding
tussen Ieper en Poperinge.
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper werd opgemaakt door de WVI in opdracht van de stad
Ieper, en goedgekeurd bij MB op 02/10/2000.
Richtinggevend
De gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde ruimte vertaalt zich in een sterke
hoogdynamische stedelijke kern omgeven door een kralensnoer van deelkernen met verschillende
dynamiek. Gezien hun omvang, de aanwezige voorzieningen en bedrijvigheid worden de kernen
Vlamertinge, Elverdinge, Boezinge en Zillebeke als hoofddorpen aangeduid. Daarnaast telt Ieper nog
een aantal kleinere kernen met hoofdzakelijk een woonfunctie, aangeduid als woonkernen (Dikkebus,
Brielen, Sint-Jan, Voormezele, Hollebeke, Zuidschote en Brandhoek). Er worden twee
beleidsdoelstellingen geformuleerd:
•
Het verdichten van de kernen (bebouwen bouwrijpe percelen, inbreiding, opwaardering
woningvoorraad)
•
Leefbaarheid van de kernen (gedifferentieerd woningaanbod, opwaarderen publieke ruimte,
publieke verzorgingsfunctie bestendigen en versterken)
De selectie van hoofddorpen en woonkernen is een bevoegdheid van de provincie, dit is dan ook
enkel een suggestie voor de provincie. Het later goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
volgt dit niet volledig: Brandhoek werd niet geselecteerd als woonkern.
De driehoek Elverdinge-Vlamertinge-Galgebossen wordt binnen de gewenst open ruimte structuur
aangehaald als een maximaal te behouden en te versterken deelgebied. Het is een waardevol
agrarisch landschap met belangrijke natuurwaarden, met als ankers de Kemmelbeek en haar zijbeken
en de Galgebossen.
De N308 Poperingseweg wordt in de gewenste ruimtelijke lijninfrastructuur voorgesteld als lokale weg
II, dit tussen de N38 Noorderring en de grens met Poperinge ter ontsluiting van de kern van
Vlamertinge en de Brandhoek. Ondermeer de doortocht van de N308 zal, conform het mobiliteitsplan,
prioritair worden aangepakt.
De gewenste ruimtelijke structuur voor Vlamertinge en Brandhoek haalt volgende strategische
aandachtspunten aan voor Brandhoek:
• Aan de oversteek van de N38 in Brandhoek, van de Kleine naar de Grote Branderstraat, moeten
maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verhogen
• De Poperingseweg heeft haar functie als verbindingsweg in de Brandhoek verloren. Haar functie
als woon- en leefstraat dient hersteld te worden door een adequate herinrichting.
• De aanwezige zonevreemde bedrijven in Brandhoek dienen via een uitvoeringsplan geëvalueerd
te worden indien ze wensen uit te breiden
Bindend
Bij de selectie van hoofddorpen en woonkernen wordt Vlamertinge als hoofddorp aangeduid.
Brandhoek is niet opgenomen bij de woonkernen, in tegenstelling tot omschrijving in de gewenste
ruimtelijke nederzettingsstructuur. Deze selectie wordt gehanteerd tot het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan de uiteindelijke selecties vastlegt.
Voor de zonevreemde bedrijven wordt de opmaak van een sectoraal BPA vooropgesteld om een
structurele oplossing te bieden. Daarbij wordt vooropgesteld dat:
• Zonevreemde bedrijven niet inpasbaar worden geacht in een N-gebied, R-gebied, bosgebied,
recreatiegebied, waterwinningsgebied en in agrarische gebieden met ecologische waarde zoals
aangeduid op het gewestplan Ieper-Poperinge.
• Zonevreemde bedrijvigheid geen ruimtebeslag kan hebben van een totale oppervlakte van >2,5ha
• Zonevreemde uitbreidingen aansluiting vinden met de bestaande (zonevreemde) bebouwing en/of
reeds sterk structureel aangetast open-ruimte gebied. De in open-ruimtecorridors gelegen
zonevreemde bedrijven worden geacht uitdovend te zijn.
• Zonevreemde bedrijvigheid en/of -uitbreiding steeds voorwaardelijk moet worden ingepast in het
landschap. Een effectenrapport kan hier gebiedsspecifieke inzichten geven;
• Zwak dynamische en sterk dynamische activiteit vergt in relatie tot de draagkracht van de
omgeving een verschillende aanpak. Evaluatiecriteria zullen worden opgemaakt waarin minstens
ruimtegebruik, schaal, visuele en vormelijke aankleding, historische context, lawaai, stof, licht,
geurhinder en afvalproductie aan de orde zijn.
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•

•

Zonevreemde bedrijvigheid en/of -uitbreiding slechts kunnen worden toegestaan in relatie tot het
vermogen van de aanpalende verkeersweg om het gegenereerde verkeer verkeersveilig te
kanaliseren. Elementen van verkeersleefbaarheid (aantal bewegingen, piekbelasintg,
parkeervoorzieningen, e.d.m. …) zullen eveneens nauwgezet worden beoordeeld. In principe
worden zonevreemde bedrijven niet toegestaan langs lokale wegen categorie III, tenzij wordt
aangetoond dat het bedrijf geen functionele relatie heeft tot de betreffende verkeersdrager.
Met betrekking tot bedrijven gelegen in kernen of direct aansluitend bij de kern is het aangewezen
aan de hand van een uitvoeringsplan een onderzoek te doen naar de ruimtelijke inpasbaarheid
(silhouet, functie, verdraagzaamheid) en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de ruimere
omgeving aan te geven. Zo kan -in een aantal gevallen- de uitbreiding van het bedrijf worden
aangegrepen om een ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving te creëren.

In de bindende bepalingen met betrekking tot de lijninfrastructuren zijn volgende elementen relevant:
• T.a.v. de doortochten Dikkebus en de Brandhoek zal eveneens bij de bevoegde overheid
aangedrongen worden op een leefbare inrichting van de weg.
• De gevaarlijke kruispunten op de N38 t.h.v. Vlamertinge en de Brandhoek behoeven niet alleen
een herinrichting maar tevens een structurele aanpak. Verder aansnijden van de woonlinten ten
zuiden van de N38 moet in dit opzicht kritisch bekeken worden.
• De categorisering van wegen in het mobiliteitsplan wordt bindend.
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Mobiliteitsplan Stad Ieper
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Ieper werd opgemaakt door de Groep Planning in opdracht van
de stad Ieper, en goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 maart 2000.
In het beleidsplan wordt volgende voor het RUP relevante wegencategorisering vastgelegd:
•
Primaire weg II: N38
•
Lokale ontsluitingswegen: N308 Poperingseweg tussen N38 Noorderring en de grens met
Poperinge
•
Andere lokale wegen: wegen die niet opgenomen zijn in de voorgaande selecties, voor Brandhoek
dus de Grote en Kleine Branderstraat en de Zevenkotestraat.
De hoofdfunctie van lokale ontsluitingswegen is het ontsluiten van een woonkern of gebied. Het
verkeer dat in het betrokken gebied geen bestemming heeft, moet geweerd worden van de lokale
ontsluitingswegen. De andere lokale wegen betreffen woonstraten, industriewegen en
landbouwwegen.
Voor de ombouw van de N38 tot primaire weg II worden de rechtstreekse erfontsluitingen afgebouwd
en het aantal kruispunten beperkt. Het kruispunt met de Grote en Kleine Branderstraat blijft behouden
voor de interne relatie binnen Brandhoek. Verkeerslichten met voertuigdetectie en
voetgangersaanmelding zijn er wenselijk.
Om de verkeersleefbaarheid te verhogen worden op termijn in principe alle woonstraten en
verblijfsgebieden zone 30 (alle andere lokale wegen, dus de Grote en Kleine Branderstraat en de
Zevenkotestraat). Daarbij ligt de nadruk op de kwalitatieve inrichting van het openbaar domein in
functie van het eigen karakter van de kern en moet het aantal verkeerstechnische maatregelen
beperkt gehouden worden. De doortocht van de N308 te Brandhoek dient heringericht te worden in
functie van de verkeersleefbaarheid.
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BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND
Binnen of onmiddellijk grenzend aan het RUP zijn geen beschermde monumenten of bouwmisdrijven
gelegen.

Vogelrichtlijn- , habitat en ramsargebieden
De Galgebossen, gelegen in de onbebouwde ruimte noordelijk van Brandhoek, maken deel uit van het
habitatrichtlijngebied ‘Westvlaams Heuvelland’. De bossen zijn een belangrijke habitat voor de
kamsalamander. Ze bevinden zich op enige afstand van het RUP.

Gewestplan
Het gewestplan nr 5, Ieper-Poperinge, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering op
11/06/96 is in voege. Binnen het RUP gelden de bestemmingen landelijk woongebied, gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, agrarisch gebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied.
Voor de bestemming woongebied met landelijk karakter geldt het volgend voorschrift:
‘De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover
ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.’
‘De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en
tevens voor landbouwbedrijven.’
Voor de bestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zijn geen verdere
bepalingen gespecificeerd.
Voor de bestemming agrarisch gebied geldt het volgend voorschrift :
‘De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een
woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied
met landelijke karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 bis van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
Voor de bestemmingen met overdruk landschappelijke waardevolle geiden verblijfsrecreatie geldt het
volgend voorschrift :
‘De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet
in gevaar brengen.’
De voorschriften voor landelijk woongebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut, agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden opgeheven door dit
RUP.

BPA’s / RUP’s
Binnen de RUP-begrenzing is het BPA Brandhoek, goedgekeurd bij MB 28/06/1983, en gedeeltelijk
herzien bij MB op 01/02/1993 van kracht. Het BPA en de voorschriftentabel zijn opgenomen bij het
plan bestaande toestand. Het RUP heft dit BPA en de gedeeltelijke herziening ervan op.
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Verkavelingen
Er zijn verschillende goedgekeurde niet vervallen verkavelingen en één verkavelingsakkoord gelegen
binnen de RUP-begrenzing:

Gemeentelijk
Adres(sen)
dossiernr.
VK12_001/1
Poperingseweg 418 en 420
(verkavelingsakkoord)
VK12_059/1

Poperingseweg 424a - d

VK12_051/1

Poperingseweg 663

VK12_063/1

Poperingseweg 452b - f

VK12_040/1
VK12_014/1
VK12_061/1
VK12_061/2

Poperingseweg 456, 456a
en 458
Poperingseweg
Poperingseweg 677 - 677a
Grote Branderstraat 6
Grote Branderstraat
Poperingseweg 677b,
679 - 683

Perceelsnr(s)

OCMW

447e, f, g, h en k

Weins De
Wavrans Othon

13/06/1985

Van Cayseele C.

20/03/1980

Catteau Paul

10/12/1990

190s2, 192t, w en
x
462m, p, r, s, t en
v
477r, s en p
195t en w
e

115 , 116n, p en r

VK12_044/2

Poperingseweg 488 - 498

VK12_055/1
VK12_025/1

Poperingseweg 697b - c
Grote Branderstraat 28 - 30

VK12_071/1

Grote Branderstraat

209h en 212d

VK12_071/2

Grote Branderstraat

209h en 212d

VK12_048/1

Zevekotestraat 1 - 7

VK12_060/1

Zevekotestraat 22-28
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Goedkeurings
datum
30/12/1952

445x en w

116p
112k en l, 113e,
114c en d
609g, l, m, n, p, r
en s
61f en g
147g en h

VK12_068/1

Aanvrager

139c2 en d2, 140c
en r2
130l en m, 131g,
135e en g

Bouten-Tyteca
Raf
Deplaecie

16/06/1963

Chaerle Willy

15/09/1988

12/05/1973

24/10/2004
Denhert Albert

13/03/1995

Ducobyl nv

07/05/1986

Cappelaere Paul
Bossaert
Bossaert Boerave
Bossaert Boerave
Kerkfabriek
Vlamertinge

13/10/1983
04/09/1962

Decrock-Goeman

18/07/1985

22/07/2002
13/01/2003
29/11/1979
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Gemeentelijke verordeningen
De bouwverordening op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen,
aangebracht op vaste constructies, werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 6/10/1997 en bij
besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening van 21 juni
1999.
Deze verordening bepaald waar en onder welke voorwaarden uithangborden, reclame, publiciteit en
aanplakbrieven toegelaten zijn.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het algemeen woonklimaat en
het waardevol bouwkundig erfgoed is in opmaak. De verordening bevat bepalingen i.v.m.
woonkwaliteit, functionele en morfologische inpassing, en historisch waardevolle gebouwen.

Aanvraag planologisch attest
Binnen het RUP is een planologisch attest goedgekeurd. Het betreft de herinrichting van het
pompstation Bart Chaerle in de Poperingseweg 677, op percelen 115e en 116n. Het pompstation
beantwoordt nog niet aan de milieuvereisten, ondermeer inzake olieopvang en slibafscheiding. Deze
aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het huidig BPA. Het planogisch attest voorziet in de
verplaatsing van de benzinepompen en de opslagtanks.
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Wegen
De N38 Noorderring is een gewestweg. De selectie van deze weg als primaire weg type II impliceert
een bouw- en gebruiksvrije zone van 30m vanuit de as van de weg. Het kruispunt ter hoogte van de
Grote Branderstraat is opgenomen als gevaarlijk punt. Het is recent heringericht.
De N308 is een gewestweg. Er bestaat geen goedgekeurd rooilijnplan. De huidige grens van het
openbaar domein is de rooilijn, waarbij buiten de bebouwde kom een achteruitbouwlijn van 8m wordt
toegepast.

Spoorwegen
De spoorlijn 69 is een enkel spoor. Hierbij gelden plant-, bouw- en stapelbeperkingen zoals
vastgelegd in de wet van 25/07/1891 en gewijzigd in de wet van 21/03/1991 en het KB van
30/09/1992. Deze beperkingen houden in dat bomen niet hoger mogen zijn dan de afstand tussen de
voet van de boom en de vrije rand van de spoorweg (1m50 vanaf de buitenstaaf). Gebouwen of
werken op minder dan 2m50 van de vrije rand van de spoorweg, dus op 4m00 van de buitenste
spoorstaaf, zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van de NMBS. Gebouwen in brandbare
materialen, opslag van brandbare stoffen zijn verboden in een zone van 20m vanaf de vrije rand van
de spoorweg.
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BESTAANDE FYSISCHE TOESTAND
Brandhoek is een landelijk woongehucht waar enkele lokale activiteiten en landbouw met de
woonfunctie verweven zijn. Door het beperkte voorzieningenaanbod is het een afhankelijke kern: voor
dagdagelijkse boodschappen kan men er niet terecht. Er zijn een 300-tal bewoners in de kern.
De N308 Poperingseweg fungeert als ‘hoofdstraat’ van de kern: alle andere straten sluiten aan op
deze weg en de weinige voorzieningen bevinden zich hier. De kern wordt in twee gesplitst door een
infrastructuurbundel van bovenlokaal niveau die parallel loopt met de ‘hoofdstraat’: de primair weg II
N38 Noorderring en de aangrenzende spoorverbinding.
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Hoofdstraat Poperingseweg
De Poperingseweg is de oude verbindingsweg tussen Ieper en Poperinge. Naast Brandhoek bevindt
ook de kern Vlamertinge zich langs deze weg. Het is een goed uitgeruste weg met 2x1 profiel,
geflankeerd door een aanliggend fietspad, in een gedeelte van het gehucht aangevuld met een
voetpad en parkeerstrook. Ter hoogte van de kerk (en school) is een bushalte aanwezig. Het
snelheidsregime bedraagt 70km/u, enkel in de omgeving van de school geldt periodiek een
snelheidsbeperking van 30km/u (punctuele of oplichtende verkeersborden).
De bebouwing langsheen de Poperingseweg is denser in de omgeving van de kerk, en luchtiger aan
de randen. In de omgeving van de kerk bevindt de bebouwing zich dichter bij de weg: een
voortuinstrook ontbreekt of is beperkt. De bebouwing is er gesloten of halfopen, met verschillende
woningen met 2 bouwlagen, en is overwegend ouder. Aan de randen is de bebouwing een mix van
open, halfopen en gesloten. De bebouwing bevindt zich voornamelijk op een afstand van de weg, en
beschikt over een grote voortuin. Ook is hogere bebouwing eerder een uitzondering. Verschillende
gebouwen zijn villa’s van na 1980.
Buiten Brandhoek is aan beide zijden van de weg een volwaardige bomenrij aanwezig. De bomenrij
neemt geleidelijk af in de minder dicht bebouwde randen (grote onderbrekingen, aan één zijde), en is
volledig verdwenen in de denser bebouwde omgeving rond de kerk. De inplanting van de bomenrij lijkt
niet op een ruimtelijke visie gestoeld te zijn, maar eerder bepaald door toevalligheden: veel opritten
zorgen voor plaatselijke onderbrekingen, de aanwezigheid van een voetpad en afwezigheid van een
groene berm zorgen voor een grotere onderbreking. De inplanting van de straatverlichting conflicteert
op enkele plaatsen met deze bomenrij: enkele straatlantaarns bevinden zich in een boomkruin.
Westelijk van de kern, aangrenzend aan de bebouwing zijn er weilanden met oude en nieuwe
perceelsrandbegroeiing. Het zijn oudere bomenrijen en meidoornhagen, aangevuld met verschillende
rijen recente populieraanplantingen. Ook zijn er veedrinkpoelen aanwezig. Oostelijk van de bebouwing
bevindt zich langs de Poperingseweg een dicht, jong bos en weilanden.
De functie van de bebouwing is voornamelijk wonen. In slechts een beperkt aantal gebouwen is geen
wonen aanwezig: de kerk en de kleuterschool. Andere functies verweven met het wonen zijn café’s,
benzinestation met self-carwash, geneesheer, enkele kleine zelfstandigen die actief zijn in de
bouwnijverheid. Deze functies zijn verspreid. Hoewel enkele van hen in de denser bebouwde
omgeving rond de kerk liggen kan er niet van een concentratie gesproken worden. Wel zijn er aantal
kleine voorzieningen gelegen in de denser bebouwde strook: de bushaltes, een glascontainer en een
openbare telefooncel. Aan het café annex pompstation Chaerle B is een postbus. Deze kleinschalige
voorzieningen zijn niet gegroepeerd maar willekeurig ingeplant langs de weg.
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De tweede bouworde van de Poperingseweg
Op de Poperingseweg takken twee doodlopende straatjes aan: de Steenputstraat en een
verkavelingstraatje, administratief behorend tot de Poperingseweg. Ook zijn er een aantal woningen
die zich achter een andere gebouwenrij verschuilen. De bebouwing langs deze straatjes en
erfdienstbaarheden vormt als het ware de tweede bouworde van de Poperingseweg.
De Steenputstraat vormde vroeger een verbinding met de Zevekotestraat. De bovenlokale
infrastructuurbundel verbrak deze verbinding, waardoor de Steenputstraat geen doorgaande
verkeersfunctie meer heeft. De straat wordt gekenmerkt door een gerestaureerde stenen waterput, die
in het openbaar domein gelegen is. Langs het straatje bevinden zich een negental woningen, oudere
aan de oostzijde en nieuwe aan de westzijde. Eén rijtje bevindt zich dwars op het straatje, en is via
een voetweg ook rechtstreeks bereikbaar van op de Poperingseweg. Ter hoogte van het spoor wordt
de weg onderbroken door verkeerspaaltjes. Aansluitend, langs het spoor aan westelijke zijde, bevindt
zich een onverharde weg die de achterzijde van de diepe tuinpercelen langs de Poperingseweg
ontsluit. Er is geen afsluiting tussen het spoor en de onverharde weg. Er bevinden zich enkele
garages.
Het verkavelingstraatje behoort administratief tot de Poperingseweg. Het is een doodlopende weg
waarlangs zich voornamelijk recente open bebouwing bevindt, een typische villa verkaveling. Er zijn
enkele kleinschalige andere functies verweven met het wonen: kapster, plafonneerder. Aan het einde
van het straatje is nog een onbebouwd perceel: een grote weide, die eveneens aan de Kleine
Branderstraat grenst. De weide is volledig omzoomd met een meidoornhaag plaatselijk geflankeerd
door knotwilgen. Ook zijn er enkele fruitbomen.
Oostelijk van het verkavelingstraatje, tussen een boerderij en de bebouwingsrij onmiddellijk grenzend
aan de Poperingseweg, is een korte gesloten woningrij gelegen. Het zijn oudere, kleinere woningen
met een zuidgerichte tuin. Ze worden op dezelfde manier ontsloten als de boerderij; door middel van
een erfdienstbaarheid aansluitend op de Poperingseweg. Vermoedelijk was hun ontsluiting vroeger
anders georganiseerd, het bordje met de verwijzing naar hun huisnummers bevindt zich op een
andere plaats.
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Landelijke weg Kleine Branderstraat
De Kleine Branderstraat is een landelijke weg met beperkte bebouwing. Aansluitend aan de
Poperingseweg bevinden zich twee recente vrijstaande woningen en een loods, iets verder een
oudere vrijstaande woning, een boerderij en para-agrarisch bedrijf. Tussen de bebouwing aansluitend
aan de Poperingseweg en de overige bebouwingen bevinden zich weilanden met ecologisch en
ruimtelijk waardevolle perceelsrandbegroeiingen: meidoornhagen, houtkanten, bomenrijen… . In
combinatie met het bochtige verloop van de weg leiden deze opgaande groenelementen tot slechte
zichtbaarheid.
Het para-agrarisch bedrijf is een veevoederbedrijf met bedrijfswoning. De bedrijfsgebouwen zijn
hangars opgebouwd uit prefab betonelementen. Deze opslagloodsen zijn niet geïntegreerd in het
aangrenzende landschap. Er is een grote oppervlakte verharding, en een weegbrug.
De boerderij bevindt zich tegenover het para-agrarisch bedrijf en wordt ontsloten op de Kleine
Branderstraat. Het officiële adres is Poperingseweg, maar de voormalige toegang op de
Poperingseweg wordt ingenomen door een weide. De boerderij bestaat uit een woning en enkele
bedrijfsgebouwen in baksteen, aangevuld met een loods in prefab betonelementen. Naast de woon en
agrarische functie is er op dit adres ook een bedrijf in smeermiddelen gevestigd. Fysisch is dit echter
niet waarneembaar op het terrein, vermoedelijk is dit zelfstandige activiteit met administratieve zetel
op deze plaats.
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De woonlinten Grote Branderstraat en Zevekotestraat
De Grote Branderstraat is opgesplitst in twee delen: noordelijk van de bovenlokale
infrastructuurbundel (aansluitend aan de Poperingseweg) en zuidelijk ervan. De Zevekotestraat sluit
zuidelijk van deze infrastructuurbundel aan op de Grote Branderstraat. Beide zijn landelijke wegen
zonder voorzieningen voor langzaam verkeer. Plaatselijk is er mogelijkheid tot parkeren langs de weg.
Het stukje korte Grote Branderstraat noordelijk van de infrastructuurbundel wordt gekenmerkt door
oudere, gesloten bebouwing aan de oostelijke zijde. Het betreffen allemaal woningen. Aan de
westelijke zijde is de parking en self car-wash horende bij het café/benzinestation Chaerle B gelegen,
en een recente open bebouwing met woonfunctie.
Aan de overzijde is er een open plek gelegen: een grasveld en een Engels militair kerkhof.
Aangrenzend aan het grasveld is een halte voor de belbus en een grote elektriciteitscabine De
aansluitende bebouwing in de Grote Branderstraat heeft een dens karakter en bevindt zich op de
rooilijn. De bebouwing wordt verderop minder dicht: open bebouwing met voortuinen. Verschillende
gebouwen zijn recenter.
Het betreffen in hoofdzaak woningen. Er zijn ook enkele nevenfuncties aanwezig: een café,
loonwerker, een administratieve zetel van een transportbedrijf en aardappelgroothandel, kleine
zelfstandigen in de bouwsector, een kleine bed & breakfast en kapster. Alle deze activiteiten zijn
kleinschalig met een beperkt ruimtebeslag. Er is ook een boerderij.
De bebouwing langs de Zevekotestraat kent hetzelfde patroon: eerst oudere, dichte bebouwing, dan
recentere open bebouwing met voortuinen. Een gesloten rij heeft een merkwaardig voorkomen: kleine
huisjes met aanpalende bijgebouwen aan de straatzijde. Er bevinden zich ook een woning in tweede
bouworde (zuidelijk van de weg). In de aftakking van de Zevekotestraat bevinden zich nog twee
alleenstaande woningen. Naast de bebouwing zijn er ook twee Engelse militaire kerkhoven: één
verscholen achter open bebouwing (noordelijk) en één op het einde van het bebouwde lint. Ter hoogte
van dit laatste kerkhof is er een zicht op de West-Vlaamse heuvels. Verderop langs de Zevekotestraat
bevindt zich verspreide bebouwing. De hoofdfunctie is wonen.
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Het vreemde element: de bovenlokale infrastructuurbundel
De bovenlokale infrastructuurbundel omvat de N38 Noorderring en de spoorlijn 69 (enkelspoor). De
N38 heeft een 2x2 profiel zonder middenberm geflankeerd door pechstroken en langsgrachten. Het
snelheidsregime is 120km/u. Er zijn geen erfontsluitingen op deze weg.
De enige uitwisseling met het lokale wegennet is het lichtengeregeld kruispunt met de Grote
Branderstraat. Aansluitend op dit kruispunt is er noordelijk een beveiligde overweg. Deze overweg
bevindt zich op een zeer geringe afstand van het kruispunt. Er zijn bijkomende verkeerslichten
geplaatst voor de overweg, en aan de overzijde van het kruispunt een elektronisch bord dat aangeeft
als de overweg gesloten is (en men ook bij groen licht beter niet dwarst). Deze dubbele, maar niet op
elkaar afgestemde verkeerslichtenregelingen is erg verwarrend voor een toevallige passant in de
Grote Branderstraat. Zo zijn er op de noordelijke arm maar liefst 6 verkeerslichten op minder dan 10m:
een verkeerslicht voor het kruispunt en een verkeerslicht voor de overweg met eenzelfde stopstreep,
en iets verder opnieuw een verkeerslicht voor het kruispunt en een stopstreep. En aan de linkerkant
van de (smalle) weg nogmaals.
De verkeersrelatie tussen Brandhoek en de infrastructuurbundel is dus beperkt tot één lichtengeregeld
kruispunt. Ook de relatie tussen de twee delen van kern wordt beperkt tot dit enkele punt. Functioneel
is deze bundel een echte barrière.
Morfologisch wordt van op de N38 Noorderring de kern Brandhoek niet echt ervaren. De weg ligt iets
hoger dan de aangrenzende percelen, is gedurende kilometers recht, en de snelheid van het verkeer
navenant. Buiten de lichten, die reeds van op een grote afstand zichtbaar zijn, is er geen enkel
morfologische element dat de doorgaande weggebruiker duidelijk maakt dat de weg een kern
doorsnijdt. Ook is er geen enkel morfologisch element dat de infrastructuurbundel integreert in het
gehucht. Het is dus niet enkel een functionele barrière, ook een morfologische. Deze infrastructuren
zijn als een vreemd element bovenop Brandhoek gelegd.
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Ontwikkelingsvisie
Versterken identiteit
Oorspronkelijk dorpskarakter
Het oorspronkelijke dorpstype van Brandhoek is een compacte nederzetting met kleine bouwkorrel,
aangevuld met aansluitend bebouwingsentiteiten/clusters met grootschaliger korrel ingebed in
opgaand groen (boerderijen). Zoals bij vele kleinere Vlaamse kernen is deze oorspronkelijke
dorpsidentiteit inmiddels vervaagt.
Huidig dorpskarakter
De oorspronkelijke compacte kern is nog herkenbaar door de dichtere bebouwing die zich vlakbij de
weg bevindt. Dit is zo in de omgeving naast de kerk, in het begin van de Grote Branderstraat en het
begin van de Zevekotestraat. De recentere bebouwing aansluitend op deze compactere bebouwing
heeft geen enkele binding met het dorpskarakter: de stereotiepe ‘Vlaamse kavel’, met open
bebouwing, kan om het even waar voorkomen. Grootschaliger bebouwingsentiteiten aansluitend op
de compacte kern komen nog voor: de verschillende boerderijen, de drankenhandel in de
Zevekotestraat, het veevoederbedrijf in de Kleine Branderstraat. De inbedding in opgaand groen is
niet meer bij al deze entiteiten aanwezig. Ook zijn deze entiteiten niet per definitie oud: het
veevoederbedrijf is een recent gebouwde grootschaliger bebouwingscluster.
Ontwikkelingsvisie
Deze ontwikkeling is niet enkel nefast voor het verschralen van de dorpseigenheid, ze is ook
verantwoordelijk voor de afname van de ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de kern.
Binnen het RUP is het dan ook wenselijk om de dorpsidentiteit opnieuw te versterken.
Het dorpskarakter kan opnieuw versterkt worden door:
•
•
•

de nog aanwezige compacte bebouwing als zodanig te behouden (open bebouwing niet toelaten
op deze plaatsen, beperken van achteruitbouwstrook)
de nog vrije kavels zo te laten ontwikkelen dat de nieuwe korrel aansluit bij de bestaande korrel;
met name dichte bebouwing dichtbij de rooilijn of bebouwingsclusters ingebed in opgaand groen
de groene voet van de grootschaliger bebouwingsentiteiten te behouden en herstellen

Dit principe werd bestudeerd door het bureau La4Sale, die een hypothetische uitbreiding bestudeerde
van een kern in de Westhoek. Hierbij een model van zo’n kleinschalige uitbreiding.
De eerste schets toont het bestaande dorp: twee straten, aangevuld met bebouwing in tweede orde
en boerderijen in groene clusters.
In de tweede schets wordt een mogelijke uitbreiding voorgesteld: een grootschaliger entiteit,
aansluitend aan het dorp, met een groene voet. In dit scenario is geopteerd om te bebouwing sterk te
concentreren, en een groot aandeel groen als openbaar groen te laten functioneren. De bebouwing
kan echter ook meer gespreid worden, waarbij iedere woning over een riante eigen groene tuin
beschikt. Daarbij wordt het openbaar domein beperkt tot de wegenis, die door zijn groene ligging en
aansluiting op de twee oorspronkelijke dorpstraten een nieuwe route in het dorp is.
Een tweede mogelijke uitbreiding is een compacte uitbreiding, zoals voorgesteld in de derde schets.
Een nieuwe straat, die tevens aansluit op de twee oorspronkelijke dorpstraten, wordt bebouwd
volgens het compact bebouwingspatroon: gesloten bebouwing op de rooilijn.
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boerderij

boomgaard

concept:

concept:

residentiële 'park' verkaveling
lusvormige weg 7m
faseerbaar; boerderij kan in 2de fase
Kleine Branderstraat breder in bocht

residentiële verkaveling
doorgaande weg 7m
eenzijdig gebruik van de weg, woningrijen geïsoleerd van elkaar
verbinding met school
pleintje eigenlijk keerpleintje voor wagens
geen optimale perceelsoriëntaties

verhouding netto/bruto:
niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
verbreding Kleine Branderstraat
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
uitgeefbare kavels 2de fase (boerderij)
totale oppervlakte

m²
1187,66
1117,28
70,38
11177,78
8987,71
2190,07
12366,05

%
9,60
9,04
0,57
90,39
72,68
17,71
100,00

kavelaanbod:
kavel 1
kavel 2
kavel 3 (Kleine Branderstraat)
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8
kavel 9
kavel 10 (rest Poperingseweg)
kavel 11
kavel 12
kavel 13 (2de fase)
kavel 14 (2de fase)
kavel 15 (2de fase)
totaal

verhouding netto/bruto:
niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
totale oppervlakte

m²
1483,61

%
20,42

5782,67

79,58

7266,28

100,00

kavelaanbod:
typologie
open
open
open
open
open
open
open
open
open
geen
open
open
open
open
open
14 open
1 rest

woningdichtheid:

m²
559,45
617,79
914,47
692,05
750,00
681,25
838,81
750,00
747,36
198,20
1222,02
1016,45
795,18
917,63
478,09
11178,75

kavel 1
kavel 2
kavel 3
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8
kavel 9
kavel 10
kavel 11
totaal

typologie
open
open
open
open
open
open
open
open
open
open
open
11 open

m²
426,43
431,88
484,12
583,23
566,68
564,81
561,37
561,75
464,48
516,58
616,79
5778,12

woningdichtheid:

bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha

1,24
14
11,32

bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha

0,73
11
15,14

planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

18,55

planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

10,90

inrichtingsvoorstel 1

boerderij

boomgaard

concept:

concept:

residentiële 'park' verkaveling
open en halfopen bebouwing
lusvormige weg 7m
faseerbaar; boerderij kan in 2de fase
Kleine Branderstraat breder in bocht

gemengde verkaveling
doorgaande weg 7m
eenzijdig gebruik van de weg, woningrijen geïsoleerd van elkaar
verbinding met school
speelpleintje ten dienste van school en omwonenden
geen optimale perceelsoriëntaties met geen optimale typologie

verhouding netto/bruto:
niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
verbreding Kleine Branderstraat
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
uitgeefbare kavels 2de fase (boerderij)
totale oppervlakte

m²
1187,66
1117,28
70,38
11177,78
8987,71
2190,07
12366,05

%
9,60
9,04
0,57
90,39
72,68
17,71
100,00

kavelaanbod:
kavel 1
kavel 2
kavel 3 (Kleine Branderstraat)
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8
kavel 9
kavel 10
kavel 11
kavel 12
kavel 13 (rest Poperingseweg)
kavel 14
kavel 15
kavel 16 (2de fase)
kavel 17 (2de fase)
kavel 18 (2de fase)
kavel 19 (2de fase)
totaal

verhouding netto/bruto:
niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
speelplein
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
totale oppervlakte

m²
2278,04
1128,81
1149,23
4988,24
4988,24
7266,28

%
31,35
15,53
15,82
68,65
68,65
100,00

kavelaanbod:
typologie
open
open
open
open
halfopen
halfopen
open
open
open
open
halfopen
halfopen
geen
open
open
halfopen
halfopen
open
open
12 open
6 halfopen
1 rest

woningdichtheid:

m²
559,45
617,79
914,47
661,28
390,00
390,00
680,56
700,99
550,00
553,79
378,21
392,92
198,20
940,56
965,29
492,57
465,47
870,48
477,41
11199,44

kavel 1
kavel 2
kavel 3
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8
kavel 9
kavel 10
kavel 11
kavel 12
totaal

typologie
open
open
open
halfopen
gesloten
gesloten
gesloten
halfopen
open
open
open
open
7 open
2 halfopen
3 gesloten

m²
426,43
431,88
484,12
375,84
250,18
249,48
247,83
361,64
561,75
464,48
516,58
616,79
4987,00

woningdichtheid:

bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha

1,24
18
14,56

bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha

planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

18,55

planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

0,61
12
19,62

9,18

inrichtingsvoorstel 2

boerderij

boomgaard

concept:

concept:

residentiële 'park' verkaveling
grote percelen
lusvormige weg 7m
faseerbaar; boerderij kan in 2de fase
Kleine Branderstraat breder in bocht

residentiële 'park' verkaveling
doorgaande weg 7m
tweezijdig gebruik van de weg, woningrijen tegenover elkaar
verbinding met school
achterliggend speelpleintje ten dienste van school en omwonenden
5 optimale perceelsoriëntaties, 4 mindere maar aanvaardbare oriëntaties

verhouding netto/bruto:
niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
verbreding Kleine Branderstraat
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
uitgeefbare kavels 2de fase (boerderij)
totale oppervlakte

verhouding netto/bruto:
m²
1187,66
1117,28
70,38
11177,78
8987,71
2190,07
12366,05

%
9,60
9,04
0,57
90,39
72,68
17,71
100,00

kavelaanbod:
kavel 1
kavel 2
kavel 3 (Kleine Branderstraat)
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8 (rest Poperingseweg)
kavel 9
kavel 10
kavel 11 (2de fase)
kavel 12 (2de fase)
totaal

planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

m²
2492,03
825,3
1666,73
4774,25
4774,25
7266,28

%
34,30
11,36
22,94
65,70
65,70
100,00

kavelaanbod:
typologie
open
open
open
open
open
open
open
geen
open
open
open
open
11 open
1 rest

woningdichtheid:
bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha

niet-uitgeefbaar
openbaar domein nieuwe wegenis
speelplein
uitgeefbaar
uitgeefbare kavels
totale oppervlakte

m²
735,98
960,16
847,38
871,91
796,64
1212,28
1126,72
198,20
1226,25
1013,31
1112,99
1073,14
11174,96

kavel 1
kavel 2
kavel 3
kavel 4
kavel 5
kavel 6
kavel 7
kavel 8
kavel 9
totaal

typologie
open
open
open
open
open
open
open
open
open
9 open

m²
476,67
502,86
465,22
467,44
518,47
603,10
601,50
582,91
552,77
4770,94

woningdichtheid:
1,24
11
8,90

18,55

bruto-oppervlakte (ha)
aantal wooneenheden
aantal wo/ha
planologische vraag 15wo/ha
vraag voor dit terrein

0,56
9
16,07

8,40

inrichtingsvoorstel 3

Concreet inrichtingsvoorstel
Voor de nog te ontwikkelen woongebieden in Brandhoek, grenzend de huidige boerderij en naast de
boomgaard – westelijk en oostelijk van de Kleine Branderstraat - opteren we voor een grootschalige
groene entiteit. Een scenario waarbij de bebouwing geconcentreerd wordt met aansluitend een grote
openbare groene ruimte is hier niet realistisch: er wordt een private verkaveling beoogd, met
individuele woningbouw. Verspreidde bebouwing met grote tuinen beantwoord eveneens aan het
beeld van de groene entiteit.
Voor beide sites zijn drie inrichtingsvoorstellen opgemaakt. De uitgangspunten daarbij zijn het groene,
landelijke karakter en de integratie in de bestaande omgeving. De verschillende inrichtingsvoorstellen
variëren inzake dichtheid, contour, perceelsoriëntatie, … .
Inrichtingsvoorstel 1
Het eerste inrichtingsvoorstel betreft open bebouwing op grotere percelen. De bebouwingsdichtheid
bedraagt 11 en 15 wo/ha.
In de site met de boerderij worden de percelen voornamelijk ontsloten op de nieuwe weg. Eén perceel
heeft een ontsluiting op de Kleine Branderstraat. Om de zichtbaarheid in de kleine Branderstraat te
verhogen is op deze plaats het de kleine Branderstraat iets breder gemaakt. Op deze manier wordt de
aanwezige bocht iets minder scherp. Het ontwerp is zo opgemaakt dat een gefaseerde uitvoering
mogelijk is: de boerderij kan, indien gewenst behouden blijven. Er is ook rekening gehouden met het
bestaande groen: de houtkanten en meidoornhaag langsheen de kleine Branderstraat en op de
zuidelijke perceelsgrens van de boerderij kunnen in grote mate behouden blijven.
De bebouwing wordt hierbij niet lineair geordend langs de weg. De diversiteit van de
gebouweninplanting creëert een speelser, afwisselend karakter. Daarbij kan, indien gewenst omwille
van de oriëntatie, de tuin ook aan de straatzijde van het perceel georganiseerd worden.
In de site naast de boomgaard sluit de ontwikkeling aan op het perceel van de school. Deze contour is
een wijziging ten opzichte van de bestemming in het BPA. In het BPA is het de zone met bestemming
openbare gebouwen die ruimer dan het huidig schoolperceel. De nieuwe weg verbindt de Kleine
Branderstraat met de doodlopende insteek van de Poperingseweg. De weg is zo ingeplant dat de
hinder voor de bestaande tuinen zoveel mogelijk beperkt wordt: de achterzijde van de tuinen van de
insteekweg grenzen niet aan de weg. De oriëntatie van de percelen is in deze configuratie niet
optimaal: noordwest en noordoostelijke tuinen. De perceelsdiepte is te beperkt om de tuinen aan de
straatzijde te situeren: dit zou schaduwhinder creëren in de reeds bestaande tuinen. Een bijkomend
nadelig kenmerk van deze configuratie is de afwezigheid van het ‘face to face’ karakter, de voorgevels
kijken altijd uit op een zijtuingrens.
Inrichtingsvoorstel 2
In het tweede inrichtingsvoorstel is de woningdichtheid gemaximaliseerd. Hij bedraagt 14 wo/ha
(boerderij) en 19wo/ha (boomgaard). Naast open bebouwing is ook halfopen en gesloten bebouwing
toegevoegd.
De contour van de ontwikkeling naast de boomgaard is aangepast: de contourlijn is afgestemd op de
bestemming van het BPA. Op deze manier kan de schooltuin/speelplaats uitgebreid worden, of kan er
een openbaar speelplein aangelegd worden dat ook ten dienste staat van de school. Deze nieuwe
publieke ruimte grenst met een korte zijde aan de weg: dit zorgt ervoor dat er enige sociale controle
mogelijk is van op de straat.
Inrichtingsvoorstel 3
Bij inrichtingsvoorstel is woningdichtheid laag. Alle bebouwing is vrijstaand, alle percelen zijn groter
dan 450m².
Net zoals bij inrichtingsvoorstel 2 is er ruimte voorzien voor een speelplein of uitbreiding van de
school. Door af te stappen van de duidelijk aanwezige verbinding met de school wordt de ontsluiting
gerationaliseerd en de oriëntatie geoptimaliseerd. De ontwikkeling wordt een straat met ‘face to face’
bebouwing. Het grootste minpunt is het achterliggende karakter van de school en de nieuwe
speelruimte.

Omwille van de beste benadering van de gevraagde dichtheid, in het RSV vastgelegd op minimum
15wo/ha, is voor het tweede inrichtingsvoorstel gekozen. Deze ontwerpoefening toont aan dat
15wo/ha in de site rond de boerderij door de terreincontour moeilijk haalbaar is. De sites behoren niet
tot dezelfde eigenaar en zullen niet samen ontwikkeld worden. Het RUP legt dus een dichtheid op die
in de sites afzonderlijk behaald kan worden, namelijk 14 wo/ha.
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Verweven van lokale functies
Volgens de structuurplanning kunnen in Brandhoek, als een verspreidde bebouwingsconcentratie in
het buitengebied, enkel wonen en werken op niveau van kern. Lokale bedrijvigheid moet er verweven
zijn met het wonen.
Verweving op perceelsniveau
Het kan niet de bedoeling zijn dat Brandhoek een slaapdorp wordt. Daarom is het aangewezen om
iedere vorm van kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening, handel, horeca in de kern toe te laten.
Om het kleinschalige karakter te behouden is het wenselijk om dit altijd te beperken tot nevenfunctie,
naast de hoofdfunctie wonen.
Verweving op kernniveau
Er zijn verschillende grootschalige bebouwingsentiteiten aanwezig. Momenteel hebben een aantal van
deze entiteiten een functie als boerderij of lokaal bedrijf. Deze sites zijn door hun schaal heel geschikt
voor iets grotere lokale bedrijvigheid. De randvoorwaarden zijn voor agrarische en niet-agrarische
bedrijven gelijk: hinder ten opzichte van het wonen en de natuur moeten beperkt zijn, en de
morfologische kenmerken en groene inbedding moeten behouden blijven. Het is niet de taak van een
RUP om de mogelijke hinder van ieder lokaal bedrijf, al dan niet agrarisch, dat zich er ooit zou kunnen
vestigen, te beoordelen. Dit gebeurd voor ieder potentieel hinderlijk bedrijf in de individuele
milieuvergunning.
Het is dan ook aangewezen om de grotere schaal van bepaalde sites als uitgangspunt te nemen,
waarbinnen naast het wonen ook agrarische en niet-agrarische functies mogelijk zijn. Op deze manier
kan de aanwezige grootschaliger bebouwing optimaal benut worden, en er zijn er mogelijkheden bij
nabestemmingen van uitdovende boerderijen.

Gradaties in publiek ruimte
Verblijfs- vs verkeersfunctie
In Brandhoek vormt de doortocht van de N308 Poperingseweg een ruimtelijk en verkeerskundig
knelpunt. Ruimtelijk, omdat de inrichting van de weg gefocust is op doorgaand verkeer en zo de
aangrenzende woningen afstoot (diepere voortuinen) van de weg. De ruimtelijke functie van deze weg
als hoofdstraat van het gehucht is daarentegen de integratie en samenhang van de verschillende
gebouwen verwezenlijken. Het dorpskarakter wordt in belangrijke mate door deze weg bepaald: met
een grotere verblijfsfunctie zorgt deze weg voor ruimtelijke samenhang tussen de bebouwing en hoeft
deze zich niet van de weg af te keren.
Verkeerskundig is er het klassieke doortochtenprobleem: de weg dwarst het gehucht zonder dat de
bestuurder gedwongen wordt om zich aan te passen aan de verblijfsfunctie. Het profiel wijzigt niet
zichtbaar, enkel de snelheidsbeperking ter hoogte van de schoolomgeving kan, omwille van het
restrictieve beleid, een vertragend effect genereren. Nochtans is de verkeerskundige functie van de
weg het ontsluiten van lokaal verkeer, en is er voor het doorgaande verkeer een optimaal alternatief
aanwezig: de parallelle N38 Noorderring.
Dit toont aan dat de afstemming van de weginrichting op de eigenlijke functie cruciaal is: binnen de
kern heeft de N308 Poperingseweg, net zoals de Kleine en Grote Branderstraat, de Zevekotestraat en
de Steenputstraat voornamelijk een verblijfsfunctie. De bovenlokale infrastructuurbundel heeft een
pure verkeersfunctie. Het RUP vertaalt deze dan ook in verschillende zones, met elk hun eigen
inrichtingsprincipes.
Pure verblijfsfuncties
Andere, niet verkeersgebonden, publieke ruimtes sluiten aan op de wegenis. Dit zijn de kerk (en de
kerktuin), aansluitend de kleuterschool, en de militaire begraafplaatsen. Deze locaties zijn niet op
eenzelfde manier publiek toegankelijk, maar dragen net zoals de lokale wegenis met verblijfsfunctie bij
tot de identiteit van de kern. Ze zorgen voor het extra ruimtelijke element, dat specifiek is voor deze
kern. In die hoedanigheid verhogen ze (of hebben ze potenties om) de samenhang en ruimtelijke
kwaliteit van Brandhoek.
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Landschappelijke integratie
Landschappelijke integratie is meer dan alleen de verzoening van de bebouwde kern met het
aangrenzende agrarisch gebied. De kern is immers zelf een structuurbepalend onderdeel van het
landschap. Andere structuurbepalende elementen van het landschap zijn opgaande groenelementen,
waterlopen en specifieke, plaatsgebonden elementen zoals een kerkplein. In die zin dragen alle vorige
principes eveneens bij aan de landschappelijke integratie: het herstellen van het dorpskarakter draagt
bij aan het tegengaan van de verschraling van het landschap.
Structuurbepalende element water
Water als structuurbepalend element is niet aanwezig in het landschapsfragment rondom Brandhoek.
De aanwezige waterlopen zijn langsgrachten, de aanwezige poelen zijn kleinschalig. Ongeacht de
wenselijkheid van de aanwezigheid van deze grachten en poelen inzake integraal waterbeheer en
ecologische diversiteit (ondersteuning van de habitat van de kamsalamander) zijn deze niet ruimtelijk
structuurbepalend en worden ze beter niet opgenomen in het RUP. Randvoorwaarden vanuit ecologie
e.d. kunnen beter in een specifiek daartoe geschikt beleidsdocument geregeld worden, met name de
beheersovereenkomsten. Op deze manier kan er flexibeler worden omgegaan met nieuwe inzichten
aangaande ecologisch waardevolle landschapsinrichting.
Structuurbepalend element opgaand groen
Opgaand groen is als structuurbepalend landschapselement voorzien in het bestaande BPA en
bijhorende wijziging. Het bestemmingsplan voorziet in een volledige ‘inkapseling’ van het gehucht met
een groenstrook van opgaand groen (min 6m breed) en aanvullend groene voortuinstroken. Deze
opgelegde groenstrook is niet terug te vinden op het terrein. De toegelaten nevenbestemming is
immers verharding (voor voetpaden, terrassen e.d.), en de strook valt niet overal samen met de
perceelsgrenzen. De reële landschappelijke integratie van de kern is bijgevolg beperkt. Ze bestaat uit
een aantal toevalligheden: perceelsrandbegroeiing, nieuwe aanplantingen in het kader van
beheersovereenkomsten. Ook voorzag het BPA en bijhorende wijziging tussen de N38 Noorderring en
de Zevekotestraat een (smalle) opening voor het zicht op de West-Vlaamse heuvels. Hogere
beplanting en bebouwing zijn in deze strook niet toegelaten.
We vinden de toenmalige visie van het BPA achterhaald. Het kan niet de bedoeling zijn om de kern te
scheidden van de omliggende open ruimte, wel om deze op een kwalitatieve manier deel te laten
uitmaken van het landschap. Daarbij kunnen de landschappelijk structurerende elementen ingezet
worden: bomenrijen, hagen. Variatie is belangrijk: verschillende hoogtes, het spel tussen doorzichten,
randgroen en groen verweven in de kern, … . De inplanting van deze elementen is afhankelijk van
locatiespecifieke randvoorwaarden.
Er zijn de grootschalige bebouwingsentiteiten met een groene voet. Het opgaand groen is hierbij
een belangrijk morfologisch kenmerk. Dit groen hoeft daarbij geen groene wand te vormen tussen
bebouwing en agrarisch landschap. Zowel vanuit de kern als vanuit het agrarisch gebied worden deze
entiteiten ervaren als een groene massa. Op deze manier wordt de samenhang tussen de compacte
bebouwing en het agrarisch landschap sterk verhoogd.
Daarnaast blijft er op specifieke plaatsen nood aan een bijzondere buffering. Dit om een te harde
overgang naar bebouwing te vermijden. In hoofdzaak is dit scherm(schaam)groen en buffergroen. Dit
is aangewezen bij de lokale bedrijven. Deze zijn overwegend gevestigd in grootschalige
bebouwingsentiteiten met een groene voet, maar vragen een scheidende groenwand in plaats van (of
naast) een verweven groenmassa.
Niet enkel groen aan de randen van de kern as overgang naar het agrarisch gebied is belangrijk, ook
de aanwezigheid van opgaand groen in de kern. Tussen de compacte bebouwing moet duidelijk
aangevoeld worden dat Brandhoek een landelijke kern is. Daarvoor is de aanwezigheid van groen op
en langs het openbaar domein het meest aangewezen. Dit zal gedeeltelijk zo zijn door de groene
massa in de grootschalige entiteiten, en de groenbuffer rond de lokale bedrijven. Daarnaast zijn er
mogelijkheden naar groene perceelsafsluitingen bij de open bebouwing.
Specifiek voor de bovenlokale infrastructuurbundel kan een bomenrij dit vreemd element integreren in
de kern. Deze bomenrij is dan een scheidend element dat de aangrenzende functies met elkaar
verzoend. Bijkomend kan deze bomenrij zorgen voor en verhoogd attentieniveau van de
verkeersdeelnemer ter hoogte van de kern.
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De in het BPA voorziene ‘open’ doorkijk van de N38 Noorderring op de West-Vlaamse heuvels werkt
niet. Deze doorkijk is te smal om de verkeersdeelnemer op een weg met snelheidsprofiel 120km/u dit
zicht effectief te laten ervaren. Langs de Zevekotestraat, ter hoogte van de militaire begraafplaats, is
dit zicht wel optimaal voor de gebruiker van het openbaar domein.
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Evaluatie zonevreemde bedrijven
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft het afwegingskader weer voor de evaluatie van
zonevreemde bedrijven. In Brandhoek is één zonevreemd bedrijf aanwezig dat nader geëvalueerd
moet worden: Transagro Bouton bvba. Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied en omvat naast de
para-agrarische activiteit, verkoop en verwerking van veevoeder, meststoffen en granen ook een
nevenactiviteit die bestaat uit het transport van eigen goederen. Deze laatste activiteit is zonevreemd.
De brandstoffenhandel Chaerle Bart is gedeeltelijk strijdig met het RUP, dit door de aanwezigheid van
het pompstation. Voor dit bedrijf werd een positief planologisch attest afgeleverd.
De overige potentieel zonevreemde bedrijven zijn de drankhandel in de Zevekotestraat, de loonwerker
Maricau in de Grote Branderstraat en de landbouwbedrijven. Op dit ogenblik zijn deze bedrijven
zoneëigen, en er zijn geen uitbreidingswensen bekent. De loonwerker Maricau was bij zijn recente
uitbreiding verplicht om uit te breidden in het agrarisch gebied, dit doordat agrarische en paraagrarische bedrijvigheid niet toegelaten was in de woonzones van het BPA. Andere lokale
zonevreemde bedrijvigheid is beperkt tot kleinschalige nevenfuncties bij de woning van zelfstandigen,
waarvoor geen aanvragen tot uitbreiding zijn.

Transagro Bouton BVBA
Het bedrijf kampt met een tekort aan opslagruimte. Op dit ogenblik wordt er uit noodzaak opgeslaan in
silo’s (slechte invloed op het verzuringsproces), en wordt er bijkomende opslagruimte gehuurd in
Stavele. Het bedrijf stelt voor om de site langs de Kleine Branderstraat uit te breidden voor de opslag
en verwerking van agrarische goederen. Er wordt een nieuwe, grote loods (30mx80m)voorzien naast
de bestaande loodsen. Om de buurt niet verder te belasten zijn ze bereid om de transportactiviteit te
verplaatsen naar de ambachtelijke zone Hoge Akker te Vlamertinge. De weegbrug zou verplaatst
worden, verder van het woongebied. Er zou een groenbuffer aangelegd worden. Onderstaand plan,
afkomstig van de zaakvoerders, geeft hun ruimtelijke wensen weer.
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Er is een alternatieve uitbreiding mogelijk, waarbij nieuwe bebouwing gerealiseerd wordt binnen de
contouren van het huidige bedrijfsterrein. We stellen voor om een nieuwe loods in te planten aan de
straatzijde, eventueel gekoppeld aan de bestaande loodsen. Op deze manier wordt een centrale
ruimte gecreëerd waarrond de bedrijfsgebouwen en de woning zich bevinden, een erf. Omwille van de
zichtbaarheid langs de bochtige Kleine Branderstraat is het wenselijk om afstand te houden van deze
weg. Om de landschappelijke integratie te versterken wordt, naast de principiële groenbuffer rondom
bedrijfsterreinen, die echter mag onderbroken worden, een volwaardige ononderbroken dichte
groenstrook voorzien rond de gebouwen en naar de aangrenzende bebouwing. Gezien de wens van
de uitbaters om de transportactiviteit te herlokaliseren naar het lokaal bedrijventerrein Hoge Akker in
Vlamertinge, kan de bestemming beperkt blijven tot agrarische en para-agrarische bedrijvigheid. Een
betere buffering van het bedrijfsterrein maakt de verplaatsing van de weegbrug niet noodzakelijk.
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Conform de bepalingen van het ruimtelijk structuurplan wordt het bestaande bedrijf, de gevraagde
uitbreiding en de alternatieve uitbreiding getoetst aan een aantal evaluatiecriteria.
Evaluatiecriterium 1: waardevolle gebieden
Het bedrijf en de beoogde uitbreiding bevinden zich niet in natuurgebied, natuurreservaat, bosgebied,
recreatiegebied, waterwinningsgebied en/of in agrarisch gebied met ecologisch belang.
Evaluatiecriterium 2: oppervlakte
Het bedrijfsterrein is op dit ogenblik ca. 14.650m² groot. De gevraagde uitbreiding bedraagt ca.
9.000m². Het ruimtebeslag van het nieuwe bedrijfsterrein, 13.650m², is net kleiner dan het opgelegde
maximum van 2,5 ha. De alternatieve uitbreiding voorzit in het behoudt van de huidige oppervlakte
bedrijfsterrein.
Evaluatiecriterium 3: aansluiting op bebouwing
Het bedrijf sluit aan op de bebouwing van Brandhoek.
Evaluatiecriterium 4: landschappelijk inpassing
Het huidige bedrijf is landschappelijk niet ingepast. De loodsen zijn erg massief, op grote afstand
zichtbaar en storend in het landschap. De beperkt aanwezige groenbuffer aan de straatzijde bestaat
uit niet streekeigen coniferen, die er erg schraal uitzien naast de streekeigen meidoornhaag aan de
overzijde van de straat. Het talud, gecreëerd door de ophoging van de meest recente loods, is niet
afgewerkt. Er is geen beplanting, er is geen wateropvang door een greppel aanwezig. Een nog grotere
nieuwe loods naast de bestaande loodsen zal deze negatieve landschappelijke impact nog
versterken. De open ruimte tussen het bedrijf en de aangrenzende woning verdwijnt volledig.
Buffergroen kan deze impact niet compenseren.
Het voorgestelde alternatief, waarbij op het huidig bedrijfsterrein een erf gecreëerd wordt, kan
landschappelijk ingepast worden. Een doorlopende streekeigen groenbuffer neemt de storende
visuele impact weg.
Evaluatiecriterium 5: draagkracht van de omgeving
Ruimtegebruik - schaal
In het gehucht Brandhoek zijn twee ‘gebruiks’schalen aanwezig: de kleinere woonpercelen met
individuele bebouwing en verschillende grotere percelen met bebouwingslusters zoals de
boerderijerven en andere lokale bedrijven. Het bestaande ruimtegebruik van Transagro Bouton bvba
sluit aan bij de overige grotere percelen met bebouwingsclusters. De oppervlakte van het
gebruiksperceel is echter iets groter dan de andere grote percelen, ook zijn de gebouwen
grootschaliger dan de bebouwing op de andere grootschalige eenheden.
Visuele en vormelijke aankleding
Visueel en vormelijk contrasteert het bedrijf met de omgeving. Het bedrijfsterrein en de grote loodsen
zijn visueel niet aangekleed, het contrast met de aangrenzende groene omgeving is groot. Dit aan alle
zijden van het bedrijfsterrein.
Historische context
Het bedrijf Transagro Bouton bvba is historisch gegroeid uit de bedrijven groot- en kleinhandel
Fernand Bouton en de bvba Trans Bouton, beidden gelegen bij het landbouwbedrijf in de Kleine
Branderstraat. De groot- en kleinhandel werd in 1971 door Fernand Bouton overgenomen van zijn
vader. Het bedrijf was gespecialiseerd in de verkoop van veevoeders, meststoffen en granen aan de
landbouw. In 1980 en 1994 werd het bedrijf uitgebreid. De bvba Trans Bouton werd opgericht als
nevenactiviteit en stond in voor het transport van de goederen voor de groot- en kleinhandel. Na
overname in 2000 door de kinderen werden deze bedrijven samengevoegd tot Transagro Bouton
bvba. In 2004 werd geïnvesteerd in de aankoop van aangrenzende percelen, de bouw van een
opslagloods en de aankoop van een maïsdroger. De bedrijfsactiviteit werd uitgebreid met het drogen
en verwerken van granen tot veevoeders. Deze activiteit is een succes en kent een constante groei,
waardoor er een tekort ontstaan is voor opslag.
Milieuhinder (lawaai, stof, geurhinder, licht, afvalproductie)
Het bedrijf is potentieel beperkt hinderlijk voor de omwonenden. Door de ontwikkeling van het
aangrenzende landelijk woongebied zal eventuele hinder een sterkere impact hebben op de
omwonenden. De activiteit van het verwerken van granen tot veevoeder brengt geluids- en stofhinder
teweeg. Deze hinder is beperkt en eigen aan de activiteit. Het aan- en afvoeren van de producten
brengt een grotere hinder teweeg: geluid (laden en lossen, aan- en afrijden) en verkeersveiligheid.
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Evaluatiecriterium 6: mobiliteit
Het bedrijf is gelegen langs een lokale weg categorie III. Het is een bochtige landbouwweg. De weg is
op dit ogenblik onvoldoende uitgerust om de vele vrachttransporten van een naar het bedrijf op een
verkeersveilige manier te doen verlopen: het zicht langsheen de weg is beperkt, de mogelijkheden tot
dwarsen zijn beperkt. Ook brengen de vele transporten de leefbaarheid voor omwonenden in het
gedrang. Het overbrengen van de transportactiviteiten naar een andere site kan een positieve invloed
hebben. Een afname van het aantal transportbewegingen langsheen de Kleine Branderstraat is echter
onzeker: de goederen moeten er nog altijd opgehaald en gelost worden, en een uitbreiding van de
opslagcapaciteit betekend ook een toename van de transporten.
Het structuurplan stelt zondermeer dat zonevreemde bedrijvigheid en/of uitbreiding principieel niet
toegelaten is langsheen een lokale weg categorie III, tenzij wordt aangetoond dat het bedrijf geen
functionele relatie heeft tot kwestieuze verkeersdrager. Transagro Bouton bvba heeft onmiskenbaar
een sterke functionele link met de Kleine Branderstraat.

Besluit
Onderstaande tabel heeft een overzicht van de beoordeling op de verschillende criteria.
Beoordeling huidig
bedrijfsterrein

Beoordeling
gevraagde
uitbreiding

Beoordeling
alternatieve
uitbreiding

1. Waardevolle gebieden

+

+

+

2. Oppervlakte

+

+/-

+

3. Aansluiting op bebouwing

+

+

+

4. Landschappelijke inpassing

-

-

+/-

5. Draagkracht omgeving
- ruimtegebruik – schaal
- aankleding
- historische context
- milieuhinder

+/+
-

+
+/-

+/+
+/-

-

+/-

+/-

Criterium

6. Mobiliteit

Omwille van het grote ruimtebeslag, de grootschaligheid van de nieuw voorgestelde loods en de
visuele impact is de gevraagde uitbreiding niet wenselijk.
Het alternatief, een betere benutting van het bestaande bedrijfsterrein, is gezien een beperkter
ruimtebeslag wenselijker. De verplaatsing van de transportactiviteit zal de hinder voor de omgeving
zal beperkten. Daarnaast is visuele, geluids- en stofbuffering wenselijk. Een gesloten streekeigen
groenbuffer kan hieraan tegemoet komen, en tevens de landschappelijke integratie bevorderen.
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Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, in voege van 24/12/03, legt een
aantal verplichtingen op die de watertoets genoemd worden. Op dit ogenblik zijn er nog geen
uitvoeringsbesluiten of omzendbrieven die een concrete onderzoeksaanpak bepalen opgemaakt.
De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen draagt er zorg voor dat er
geen schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of zoveel mogelijk wordt beperkt. Het
watersysteem is het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en de natuur die daarbij hoort.
Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen worden volgende elementen bekeken: de
fysische terreinkenmerken (bodemkenmerken, infiltratiemogelijkheden van de ondergrond, recent
overstroomde gebieden) en de elementen uit het plan die schadelijke effecten kunnen veroorzaken.
Deze worden afgewogen met de in het plan voorziene milderende maatregelen en de door andere
wetgeving opgelegde milderende maatregelen.

Fysische terreinkenmerken
In het RUP zijn geen gecategoriseerde waterwegen aanwezig. Het grachtenstelsels in het gebied
watert overwegend af naar de Ganzenbeek, een beek van derde categorie die zich noordelijk van de
kern bevindt. Brandhoek situeert zich in het Ijzerbekken, in de subhydrografische zone ‘Grote
Kemmelbeek van monding Vuile Beek tot monding in de Ijzer’.
Het reliëf is zwak hellend: stijgend in zuidelijke richting, naar de West-Vlaamse heuvelrij, en dalend in
noordelijke richting, naar de Ijzervallei.
De bodemkaart heeft volgende bodemtypes weer binnen de RUP begrenzing:
- u-Lhc natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- u-Ldc matig zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Ldc matig zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Lhc natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Edp matig gleyige kleibodem zonder profiel
De theoretische Kf-waarde van deze bodems bedraagt tussen de 10-11 en 10-5. Dit betekent dat deze
bodems zwak tot zeer zwak doorlatend zijn, en minder geschikt voor infiltratie.
De overstromingskaarten1 geven in het RUP en in de omgeving van het RUP geen risicozones voor
overstromingen aan.

Effecten van het plan
Het RUP voorziet in beperkte bijkomende verhardingen en bebouwingen. Deze bijkomende
verhardingen en bebouwingen zijn kleinschalig, perceelsgebonden en afhankelijk van particulier
initiatief. Het is niet mogelijk om voor het volledige RUP-gebied een inschatting te maken van het
aantal m² bijkomende verhardings- en bebouwingsoppervlakte.
Deze kleinschalige nieuwe verhardingen en bebouwingen zijn onderhevig aan de gewestelijk
stedenbouwkundige verordening inzake ‘hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’. Deze verordening bevat
ondermeer bepalingen over minimale infiltratie- en buffercapaciteit in verhouding tot de af te wateren
oppervlakte. Het principe daarbij is optimale infiltratie en vertraagde afvoer van opgevangen
hemelwater.
De RUP-voorschriften beperken zich tot de ruimtelijke impact van het afwateringssysteem: het
optimaal gebruik van het bestaande grachtenstelsel. Bij reliëfwijzigingen die een nadelige afstroom
van hemelwater kunnen creëren moet een nieuwe gracht de wateroverlast beperken.

1

Bron: www.gisvlaanderen.be
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Op te heffen voorschriften
Bij de goedkeuring van het RUP worden de gewestplanvoorschriften, het BPA Brandhoek en
bijhorende herziening en verschillende verkavelingsvergunningen opgeheven binnen de RUPbegrenzing.

Gewestplan
Volgende gewestplanvoorschriften van het gewestplan Ieper-Veurne worden opgeheven:
- De bestemming woongebied met landelijk karakter:
‘De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover
ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.’
‘De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en
tevens voor landbouwbedrijven.’
- De bestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
- De bestemming agrarisch gebied:
‘De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een
woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied
met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 bis van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
- De bestemmingen met overdruk landschappelijke waardevolle:
‘De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet
in gevaar brengen.’

BPA Brandhoek
Het BPA Brandhoek, goedgekeurd bij MB 28/06/1983, en gedeeltelijk herzien bij MB op 01/02/1993
wordt opgegeven. Het BPA en de gedeeltelijke herziening met bijhorende voorschriftentabel zijn
opgenomen bij het plan bestaande toestand. Het BPA is gerigstreerd onder plannummer D 3077/27
en de herziening als D3077/27a.
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Verkavelingsvergunningen
Volgende verkavelingsvergunningen worden bij de goedkeuring van RUP vernietigd:
Gemeentelijk
dossiernr.
VK12_014/1
VK12_025/1
VK12_040/1

Adres(sen)
Poperingseweg
Grote Branderstraat 28 - 30
Poperingseweg 456, 456a
en 458

Perceelsnr(s)
195t en w
147g en h

Deplaecie
Bossaert
Bouten-Tyteca
Raf

477r, s en p

VK12_044/2

Poperingseweg 488 - 498

VK12_048/1

Zevekotestraat 1 - 7

VK12_051/1

Poperingseweg 663

VK12_055/1

Poperingseweg 697b - c

609g, l, m, n, p, r
en s
139c2 en d2, 140c
en r2
190s2, 192t, w en
x
61f en g

VK12_059/1

Poperingseweg 424a - d

447e, f, g, h en k

VK12_060/1

Zevekotestraat 22-28

Goedkeurings
datum
16/06/1963
04/09/1962
12/05/1973

Ducobyl nv

07/05/1986

Kerkfabriek
Vlamertinge

29/11/1979

Van Cayseele C.

20/03/1980

Cappelaere Paul
Weins De
Wavrans Othon

13/10/1983

130l en m, 131g,
135e en g

Decrock-Goeman

18/07/1985

115e, 116n, p en r

Chaerle Willy

15/09/1988

VK12_061/2

Poperingseweg 677 - 677a
Grote Branderstraat 6
Grote Branderstraat

VK12_063/1

Poperingseweg 452b - f

VK12_068/1

Poperingseweg 677b,
679 - 683

116p
462m, p, r, s, t en
v
112k en l, 113e,
114c en d

VK12_071/1

Grote Branderstraat

209h en 212d

VK12_071/2

Grote Branderstraat

209h en 212d

VK12_061/1

Aanvrager

13/06/1985

24/10/2004
Catteau Paul

10/12/1990

Denhert Albert

13/03/1995

Bossaert Boerave
Bossaert Boerave

22/07/2002
13/01/2003

Op de volgende pagina’s zijn de desbetreffende goedkeuringsbesluiten en desgevallend bijhorende
voorschriften van deze verkavelingsvergunningen opgenomen.
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RUP-Procedure
Bij de opmaak van het RUP vonden volgende overlegmomenten plaats:

Datum
02/08/05

Onderwerp
Startvergadering

29/10/05

Bespreken schetsontwerp RUP

03/02/06

Bespreken voorontwerp RUP

14/03/06

Toelichting voorontwerp RUP

27/03/06

Plenair overleg
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Actoren
Stad Ieper
Technum
Stad Ieper
Technum
Stad Ieper
Technum
Gecoro
Stad Ieper
Technum
Zie verslag
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