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Inleiding 

Structuurplanning en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of GRS 

In artikel 3 van het decreet inzake R.O.d.d. 18-05-1999 (DRO) wordt gesteld dat de ruimtelijke 
ordening op de verschillende bestuurlijke niveaus wordt vastgelegd in twee soorten van plannen: de 
ruimtelijk structuurplannen en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Artikel 4 van het DRO stelt verder dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie zonder de 
behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er 
wordt daartoe rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en 
de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. 
 
In artikel 18 van het DRO wordt verder ingegaan op de essentie van een ruimtelijk structuurplan: 
“Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de 
gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en 
de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen”. 
In hetzelfde artikel wordt aangegeven dat er 3 niveaus zijn, waarop ruimtelijke structuurplannen 
worden gemaakt, namelijk het Vlaamse Gewest, de provincie en de gemeente, waarbij het 
structuurplan op elk niveau de structuurbepalende elementen op dat niveau bevat, alsook de 
taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan op het betreffende niveau en de lagere niveaus. 
 
In artikel 37 van het DRO wordt aangegeven dat ook ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op de 3 
bestuurlijke niveaus worden opgemaakt. Met betrekking tot de inhoud van een RUP wordt in artikel 38 
aangegeven dat in het RUP de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke 
structuurplannen, “waarvan het een uitvoering is” moet worden aangegeven. 
In afwachting van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), dat wil zeggen 
tijdens het planproces en de goedkeuringsprocedure, kunnen gemeentelijke aanlegplannen zoals 
voorzien in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 
(vroeger de wet op de stedenbouw van 29 maart 1962), met name de BPA’s, als ‘uitvoeringsplannen’ 
van het (voor)ontwerp GRS fungeren. 
 
In artikel 31 van het DRO worden de gemeenten opgedragen een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(GRS) op te maken, dat zich dient te richten naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Van het richtinggevend gedeelte kan slechts onder 
strikte voorwaarden worden afgeweken. Van het bindend gedeelte kan niet worden afgeweken. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is goedgekeurd en werd op 23 september 1997 door het 
Vlaams Parlement bekrachtigd. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd op 12 
juni 2001 definitief vastgesteld door de Provincieraad en op 6 maart 2002 goedgekeurd bij Ministerieel 
Besluit. 
 
Planning is meer dan ooit een noodzakelijke voorwaarde voor een goed beleid. Planning situeert zich 
in de sfeer van de beleidsvoorbereiding en creëert de mogelijkheid om beleidsdoelstellingen voor te 
bereiden, te onderzoeken en te toetsen aan de beschikbare middelen. 
Met betrekking tot de ruimtelijke planning wordt geopteerd voor de structuurplanning als 
planningsmethodiek. In het document “Structuurplanning: een handleiding voor gemeenten” (AROHM, 
Afdeling Ruimtelijke Planning, 1994) staat structuurplanning omschreven als een dynamisch en 
continu proces van visie- en beleidsvorming met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte en de 
realisatie ervan. 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vertrokken vanuit de ruimte als basisgegeven. De 
nadruk wordt gelegd op de ruimtelijke benadering van het proces. 
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In de omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 over het Gemeentelijk Structuurplanningsproces (BS 
28-03-1997) wordt gesteld dat de totstandkoming van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan even 
belangrijk is als het plan zelf. Met andere woorden, het structuurplan is geen doel op zich: “het 
ruimtelijk beleid moet evenzeer gericht zijn op het procesmatige (het plannings- en 
besluitvormingsproces en de betrokkenheid van alle partners)”. 
In die optiek is ook het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, zoals in 
uitvoering van artikel 19§8 van het DRO geïnstitutionaliseerd in het B.VI.R.d.d. 5.5.2000 (BS 20-05-
2000), een belangrijk element tijdens het planproces. 
 
Aangezien –soms tezelfdertijd- op verschillende niveaus (gewest, provincie en gemeente) aan 
structuurplanning wordt gedaan, is het voor de gemeente van belang op een onderbouwde manier de 
hogere overheden te kunnen adviseren betreffende haar visie op haar grondgebied, zodat bij het 
uitwerken van de hiërarchisch hogere plannen kan worden rekening gehouden met de specifieke 
ruimtelijke en beleidselementen van de gemeente. 
In artikel 22§4 van het decreet is trouwens de mogelijkheid voorzien voor de provincieraad en de 
gemeenteraad om een gemotiveerd verzoek aan de Vlaamse Regering te richten om het RSV te 
herzien. 
 
Het GRS kan hierbij als medium fungeren voor visievorming, niet enkel met betrekking tot het 
ruimtelijk beleid op het gemeentelijk niveau, doch ook met betrekking tot planningsprocessen op 
bovengemeentelijk niveau (RSV, PRS, afbakeningsprocessen en andere) en met betrekking tot 
planningsprocessen op het grondgebied van aanpalende gemeenten. Elementen, die tijdens het 
planproces van het GRS aan bod komen, kunnen aanleiding geven tot overlegmomenten buiten het 
eigen GRS-planproces om, op basis van bijvoorbeeld ‘onderhandelingsnota’s’. 
 
Zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid van het DRO, mag naar de toekomst toe ook worden 
verwacht dat de goedkeuring van belangrijke uitvoeringsplannen door de hogere overheid afhankelijk 
zal worden gesteld van een globale ruimtelijke visie op de ontwikkeling van de gemeente, neergelegd 
in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Ook zonder die ‘druk’ van bovenaf dient het GRS –cf.art.18- te worden gezien als beleidskader voor 
alle beleidsingrepen met een ruimtelijke dimensie. 
Het planningsproces, dat uiteindelijk zal leiden tot een goedkeuring van het GRS, zal dan ook als 
vanzelfsprekend moeten worden verder gezet onder de vorm van monitoring van alle beleidsingrepen, 
vermits deze zich zullen moeten inpassen in het GRS. 

Motivatie voor de opmaak van een GRS 

Het gemeentebestuur wordt voortdurend geconfronteerd met prangende problemen die een oplossing 
op korte termijn vragen. Vaak hebben deze oplossingen een directe of indirecte invloed op het gebruik 
van de ruimte en het landschap. Door de korte beslissingstermijn moet pragmatisch worden 
gehandeld en kunnen niet alle mogelijke gevolgen van een keuze worden onderzocht. Soms gebeurt 
het dan ook dat een goede oplossing voor een concreet probleem, negatieve gevolgen heeft op 
andere vlakken. 
 
Daarnaast dient het gemeentebestuur ook ver vooruit te denken en een beleid uit te stippelen rond 
tewerkstelling, huisvesting, land- en tuinbouw, natuur en milieu, cultuur, jeugd, mobiliteit, enz. Voor 
elke nieuwe of bijkomende voorziening moet een geschikte locatie en de nodige ruimte worden 
gevonden. Maar de ruimte is schaars en steeds vaker treden er conflicten op tussen de verschillende 
actoren die elk op zich ruimte claimen. 
 
Bijkomend moet het gemeentebestuur rekening houden met een steeds strengere wetgeving inzake 
ruimtelijke ordening en milieu, met nieuwe beleidsdoelstellingen op provinciaal, gewestelijk en 
Europees niveau, nieuwe uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven. 
 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 5 

Om goede beslissingen te nemen heeft de gemeente dan ook nood aan een omvattend kader, waarbij 
een duidelijke ruimtelijke toekomstvisie bepaalt wat waar kan, zonder dat bepaalde sectoren worden 
benadeeld. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bedoeld om dit kader te creëren. 
 
Het GRS wordt beschouwd als een medium om een ruimtelijke visie te ontwikkelen omtrent de 
ontwikkelingsperspectieven op gemeentelijk niveau van waaruit verantwoorde keuzen, opties en 
beslissingen kunnen worden genomen. 
 
De gemeente Zonnebeke moet een sterke ruimtelijke visie voor de toekomst weten uit te zetten zodat 
voor de specifieke problemen als de hoge verkeersdruk en beperkte verkeersleefbaarheid in de 
dorpskernen, de nood aan bijkomende woongelegenheden, de nood aan voldoende ruimte voor sport 
en recreatie, de toekomst van de verblijfsgebieden in de bossen, de inkrimping van het 
landbouwareaal en het dalend aantal landbouwers; en de specifieke kansen als de positieve 
dynamiek van de bedrijvigheid van de laatste jaren, het adembenemende landschap zowel voor 
toerist als bewoner, de verschuiving in de landbouwproductie, … kwalitatieve oplossingen en 
projecten kunnen worden uitgewerkt. 
 
Bij het opstarten van een planningsproces voor een GRS zijn er afspraken te maken over de 
gewenste overlegstructuur: de samenstelling, de taken en de praktische werking van de verschillende 
inspraak- en begeleidingsgroepen. Het gemeentebestuur heeft ervoor geopteerd om hierbij gebruik te 
maken van een extern bureau als moderator en inspraakbegeleider. CIBE, centrum voor 
overheidscommunicatie, zal als onafhankelijke waarnemer de coördinatie van het planningsproces 
beheren en de gesprekken met de verschillende actoren organiseren. 
 
De organisatie en timing van de overlegstructuur wordt weergegeven in de procesnota die door CIBE 
werd opgesteld. Hierin worden ook de overlegmomenten met de bevolking vastgelegd. 

Structuurplanning een proces op drie sporen 

In de aangehaalde ‘Handleiding voor gemeenten’ wordt een aanpak voorgesteld waarbij gelijktijdig op 
drie sporen wordt gewerkt: 
- werken aan een langetermijnvisie op de gewenste ontwikkeling van de gemeente; 
- inpikken op dringende problemen en kansen; 
- creëren van een maatschappelijk draagvlak. 
 
Werken aan een langetermijnvisie is structureel bezig zijn vanuit een algemene visie op kwaliteit en 
duurzaamheid. Deze werkwijze, ook wel lineair planningsproces genoemd, wordt gekenmerkt door 
een analytische en geïntegreerde aanpak hetzij vanuit concrete problemen hetzij vanuit een veeleer 
abstracte benadering op basis van waarden en normen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Inpikken op dringende problemen en kansen is strategisch werken aan knelpunten en 
mogelijkheden die zich heden voordoen in relatie met een langetermijnvisie in ontwikkeling. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- een inbreidingsproject voor het binnengebied Langemarkstraat-Albertstraat in de dorpskern 

Zonnebeke; 
- een structuurschets voor de uitbreiding van de bedrijvigheid in de Albertstraat; 
- een structuurschets voor de inrichting van de site ‘de Zonnebeek’ in functie van de uitbreiding van 

de bestaande sport- en recreatieactiviteiten en de inrichting van het valleigebied; 
- een ruimtelijk concept voor de uitbreiding van de huidige begraafplaats in de dorpskern 

Zonnebeke; 
- een ruimtelijk concept voor de uitbreiding van de huidige begraafplaats in de dorpskern Geluveld; 
- een reconversieproject voor de site van de voormalige maalderij in de dorpskern Zandvoorde; 
- … 
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Het spreekt vanzelf dat deze bottom-up benadering moet gebaseerd zijn op de detectie van de 
aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en de intenties met betrekking tot een duurzame ontwikkeling niet 
mag hypothekeren. Op deze wijze zal het concreet werken aan knelpunten en mogelijkheden ook de 
visie op lange termijn mee helpen tot stand brengen. Beide werkwijzen of sporen zijn derhalve als 
complementair te beschouwen. 
 
Het werken met de bevolking heeft als doel: 
- de plannen en voorstellen inhoudelijk te verbeteren en ze een hogere realiteitswaarde te geven 

omwille van het feit dat ze op die manier worden geïnspireerd en gedragen door de bevolking; 
- een draagvlak te creëren; 
- een bijdrage te leveren tot een meer democratische en open samenleving; 
- bevolkingsgroepen te sensibiliseren voor ruimtelijke kwaliteit en een verantwoord ruimtelijk beleid; 
- een ‘contract’ tussen bevolking en overheid tot stand te brengen. 
 
Dit spoor doet de inzichten in het ruimtelijk gebeuren, de invloed erop en de verantwoordelijkheid 
ervoor bij de verschillende groepen in de bevolking toenemen. In die zin kan men hier spreken van 
emancipatorisch werk. Maar tegelijk is dit spoor een politiek proces, dat de geloofwaardigheid van 
beleid en administratie kan versterken. Dit alles gebeurt in samenwerking met CIBE, centrum voor 
overheidscommunicatie. 

Opbouw van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgebouwd uit 3 delen: 
 
- Informatief gedeelte: Bestaande ruimtelijke structuur en prognoses 

- Screenen van de bestaande ruimtelijke structuur 
- Inventariseren van de ruimtelijke behoeften, trends, problemen en potenties 

 
- Richtinggevend gedeelte: Visie, ruimtelijke principes en gewenste ruimtelijke structuur 

- Beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, structuur van de gemeente 
 
- Bindend gedeelte: Beleidsmaatregelen en acties 

- Spil tussen visie en effectieve realisatie van deze visie op het terrein 
- Geen enkele verbindende of verordenende kracht voor de burger 
- Bindend voor de gemeentelijke overheid 
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Ruimtelijke context 

De ruimtelijke kenmerken van de gemeente worden onderzocht op drie niveaus: macro-, meso- en 
microniveau. Deze komen respectievelijk overeen met de regio, de gemeente, de wijken en buurten. 
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1. Regionaal niveau 

1.1. Ruimtelijke situering 

1.1.1. Ligging en ontsluiting 

Algemeen 

De gemeente Zonnebeke is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en maakt deel 
uit van het arrondissement Ieper. In het noorden grenst de gemeente aan Staden en Roeselare, in het 
oosten aan Moorslede, in het zuiden aan Wervik en Komen (Henegouwen) en in het westen aan Ieper 
en Langemark-Poelkapelle. Ze omvat de deelgemeenten Passendale, Zonnebeke, Beselare, Geluveld 
en Zandvoorde. 

Ten overstaan van de stedelijke gebieden 

Zonnebeke is te situeren binnen de driehoek gevormd door de steden Roeselare, Kortrijk en Ieper. 
Door deze gunstige ligging kunnen de inwoners van de gemeente gebruik maken van stedelijke 
voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid. Via A19 zijn Menen en Kortrijk zeer goed bereikbaar. De 
deelgemeenten Zonnebeke en Geluveld liggen op nauwelijks 8 km van het centrum van Ieper. 
Bovendien is Zonnebeke slechts een boogscheut verwijderd van het stedelijk gebied Rijsel-Tourcoing-
Roubaix. De gemeente is echter te ver verwijderd van de omliggende steden om zelf tot het stedelijk 
gebied te behoren en maakt deel uit van het buitengebied. Ze wordt gekenmerkt door dorpskernen 
met een behoorlijke uitrustingsgraad, economische bedrijvigheid, een agrarische structuur met een 
grote verscheidenheid in teelten ondersteund door de groenteverwerkende nijverheid, een goed 
uitgeruste infrastructuur en een goede aansluiting op het net van autosnelwegen. 

In het buitengebied 

Zonnebeke maakt deel uit van een meer landelijk gebied geprangd tussen de steden Ieper, Roeselare 
en Kortrijk. De open ruimte wordt er gekenmerkt door de heuvelrug van Westrozebeke en omvat in 
hoofdzaak landschappelijk waardevolle landbouwgebied. Kenmerkend voor de open ruimte op de 
heuvelrug zijn de talrijke bosjes, de panoramische gezichten en de verspreide bebouwing met kleine 
kerndorpen. Ten oosten van de gemeente vertoont ze een sterk versnipperd karakter (groot aandeel 
verspreide bebouwing en lintbebouwing), ten westen van de gemeente is de open ruimte gaver 
gebleven. Deze landschappelijke differentiatie komt overeen met een meer intensief gedifferentieerde 
landbouw in het oosten en een voornamelijk grondgebonden landbouw in het westen. Deze grotere 
versnippering in het oosten is te wijten aan de grotere verstedelijkingsdruk (Roeselare, Kortrijk) en de 
groeiende tuinbouwactiviteiten. Mede hierdoor is het landschap vrij ongestructureerd. 

Ontsluiting 

De gemeente Zonnebeke wordt doorkruist door de autosnelweg A19 Kortrijk-Ieper en heeft twee 
toegangscomplexen ter hoogte van de dorpskern van Zonnebeke in aansluiting op N37 en ter hoogte 
van de dorpskern van Beselare in aansluiting op N303. De gemeente is derhalve goed ontsloten. 
Belangrijke intergemeentelijke verbindingswegen die de gemeente doorkruisen zijn N8 Zarren-Ieper, 
N37 Zonnebeke-Ieper, N303 Westrozebeke-Wervik en N332 Zonnebeke-Ieper. Belangrijke 
intergemeentelijke verbindingswegen aan de rand van de gemeente zijn N313 Hooglede-Ieper en N36 
Zarren-Roeselare. Spoor- en waterwegen zijn niet aanwezig op het grondgebied van Zonnebeke. 
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2. Gemeentelijk niveau 

2.1. Historiek van het landschap en de nederzettingspatronen 

De gemeente Zonnebeke ligt in de Zandleemstreek. De bodem bestaat uit lichte zandleemgronden. 
Dominant in het landschap is het reliëf, getekend door de uitlopers van de West-Vlaamse bergen, het 
zogenaamde ‘kamgebied Westrozebeke-Geluveld’. Deze heuvelrug is het waterscheidingsgebied 
tussen het Ijzer- en het Leiebekken. 
 
Het oorspronkelijke natuurlandschap (tot circa 1.100) bestond hoofdzakelijk uit bos. Deze bosgordel 
situeerde zich ten oosten van Ieper en strekte zich uit van Roeselare, in het noorden, tot Voormezele 
en Dikkebus, in het zuiden. Hoewel tamelijk aaneengesloten vormde het toch geen ongedifferentieerd 
geheel. Verschillende grote en kleinere bossen tekenden zich er in af. Deze verbrokkeling wordt ten 
dele toegeschreven aan de vorming van niet al te grote ‘wastinen’ mogelijk als gevolg van de minder 
goede, meer licht zandlemige, kwaliteit van de bodem en/of omdat de bossen niet de grote 
bescherming genoten van een landsheer (zoals dit voor het Houthulstbos wel het geval was)1. De 
voornaamste ‘wastine’ was het Geluveld waarin ook moerassen voorkwamen waaruit turf werd 
gedolven. 
 
De middeleeuwse ontginningen waren het gevolg van de bevolkingsexplosie in de 11de eeuw. In 1101 
werd de parochie Zonnebeke gesticht waar reeds sinds 1072 een Augustijnenabdij gevestigd was. Bij 
de stichting van de parochie werd in de Nonnebossen een Benedictinessenklooster opgericht. Het 
klooster en de abdij werden door de geuzen verwoest (1578) en tijdens de Franse Revolutie 
opgeheven en openbaar verkocht, wat tevens tot een versnippering leidde van het bosbestand en een 
verdere degradatie door omzetting in landbouwgrond. 
 
Op de ‘Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden’, opgemaakt door graaf De Ferraris rond 1775 is 
te zien dat de hoogvlakte tussen de Zillebekevijver, de Bellewaardevijver en de dorpskommen van 
Zonnebeke en Zandvoorde nog vrijwel volledig bebost was met hakhout en loofbossen. De omvorming 
van het natuurlandschap tot cultuurlandschap kwam in deze regio later op gang dan in andere delen 
van Binnen-Vlaanderen. Het evolueerde tot een halfopen cultuurlandschap met afwisselend akkers, 
weilanden en restanten van bossen. 
 
De nederzettingen kwamen tot stand op de hoger gelegen gedeelten en volgden het verloop van de 
heuvelrug. Passendale, Beselare en Geluveld situeren zich op circa +50m, Zonnebeke en Zandvoorde 
op circa +40m. De eerste wegen verbonden de nederzettingen met elkaar. Zo liggen de dorpen 
Passendale en Beselare op de weg die Westrozebeke met Wervik en het Leiegebied verbindt, 
Zonnebeke ligt, op 1 km van deze noord-zuidas, langs de weg naar Ieper. Geluveld en Zandvoorde 
ontwikkelden zich buiten dit wegennet. Onder Oostenrijks bewind werd de steenweg Kortrijk-Menen-
Ieper aangelegd, waarlangs Geluveld zich verder ontwikkelde. 
 
De gemeente werd zwaar geteisterd tijdens de eerste wereldoorlog. Alle deelgemeenten behalve 
Zandvoorde werden verwoest. Dit gold ook voor het bosbestand dat systematisch werd gerooid om als 
brandstof te dienen. Er werd slechts ten dele herbebost. 
 
De uitbouw van de nederzettingsstructuur eind 19de en 20ste eeuw wordt gekenmerkt door een 
lintvormige uitwaaiering te Passendale, Zonnebeke, Beselare en Geluveld en verdichting onder de 
vorm van gesloten bebouwing naar de nieuwe stations toe (onder meer aaneenrijging van de 
nederzettingsstructuren van Passendale en Moorslede). 
 

                                                      
1:Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Adriaan Verhulst, Gemeentekrediet 1995 
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De industrialisatie is aan deze regio voorbijgegaan. De economische ontwikkeling beperkte zich tot 
aan de landbouw verwante bedrijvigheden: maalderij, brouwerij, kaasmakerij, tabakproductie. Een 
groot aantal arbeidskrachten was overigens aangewezen op grensarbeid in Noord-Frankrijk. 
 
Met de ontsluiting van het gebied door de autosnelweg A19 werd een nieuw elan gegeven aan de 
economische ontwikkeling van de streek. De recente economische groei werd vooral bewerkstelligd 
door kleine en middelgrote bedrijven waarvan er enkele zijn gevestigd op de bedrijvenzone 
Polderhoek. Ook in de landbouw kon de vernieuwing niet achterwege blijven. Zoals in een aantal 
buurgemeenten werd ook te Zonnebeke, door de nabijheid van de klassieke groentestreek het 
Roeselaarse en het wervend vermogen van de veiling te Roeselare, overgeschakeld naar intensieve 
groenteteelt en werd groenteverwerkende bedrijvigheid opgericht. 
 
Bovengenoemde dynamiek had gevolgen voor het landschapsbeeld. Het landschap werd door het 
rooien van bossen, hagen, knotwilgen, populieren en ander opgaand hout opener en meer eenvormig. 
De open ruimte werd gefragmenteerd door nieuwe constructies en residentiële bebouwing (serres, 
voorraadschuren, kleine tot middelgrote bedrijfjes en veel lintbebouwing). In Zonnebeke werd een 
ontginningsgebied omgezet in een industriële vestiging, werden de Nonnebossen verkaveld voor de 
bouw van tweede verblijven en kwam het Bellewaardepark (dagrecreatie) tot stand. 
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2.2. Componenten van de ruimtelijke structuur 

De bestaande ruimtelijke structuur is opgebouwd uit een aantal specifieke ruimtelijke structuren of 
deelstructuren. Volgende deelstructuren worden onderscheiden: de natuurlijke en landschappelijke 
structuur, de nederzettingsstructuur met daarbinnen de ruimtelijk economische structuur en de 
verkeers- en vervoersstructuur. 

2.2.1. Bestaande natuurlijke en landschappelijke structuur 

Zonnebeke maakt deel uit van de zandleemstreek die bijna het ganse zuiden van de provincie omvat. 
Landschappelijk vormt de zandleemstreek een overgangsgebied tussen de polders, die diep 
doordringen via het Ijzerbekken, en de West-Vlaamse heuvels. De gemeente Zonnebeke is specifiek 
gelegen op de heuvelrug van Westrozebeke die in het zuiden van de gemeente aansluiting vindt met 
de West-Vlaamse heuvels. 
 
Kenmerkend voor de natuurlijke en landschappelijke structuur zijn het reliëf met de centrale heuvelrug, 
als ruimtelijke exponent, en de waterlopen die hun brongebied hebben ten oosten en ten westen van 
de heuvelrug. De structuurbepalende elementen zijn de beekvalleien, de bossen, de kleine 
landschapselementen (poelen, bomenrijen, hagen, bermen enz.) en de gebieden die als 
landschapseenheid werden weerhouden in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. 

Fysisch systeem 

Geologische structuur en bodem 

Het ontstaan van de genoemde heuvelstreken gaat terug tot het tertiair tijdperk. In die periode werd 
het gebied bedekt door een aantal mariene sedimenten afgezet door opeenvolgende 
zeeoverstromingen. Hierdoor kwamen afwisselend zandige en kleiige sedimenten voor. Plaatselijk 
verhardden deze afzettingen tot zandsteen. 
 
Tijdens het onder- en middelpleistoceen kwam dit plateau onder invloed te staan van een belangrijke 
erosie. Hierdoor daalde het algemeen hoogtepeil van het gebied aanzienlijk. De ‘zandsteenbanken’ in 
de sedimenten erodeerden echter minder snel en zo ontstonden de zogenaamde ‘getuigenheuvels’ 
die nu nog her en der in het landschap te vinden zijn. De bekendste voorbeelden in het westelijke deel 
zijn de Kemmelberg, de Rode Berg, de Katsberg, enz. Door de erosie werden verschillende lagen 
tertiaire sedimenten (zoals het diestiaan, het bartoniaan, het lediaan en het paniseliaan) volledig 
weggespoeld tot op de ieperse kleilaag (‘het kleiig faciës van het ieperiaan’). 
 
Bovenop deze laag kwam in een latere periode, tijdens het kwartair tijdperk, de kwartaire deklaag. 
Deze laag is uiteraard de belangrijkste voor het hedendaagse bodemgebruik. De kwartaire deklaag is 
ontstaan door aanvoer van deeltjes via de wind (ecolische afzettingen) en door overstromingen van 
rivieren (alluviale afzettingen). De windafzettingen (voornamelijk zand en leem) kwamen er vooral 
tijdens de ijstijden van het pleistoceen, toen door de lage zeespiegel de Noordzee er droog en kaal bij 
lag. Door de toen overheersende noordenwinden werd heel wat materiaal tot bij ons gebracht. Op die 
manier zijn ook bijvoorbeeld de zandgronden van de Kempen en het Brugse ontstaan (zand werd niet 
zo ver door de wind meegevoerd als het lichtere leem).  
De alluviale afzettingen (hoofdzakelijk klei) vonden enkel plaats in de bredere beekvalleien zoals langs 
de Reutelbeek, de Ravebeek, de Scheriabeek en de Bassevillebeek. De afzetting van klei gebeurde 
tijdens overstromingen. 
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Onder de kwartaire deklaag bevindt zich een dikke kleilaag, de ‘ieperse klei’ genoemd. Dit is een 
kleilaag uit het tertiair die tot 200 meter dik kan zijn. Het is de belangrijkste tertiaire laag in West-
Vlaanderen. Door haar ondoordringbaarheid vormt ze een scheiding tussen het diepe grondwater, het 
artesisch grondwater, en het grondwater op geringe diepte, het freatisch grondwater. Hoe dikker de 
kleilaag, hoe moeilijker de bereikbaarheid van het artesisch grondwater. De ieperse klei is meestal 
bedolven onder enkele meters andere sedimenten maar op de plaatsen waar die deklaag verdwenen 
is door erosie en de klei dagzoomt, wordt dikwijls klei ontgonnen. Zo is er nabij Zonnebeke een grote 
kleigroeve actief met bijhorende steenbakkerij. De ondoordringbaarheid van de kleilaag is ook een 
voordeel bij de uitbating van de stortplaats voor industrieel afval. 
 
Het grootste gedeelte van de gemeente Zonnebeke wordt bedekt door zandleemgronden en licht 
zandleemgronden. In de beekvalleien bestaat de bodem meestal uit klei (niet aangeduid op de 
bodemkaart). Op verschillende plaatsen komt een droge lemige zandbodem voor. Dit is het geval in 
een smalle strook ten zuiden van de Voshoek in Passendale, in een groter gebied van circa 1,5km² 
dat reikt van de Noordeindhoek tot het Reutelbos te Beselare met nog enkele kleinere stukjes ten 
zuidoosten hiervan en een strook van ongeveer 0,5km breed die zich vanaf de Veldhoek te Geluveld 
circa 2,5km in zuidelijke richting uitstrekt. 
 
Het meest bijzonder zijn twee stukjes veengrond ten westen van Passendale aan het begin van de 
Ravebeek (Tuimelaarhoek en Martinegat). Behalve twee nog kleinere stukjes in Westrozebeke is dit 
de enige veengrond in de wijde omtrek. Deze bodem kenmerkt zich door een hoge vochtigheidsgraad 
en zwarte kleur. In de grond zijn nog plantenresten zichtbaar. De vegetaties die op deze gronden 
voorkomen zijn als biologisch zeer waardevol te bestempelen en in elk geval het behouden waard. 
 
Een ander merkwaardig fenomeen is de bijmenging van vele silexkeien in grote delen van de 
zandleemgronden. De lemige zandgronden bevatten deze stenen niet, behalve het gedeelte tussen 
de Veldhoek en de Everzwijnhoek te Geluveld. Tussen deze silexkeien werden ook bewerkte stenen 
gevonden uit het steentijdperk. 

Waterkwaliteit 

In de milieu-inventaris wordt de toestand van elke beek besproken. Tevens wordt een relatie gelegd 
met de concentratie aan nitraatstikstof. Gezien de lage bevolkingsdichtheid en de weinig industriële 
lozingen wordt de invloed van de intensieve veehouderij als zeer belangrijk beschouwd. 
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Reliëf 

Zonnebeke kan in verschillende delen worden opgesplitst: de centrale heuvelrug met zandgronden en 
de lagere zandlemige gebieden er rond. De centrale rug, met hoogten van circa 50m boven de 
zeespiegel en hoger (ten zuiden van Geluveld), is plaatselijk diep ingesneden door de terug 
schrijdende erosie zodat dikwijls slechts een smalle kam is overgebleven. De heuvelrug vormt de 
waterscheidingslijn tussen het Ijzer- en het Leiebekken. Ten oosten en ten westen ervan ontspringen 
talrijke beken. Talrijke gradiënten en biotopen zoals brongebieden, beekvalleien, houtkanten en 
bossen maken dat de heuvelrug belangrijk is voor de natuurlijke structuur van de regio. 

Beek en beekvalleien 

De heuvelrug vormt de waterscheidingslijn tussen het Ijzer- en het Leiebekken. Ten oosten en ten 
zuiden van de kam wateren de beken af in de Leie, ten westen van de kam wateren de beken af in de 
Ijzer. De beken ontspringen tegen de flanken van de centrale heuvelrug. De bronniveaus worden 
aangetroffen op een hoogte van 40-70m, ze geven aanleiding tot verschillende beeksystemen. 
 
De beken afwaterend naar de Leie zijn de Reutelbeek (Polygonebeek,Scheriabeek), de Heulebeek, 
de Passendalebeek, de Bassevillebeek, de Kasteelbeek, de Mandel, de Kromme Beek en de Gaverse 
Beek. De beken afwaterend naar de Ijzer zijn de Lekkerboterbeek, de Paddebeek, de Ravebeek, de 
Nieuwe Beek, de Zonnebeek, de Hanebeek en de Verloren Hoekbeek. 
 
De meeste beken zijn over grote delen van hun lengte gekanaliseerd. Enkel de Polygonebeek en de 
bovenloop van de Reutelbeek kennen een min of meer natuurlijk kronkelend verloop. De natte 
graslanden en beekbegeleidende bomen maken de beekvalleien tot een specifieke 
landschapseenheid. 

Boom-, park- en bosstructuur 

Belangrijke restanten in Zonnebeke van het middeleeuwse ‘Woud zonder Genade’, dat het grootste 
gedeelte van het Houtland bedekte, zijn de Nonnebossen (15ha), het Doelbos of Polygonebos (68ha) 
en het natuurreservaat Reutelbos (5,5ha). 
De Nonnebossen zijn een complex van zuur eiken-beukenbos, eiken-haagbeukenbos en elzenbos. 
Door de inplanting van een chaletpark is de natuurwaarde enigszins aangetast. 
Het Doelbos, huidige Polygonebos, maakte deel uit van een groot bos- en heidecomplex (het 
‘Luizeveld’) dat zich ten oosten en ten zuidoosten van Ieper uitstrekte. Bij het gebruik van het bos als 
militair oefenterrein werd een rechtlijnig patroon van dreven aangelegd. Na de verwoesting van het 
bos tijdens beide wereldoorlogen werd telkens opnieuw grove den aangeplant, waardoor dit thans de 
meest voorkomende boomsoort is geworden. Plaatselijk werden ook beuk en eik aangeplant. Op de 
speelweide van het domein heeft zich een heidevegetatie kunnen vestigen. Door de gemengde 
ondergrond van zand en klei is een rijke flora aanwezig. Het domein is eigendom van het Vlaamse 
Gewest en is openbaar toegankelijk. Het bevat twee Britse oorlogskerkhoven. 
Het Reutelbos strekt zich uit rond en op de hellingen van de vallei van een zijarm van de 
Polygonebeek. Het is een eikenbos met op de meer vochtige plaatsen elzenbos. Het Reutelbos is 
uniek door zijn vijver en kraters, waarin salamanders en kikkers leven. Het wordt beheerd door de vzw 
De Wielewaal. 
 
De gemeente Zonnebeke bezit twee kasteelparken met allure. Het Kasteelpark van Zonnebeke 
bestaat uit een publiek en een privaat gedeelte. Het publieke gedeelte is eigendom van de gemeente 
en telt 9ha71a06ca bebossing en 10a05ca bebouwing, het private gedeelte (eigendom Saelens) telt 
11ha23a54ca bebossing en 2a81ca bebouwing. Het kasteelpark van Geluveld is volledig 
privaateigendom en telt 9ha60a97ca bebossing en 9a02ca bebouwing. 
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Landschapseenheden 

Landschapseenheden zijn gebieden die een eenheid vormen vanwege de samenhangende 
biologische, geologische en/of historisch-culturele waarde over het ganse gebied rekening houdende 
met het landschapsbeeld en het huidige bodemgebruik. 
 
Volgende landschapseenheden worden onderscheiden: 

- de vallei van de Kasteelbeek; 
- de vallei van de Bassevillebeek; 
- de centrale heuvelrug ten zuiden van de A19 met het gebied tussen Geluveld, A19 en het op- 

en afrittencomplex en de Nonnebossen en omgeving; 
- de centrale heuvelrug ten noorden van de A19 met het Polygonebos, het kasteelpark van 

Zonnebeke en omgeving, het Reutelbos en omgeving en het Vijverbos en omgeving; 
- de oude spoorwegberm Roeselare-Ieper, het restant van de voormalige spoorwegbedding 

Roeselare-Ieper, vormt een markant lineair element in het landschap; 
- de vallei van de Ravebeek; 
- de valleien in de Noordeindhoek en Molenhoek; 
- de Zuidhoek. 
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2.2.2. Bestaande nederzettingsstructuur 

Kerngebieden 

De centrale heuvelrug vormde de aangewezen vestigingsplaats voor de oorspronkelijke 
nederzettingen vanwege de bescherming tegen wateroverlast en omwille van de nabijheid van de 
brongebieden en de vruchtbare gronden voor de landbouw. 

Passendale 

Passendale heeft de meest uitgesproken lintvormige ontwikkeling. Dit gebeurde in eerste instantie 
langs de verbindingsweg Beselare-Westrozebeke. Door de aanleg van de spoorweg en de situering 
van een station halverwege Moorslede en Passendale kwam de lintbebouwing ook hier tot ontplooiing. 
Recente bebouwing ontwikkelde zich eveneens langs bestaande straten. Een planmatig ontworpen 
uitbreiding met sociale woningen en open bebouwing werd gerealiseerd ten oosten van de dorpskern. 
De huidige begraafplaats situeert zich rondom de kerk en het centrumplein en ligt binnen woongebied. 

Zonnebeke 

De nederzetting Zonnebeke kwam tot stand rond de eerder gevestigde Augustijnenabdij, waarvan de 
resten nog te zien zijn in de archeologische tuin in de onmiddellijke omgeving van de kerk van 
Zonnebeke. De groei gebeurde in eerste instantie lineair langs de weg naar Ieper en zocht eveneens 
aansluiting met de 1km verderop gelegen weg Beselare-Westrozebeke. Met de aanleg van de 
spoorweg Roeselare-Ieper en de situering van een station op nauwelijks 300m van het dorpscentrum 
kwam een lintvormige ontwikkeling richting Langemark tot stand. De laatste decennia werd de 
lintvormige uitbouw verder gezet, vooral tussen Zonnebeke en Passendale. Planmatig ontwikkelde 
woongebieden kenden aanvankelijk evenmin een uitbouw aansluitend bij de dorpskern. De eerste 
sociale woningen werden op bijna 1km van de kerk in de open ruimte neergezet. Bij middel van 
woonuitbreidingsgebieden zocht de ontwerper van het gewestplan aansluiting met de kernbebouwing. 
Op deze wijze werd het uitwaaierend karakter van het nederzettingspatroon nog versterkt. De huidige 
begraafplaats situeert zich langs de Roeselarestraat op 300m van de kerk en het centrumplein en ligt 
binnen landbouwgebied. 

Beselare 

Beselare kende de meest concentrische uitbouw. Kenmerkend blijft de gesloten bebouwingsstructuur 
langs de voornaamste verbindingswegen. In de zestiger en zeventiger jaren werd de dorpskern 
gelijkmatig uitgebreid met residentiële verkavelingen zowel ten oosten, ten zuiden als ten westen van 
het centrum. Het betreft vooral open bebouwing en in mindere mate rijwoningen. In het centrum zitten 
nogal wat kleinere bedrijfjes verweven met het wonen. Aan de rand van het dorp zijn enkele aan de 
landbouw verwante bedrijven tot ontwikkeling gekomen. De huidige begraafplaats situeert zich langs 
de Beselarestraat op 500m van de kerk en het centrumplein en ligt binnen woongebied. 

Geluveld 

Geluveld is ontstaan op het kruispunt van de weg Beselare-Zandvoorde-Komen en de weg Menen-
Ieper aan de rand van het kasteel van de heer François Van de Woestyne (Sanderus, 1641). Met de 
aanleg van de Iepersesteenweg (18de eeuw) door de Oostenrijkers werd de groeirichting van het dorp 
vastgelegd. Enkele planmatig ontworpen woonbuurten werden eveneens op de gewestweg geënt. 
Grootschalige bedrijven kwamen niet tot ontwikkeling, tenzij een baanwinkel in de omgeving van het 
dagrecreatiepark Bellewaarde. De huidige begraafplaats situeert zich langs de Polderweg op 100m 
van de kerk en het centrumplein en ligt binnen parkgebied. 
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Zandvoorde 

De kleinste deelgemeente Zandvoorde is een landelijk straatdorp gebleven waar de activiteiten zich 
quasi uitsluitend in de agrarische sfeer afspelen. De huidige begraafplaats situeert zich langs de 
Kruisekestraat op 200m van de kerk en het centrumplein en ligt binnen een geëigende zone. 

Linten 

Linten zijn lineaire ontwikkelingen langs de straten. Ze komen voornamelijk voor langs de hoofwegen. 
De dorpskernen van Passendale, Zonnebeke, Geluveld en Zandvoorde zijn opgebouwd uit een of 
meerdere linten en vormen typische straatdorpen. De talrijke lintbebouwing tekent de gemeente 
Zonnebeke. Volgende linten en/of lintencomplexen worden op het grondgebied van de gemeente 
onderscheiden (lijst niet limitatief): 
- langs N303: Broodseinde, Molenaarselst, Noordeindhoek en ten noorden van de dorpskern van 

Beselare; 
- langs de Ieperstraat: Frezenberg en 2 linten links en rechts van de steenbakkerij; 
- langs de Menenstraat: Zandberg, ten westen van de dorpskern van Geluveld en Nieuw Kruiseke; 
- langs de Grote Molenstraat: ten zuiden van de dorpskern van Zonnebeke; 
- langs de Berten Pilstraat: Meerlaar; 
- langs de Plasstraat: De Veldhoek; 
- langs de Frezenbergstraat: Westhoek; 
- langs de Oude Kortrijkstraat: ten westen van de dorpskern van Beselare; 
- … 

Concentraties van verspreide bebouwing 

Concentraties van verspreide bebouwing zijn concentraties van niet-agrarische bebouwing in de open 
ruimte met hoofdzakelijk een woonfunctie. Sommige concentraties ontwikkelden zich tot gehuchten. 
Volgende (woon)concentraties van verspreide bebouwing worden onderscheiden (lijst niet limitatief): 
- langs de Westrozebekestraat; 
- langs de Grote Roeselarestraat; 
- langs de ’s Graventafelstraat; 
- langs de Passendalestraat; 
- langs de Ieperstraat; 
- langs de Moorsledestraat; 
- langs de Keibergstraat; 
- langs de Nonnebossenstraat; 
- langs de Frezenbergstraat; 
- langs de Oude Kortrijkstraat; 
- langs de Waterstraat; 
- langs de Zandvoordestraat; 
- langs de Houtemstraat; 
- … 

Verspreide bebouwing 

De verspreide bebouwing in de gemeente Zonnebeke is talrijk. Ze maakt geen deel meer uit van een 
samenhangende nederzettingsstructuur. Het gaat om de bebouwing in de open ruimte, in hoofdzaak 
gelegen in agrarisch gebied. Het omvat zowel woongebouwen als bedrijvigheid. Een deel van deze 
bedrijvigheid behoort niet (meer) tot de agrarische structuur. Het gaat over een veertigtal bedrijven. 
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De verspreide bebouwing komt over het gehele grondgebied van de gemeente voor. Het duiden van 
specifieke concentraties is dan ook moeilijk, de open ruimte is over het algemeen sterk versnipperd. 
De open ruimte ten noordoosten van het kerngebied Passendale vertoont het meest versnipperde 
karakter. De open ruimte gebieden ten oosten van de heuvelrug, tussen de kerngebieden van 
Passendale en Beselare in, en tussen de kerngebieden van Geluveld en Zandvoorde zijn minder 
versnipperd. 

Grootschalige bebouwing 

De grootschalige bebouwing op het grondgebied van Passendale, aansluitend op de dorpskern, 
bevindt zich in de Statiestraat en langs de baan Westrozebeke-Wervik. Ten noorden en ten zuiden 
van de dorpskern van Passendale, meer in de open ruimte, liggen twee grootschalige bedrijven 
respectievelijk een weverij en een bedrijf gespecialiseerd in de groenteverwerking en koeling. De 
ambachtelijke zone nabij ’s Graventafel bevat twee kleinere bedrijven. 
 
De grootschalige bebouwing op het grondgebied van Zonnebeke, aansluitend bij de dorpskern, 
bestaat uit een schrootverwerkend bedrijf, de ontginningszone voor klei met aanpalende steenbakkerij 
en een stortplaats. Een aantal kleinere bedrijfjes situeren zich nabij de sociale woonwijk in het westen 
van de dorpskern. Meer in de open ruimte bevindt zich een kleiner schrootverwerkend bedrijf. 
 
De grootschalige bebouwing op het grondgebied van Beselare is voornamelijk aan de landbouw 
verwante bedrijvigheid waaronder twee aardappelbedrijven en een maalderij. De grootschalige 
bebouwing bevindt zich voornamelijk aan de rand van het dorp, in het centrum liggen een aantal 
kleinere bedrijven. 
 
De grootschalige bebouwing op het grondgebied van Geluveld bestaat uit de ambachtelijke zone 
Polderhoek, ten noorden van A19 nabij het op- en afrittencomplex van Beselare. De zone sluit niet 
aan op de dorpskern van Geluveld. Ondanks haar administratieve ligging op het grondgebied van 
Geluveld is ze fysiek-ruimtelijk meer verbonden met het kerngebied Beselare. De zone omvat 
ondermeer een koekjesfabriek, een weverij, een garage en bedrijven werkzaam in de bouwsector. De 
overige grootschalige bebouwing bestaat uit een tuinbouwbedrijf, ook nabij deze op- en afrit, en een 
baanwinkel, in de omgeving van het Bellewaardepark. 
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2.2.3. Bestaande ruimtelijk economische structuur2 

Toeristisch recreatief netwerk 

Het aantrekkelijke reliëfrijke landschap en de bossen van Zonnebeke vormen de basis van de 
toeristisch-recreatieve structuur. Deze wordt gekenmerkt door een zachte en kleinschalige uitrusting 
bestaande uit een netwerk van landelijke wegen, kleine horecazaken te lande, hoevetoerisme, een 
streekmuseum en talrijke kleine en grotere getuigenissen van de eerste wereldoorlog. Met de naam 
Passendale blijft het oorlogsgebeuren van ‘14-‘18 verbonden. De slag om Passendale, van juli tot 
november 1917, kostte een half miljoen mensenlevens. De streek is dan ook bezaaid met 
oorlogskerkhoven en –monumenten. 
 
Dagrecreatie 
- Het sportcomplex (sporthal en voetbalvelden) te Beselare. 
- Het Bellewaarde-park. Het Bellewaarde-park is een pretpark met een nationale en zelfs 

grensoverschrijdende uitstraling. Het belangrijkste gedeelte is op het grondgebied van Ieper 
gelegen. Een van de parkings is ondermeer toegankelijk via het grondgebied van Zonnebeke 
(Westhoek). Het binnenlands verkeer komt tevens via A19 afrit Beselare en via de gemeentelijke 
wegen. Het dagrecreatiepark Bellewaarde heeft een beperkte ruimtelijke impact op de gemeente. 

- Het kasteelpark van Zonnebeke met het archeologisch museum. 
- De talrijke oorlogsmonumenten, -begraafplaatsen en –relicten. De oorlogsmonumenten leggen 

getuigenis af van een korte maar bijzonder pijnlijke periode in de geschiedenis van Zonnebeke en 
West-Europa. De betrokkenheid reikt tot buiten Europa want menig soldaat van het Gemenebest 
kwam van overzee. De oorlogsmonumenten zijn ondertussen vertrouwde merktekens geworden in 
het landschap. Ze maken deel uit van een specifieke, streekgebonden toeristische structuur. De 
monumenten betreffen grotere en kleinere gedenktekens, al of niet opgebouwd in relatie tot een 
begraafplaats. De begraafplaatsen van het Gemenebest komen zeer verspreid voor en refereren 
telkens naar een plek waar zwaar werd gevochten. Het grootste is Tyne Cot Cemetery te 
Passendale met bijna 12.000 graven en een memorial voor circa 35.000 vermisten. Daarnaast zijn 
er ook een aantal oorlogsrelicten bestaande uit bunkers en ondergrondse slaapplaatsen. 

- Project Oude Kaasmakerij Passendale (in opbouw). Het project omvat de uitbouw van een 
kaasmuseum op de oorspronkelijke site van de kaasfabriek. 

- Elk kerngebied, op Zandvoorde na, beschikt over eigen sportterreinen voornamelijk voetbalvelden. 
Deze sportterreinen liggen in de meeste gevallen zonevreemd, uitgesloten de sportinfrastructuur 
te Beselare (zie hoger). 

- De Kortekeer is een sportterrein nabij A19 met faciliteiten voor boogschieten, petanque en tennis. 
Het is een voormalig provinciaal domein, momenteel eigendom van de gemeente. Ook deze 
sportsite ligt zonevreemd. 

 
Verblijfsrecreatie 
De verblijfsrecreatie omvat de verblijfsparken in de bossen (Nonnebossen, Vijverbos en Hazebos), de 
mogelijkheden voor het hoevetoerisme (4 boerderijen) en kampverblijfplaatsen (1 boerderij). 
 
De verblijfsrecreatiezones vormen geïsoleerde entiteiten in de open ruimte. Een aantal woningen 
wordt permanent bewoond: binnen de Nonnebossen 195 op 271 woningen of 72%, binnen het 
Vijverbos 19 op 46 woningen of 41%. Beide verblijfsparken situeren zich langsheen de Oude 
Kortrijkstraat, de hoofdontsluitingsweg binnen het gebied en belangrijke fietsverbinding, respectievelijk 
ten noorden en ten zuiden van deze as. Het Hazebos vormt het kleinste verblijfspark en sluit aan op 
het Polygonebos meerbepaald aan de noordkant, 1 van de 7 woningen wordt permanent bewoond. 
 
De open ruimte kent hier het meest ‘verdichte’ karakter in vergelijking met de overige open ruimte 
binnen de gemeente door de diverse bosfragmenten enerzijds en de talrijke linten, concentraties van 
bebouwing en verspreide bebouwing anderzijds. 
                                                      
2 Onder de ruimtelijk economische structuur worden alle economische activiteiten gegroepeerd zowel de toeristisch-recreatieve 
activiteiten als de bedrijvigheid. De elementen die worden weergegeven maken tevens deel uit van de nederzettingsstructuur. 
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Problematiek 
 
De permanente bewoning binnen de verblijfsparken vormt een probleem van dubbele aard. Aan de 
ene kant laat de bestemming niet toe dat er permanent wordt verbleven, aan de andere kan laat het 
type van de verblijfsentiteiten zelf dit ook niet toe. Het gaat om zeer kleine woningen van maximaal 
60m² groot. Het is echter een problematiek met een bovenlokaal karakter, die zich op verschillende 
plaatsen afspeelt in het Vlaamse landschap. De hogere overheden zijn dan ook bezig met een 
onderzoek naar mogelijke oplossingen voor deze bovenlokale problematiek. 
 
(Ruimtelijke) gegevens 
 
Verblijfsparken aanvang 

bouw 
verblijven 

oppervlakte 
in gebruik / 

totale 
oppervlakte 

aantal 
percelen in 
gebruik / 

totaal aantal 
percelen  

huidige 
dichtheid: 

aantal 
verblijven / 

ha 

mogelijke 
dichtheid 

aantal 
verblijven / 

ha 

bouw-
overtredingen

Nonnebossen   
- Nonnebos sinds 1982 33a/15,94ha 55/133 3,5v/ha 8,3v/ha 3
- Noord 1975 31,2a/2,45ha 52/52 21,2v/ha 21,2v/ha 18
- Oost 1980-1989 40,8a/4,15ha 68/79 16,4v/ha 19v/ha 8
- West 1997-1998 27,6a/2,76ha 46/46 16,7v/ha 16,7v/ha -
- Zuid 1990 30a/2,13ha 50/50 23,5v/ha 23,5v/ha -
Hazebos  4,2a/3,96ha 7/23 1,8v/ha 5,8v/ha -
Vijverbos  27,6a/9,62ha 46/78 4,8v/ha 8,1v/ha 1
 
De bouwovertredingen omvatten voornamelijk het optrekken van tuinhuisjes en houtbergingen. 
 
Natuurwaarden 
 
 Nonnebossen 

De Nonnebossen liggen 60m boven de zeespiegel en maken deel uit van de heuvelrug. Op de 
kam –scheidingslijn tussen Leie- en Ijzerbekken- loopt de Oude Kortrijkstraat. De Nonnebossen 
vormt een loofbos van ongeveer 14,5ha groot. Over bijna de hele oppervlakte van het bos zijn 
weekendhuisjes opgetrokken. De natuurwaarde van de Nonnebossen op zich is dan ook 
veeleer beperkt. De Nonnebossen zijn wel van belang als onderdeel van een groter geheel: een 
bosbestand, bosgordel op regionale schaal. 
De Nonnebossen vormen wel een belangrijk gebied voor de fauna en flora temidden van het 
open landschap. Naast de diversiteit aan loofbomen, vertoont zich een rijke ondergroei op de 
niet door recreatie ingenomen percelen. Wegens het gebrek aan rust in het gebied, zeker in 
vakantieperioden, is het gebied als broedgebied minder interessant. Vrij rijke bosflora en 
schaarse bosvogels. 
 

 Hazebos 
Het Hazebos maakt deel uit van een groter geheel, het zuidelijk gelegen Polygonebos. Het 
bevat momenteel veel niet streekeigen groen, niet streekeigen boomsoorten. Het Hazebos 
wordt gevormd door twee kleine bosbestandjes die voor het grootste deel als gebieden voor 
verblijfsrecreatie zijn ingekleurd. Het zijn loofbomenbosjes in tegenstelling tot het Polygonebos 
dat hoofdzakelijk uit naaldhout bestaat. De Koekoek komt voor in het Hazebos. De 
natuurwaarde ervan op zich is veeleer beperkt. Ze hebben wel hun belang als onderdeel van 
een groter geheel, een groter boscomplex. 
 

 Vijverbos en omgeving 
Het Vijverbos is zeer onregelmatig van vorm en heeft dan ook een grote impact op het uitzicht 
van het landschap. Het is ongeveer 10ha groot. Het wordt in het zuiden begrensd door de loop 
van de Reutelbeek. Het Vijverbos vertoont een waardevolle bosflora, zowel onder- als 
bovengroei, en een waardevolle verzameling aan bosvogels. 
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Economisch netwerk 

Op het gewestplan zijn acht gebieden ingekleurd als bedrijvenzone. Bij middel van goedgekeurde 
bijzondere plannen van aanleg kregen nog acht bijkomende zones de bestemming van bedrijvenzone. 
Een recente concentratie van bedrijven bevindt zich in de ambachtelijke zone Polderhoek langsheen 
A19 nabij het op- en afrittencomplex van Beselare. Er bevinden zich ondermeer een koekjesfabriek, 
een weverij, een metaalverwerkend bedrijf, een aannemer bouw- en dakwerken, een onderneming 
speciale betonconstructies voor de waterbouw, een bedrijf met onderdelen voor centrale verwarming, 
een bedrijf gespecialiseerd in industriële elektriciteit, een garage voor vrachtwagens, het gemeentelijk 
containerpark en een tuinaanlegbedrijf. 
 
De meeste bedrijven zijn niet op een bedrijventerrein gelegen. Zij bevinden zich op de plaats waar ze 
zelf ontstaan zijn of waar ze in de plaats gekomen zijn van een ander bedrijf of een andere 
bestemming (woning of boerderij). Ruim 100 bedrijven zijn gesitueerd in woongebied of woongebied 
met landelijk karakter en zijn in de meeste gevallen vergroeid met het woonmilieu. In die zin maken zij 
deel uit van de nederzettingsstructuur. Een 40-tal bedrijven situeren zich in agrarisch gebied. Ze 
maken geen deel meer uit van een samenhangende nederzettingsstructuur, liggen veeleer geïsoleerd 
in de open ruimte, en behoren niet tot de agrarische structuur. 
 
De, in economisch perspectief (criteria: tewerkstelling en omzet), belangrijkste bedrijven in de 
gemeente zijn de steenbakkerij van Zonnebeke, de koekjesfabriek Poppies, de weverij Deslee 
Weaving, de weverij Jonckvansteen, de kaasmakerij van Passendale, het groenteverwerkend bedrijf 
Pasfrost en het tuinbouwbedrijf en groothandel N.V. Fleur. 
 
Een specifieke eigenheid vormt het tweespan Passendale-Moorslede. Twee met elkaar vervlochten 
dorpskernen waarvan de centra op nauwelijks drie kilometer van elkaar verwijderd zijn. Het 
voormalige station vormde hierbij het bindmiddel. Thans wordt deze rol overgenomen door de 
economische activiteiten, de handel en de diensten ingekapseld in het aaneengeregen 
nederzettingspatroon. 
 
Van groeiend belang is de groenteteelt in open lucht met het groenteverwerkende bedrijf Pasfrost te 
Passendale. De teelten onder glas zijn nog marginaal te noemen maar nemen in belang toe. 
Recentelijk werd een grootschalig tuinbouwbedrijf opgericht langsheen A19, ten oosten van het op- en 
afrittencomplex van Beselare. 
 
Volgende 5 bedrijven worden door de gemeente vooropgesteld als historisch gegroeide bedrijven met 
een regionaal karakter. Het gaat om: 
- De steenbakkerij van Zonnebeke (1) 
- De stortplaats Inafzo (2) 
- De kaasmakerij van Passendale (3) 
- De weverij Jonckvansteen (4) 
- Pasfrost, groenteverwerkend bedrijf (5) 
 
De uiteindelijke selectie en mogelijkheden van deze bedrijven worden bepaald door het Vlaamse 
Gewest via gewestelijke uitvoeringsplannen. 
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2.2.4. Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 

Verbinding op Vlaams niveau 

Zonnebeke is gesitueerd binnen de driehoek gevormd door de steden Ieper-Roeselare-Kortrijk en is 
dan ook omgeven door lijninfrastructuur van bovengemeentelijk niveau. De gemeente zelf wordt 
doorkruist door de autosnelweg A19 Kortrijk-Ieper en beschikt hierop over twee toegangscomplexen 
ter hoogte van Beselare en Zonnebeke. A19 is structuurbepalend op Vlaams niveau. 
 
De nabijheid van het autosnelwegennet geeft Zonnebeke een goede ontsluiting voor het nationale en 
het internationale wegverkeer. Haar dubbele aansluiting op A19 geeft een vlotte toegang tot Kortrijk. 
Van hieruit zijn via A17 Oostende en Zeebrugge bereikbaar en via A14 Gent (en Brussel), Antwerpen 
en Rijsel. 
 
Via N38, over Poperinge, is Zonnebeke verbonden met A25 die Duinkerke met Rijsel verbindt en 
toegang geeft tot de Chunnel. 

Intergemeentelijke en gemeentelijke verbindingen 

Belangrijke intergemeentelijke verbindingswegen op het grondgebied van de gemeente zijn de 
volgende gewestwegen: 
- N8: Menen-Ieper; 
- N37: tussen N8 en N332 (op de oude spoorwegbedding); 
- N303: Westrozebeke-Wervik; 
- N332: Zonnebeke-Ieper. 
 
De gemeentelijke verbindingswegen verzorgen in belangrijke mate de af- en aanvoer van de 
intergemeentelijke verbindingswegen. 

Lokale wegen 

Het landschap wordt doorsneden met een groot aantal lokale wegen en landbouwwegen. De grootste 
dichtheid komt voor langs N8 en langs de westelijke flank van de heuvelrug, tussen Passendale en 
Zonnebeke. De oostelijke flank is in mindere mate uitgebouwd met wegen. 
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2.2.5. Structuurbepalende elementen 

Het synthesebeeld van de onderscheiden ruimtelijke structuren brengt de hoofdcomponenten van de 
bestaande ruimtelijke structuur in beeld: de bebouwde ruimte, de open ruimte en de lijninfrastructuren. 
Binnen deze hoofdcomponenten zijn diverse structuurbepalende elementen te onderscheiden. 

Open ruimte 

Heuvelrug 

De heuvelrug kenmerkt het landschap en speelt een belangrijke rol in de perceptie van het 
landschap. De heuvelrug vormt een panorama op het landschap. De heuvelrug is met de jaren 
deels dichtgegroeid door lintbebouwing. De resterende openingen en zichten op het landschap of 
open ruimte corridors moeten zoveel mogelijk bewaard blijven. 

Beekvallei en open ruimte vallei 

Ook al zijn de beekvalleien niet gevrijwaard gebleven van verspreide bebouwing, toch vormen ze 
grote stukken aaneengesloten open ruimte in de flanken van de heuvelrug. De beekbegeleidende 
bomen en natte graslanden maken de beekvalleien tot een specifieke landschapseenheid. 

Boscomplex 

Het boscomplex situeert zich ten zuiden van de dorpskern van Zonnebeke en ten westen van de 
dorpskernen van Beselare en Geluveld. Het gebied omvat diverse kleine en grotere bosdelen en 
het kasteelpark van Zonnebeke. Belangrijk voor het voortbestaan van het boscomplex is de 
samenhang van de verschillende bosfragmenten. 

Bebouwde ruimte 

Dorpskernen 

De dorpskern van Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde. 

Lintbebouwing 

Langs de N303: Broodseinde, Molenaarselst, Noordeindhoek en ten noorden van de dorpskern 
van Beselare; de Ieperstraat: Frezenberg en 2 linten links en rechts van de steenbakkerij; de 
Menenstraat: Zandberg, ten westen van de dorpskern van Geluveld en Nieuw Kruiseke; de Grote 
Molenstraat: ten zuiden van de dorpskern van Zonnebeke; de Berten Pilstraat: Meerlaar; de 
Plasstraat: De Veldhoek en de Frezenbergstraat: Westhoek, … 

Concentraties van verspreide bebouwing 

In de Westrozebekestraat, de Grote Roeselarestraat, de ’s Graventafelstraat, de Passendalestraat, 
de Ieperstraat, de Moorsledestraat, de Keibergstraat, de Wolvestraat, de Nonnebossenstraat, de 
Frezenbergstraat, de Oude Kortrijkstraat, de Waterstraat, de Zandvoordestraat en de 
Houtemstraat, … 
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Verspreide (grootschalige) bebouwing 

De open ruimte binnen de gemeente Zonnebeke is sterk versnipperd door het grote aandeel 
verspreide bebouwing. De verspreide bebouwing kent geen specifieke concentraties, de gehele 
open ruimte heeft een gelijkaardig versnipperd karakter. Het gaat zowel om boerderijen, 
zonevreemde bedrijven als zonevreemde woningen. 

Activiteitenzones 

Te Zonnebeke: 
- de site van de steenbakkerij en stortplaats; 
- de bedrijvigheid in de Albertstraat; 
- de bedrijvigheid kruispunt Tresoriestraat-Lotegatstraat; 
- de bedrijvigheid ter hoogte van de Veldhoek. 
 
Te Passendale: 
- de site van de weverij in de Westrozebekestraat; 
- de bedrijvigheid in de Statiestraat; 
- de site van het groenteverwerkend bedrijf in de Passendalestraat. 
 
Te Beselare: 
- de site rond het bedrijf Strobbe (machines drukkerijen) en de industriële pluimveekwekerij Lafaut, 

allebei in de Beselarestraat; 
- de bedrijvigheid in de Proostdiestraat rond het tuinbouwbedrijf en groothandel N.V. Fleur. 
 
Te Geluveld: 
- het bedrijventerrein Polderhoek; 
- de bedrijvigheid in de Menenstraat ten oosten van Bellewaarde. 

Lijninfrastructuren 

(Inter)gemeentelijke verbindingen 

Intergemeentelijke verbindingen: N303 (Westrozebeke-Wervik), N332 (Zonnebeke-Ieper), N37 
(Zonnebeke-Ieper) en N8 (Zarren-Ieper). 
 
Gemeentelijke verbindingen: ’s Graventafelstraat-Grote Roeselarestraat, Langemarkstraat, Oude 
Kortrijkstraat, Markizaatstraat, Dadizelestraat, Geluwestraat, Zandvoordestraat-Kasteelstraat en 
Zillebekestraat-Komenstraat. 

Infrastructuuras 

A19 sluit Zonnebeke aan op het nationale en internationale netwerk van autosnelwegen. De 
autosnelweg doorsnijdt het landschap en vormt een lineair landschapselement. 

Toegangscomplex 

De poorten van Zonnebeke zijn de op- en afrittencomplexen van A19. In het verleden waren de 
wegen en de stations de ontwikkelingspolen voor de lokale nijverheden. Vandaag vormt het 
autosnelwegennet een van de basisinfrastructuren voor een sterke economische ontwikkeling 
waarbij vooral zichtlocaties een grote aantrekkingskracht uitoefenen op bedrijven. De goede 
bereikbaarheid van Zonnebeke is derhalve een belangrijk structuurbepalend element. 
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2.3. Entiteiten binnen de ruimtelijke structuur 

De bestaande ruimtelijke structuur is door de samenhang en het voorkomen van de onderscheiden 
ruimtelijke structuren te differentiëren in gebieden met specifieke ruimtelijke kenmerken. Deze 
differentiatie vormt de aanleiding om afzonderlijke ruimtelijke entiteiten te benoemen. 
 
Het ruimtelijke karakter van elke ruimtelijke entiteit creëert specifieke kansen en beperkingen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ze vragen dan ook om een specifiek beleid. Binnen de gewenste ruimtelijke 
structuur wordt per ruimtelijke entiteit een gebiedsgerichte visie uitgewerkt, die inspeelt op de kansen 
en beperkingen mede gedefinieerd vanuit de bestaande ruimtelijke structuur. 
 
Het conceptbeeld van de bestaande ruimtelijke structuur geeft weer hoe deze tot op heden ruimtelijk 
te vatten is en benoemt de verschillende categorieën van ruimtelijke entiteiten. Een tweede kaartbeeld 
definieert de uiteindelijke afbakening en benoeming van de onderscheiden ruimtelijke entiteiten. 
 
Op het grondgebied van Zonnebeke worden vijf ruimtelijke entiteiten onderscheiden. Per ruimtelijke 
entiteit wordt de specifieke ruimtelijke structuur weergegeven aan de hand van een korte beschrijving 
van de hoofdcomponenten: de bebouwde ruimte, de open ruimte en de lijninfrastructuren. 
 
De te onderscheiden ruimtelijke entiteiten zijn: 
- Westelijke flank en open ruimte met Zonnebeke; 
- Heuvelrug met Passendale; 
- Oostelijke flank en open ruimte met Beselare; 
- Boscomplex met Geluveld; 
- Zuidelijke open ruimte met Zandvoorde. 
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3. Intragemeentelijk niveau 

3.1. Westelijke flank en open ruimte met Zonnebeke 

3.1.1. Algemene ruimtelijke beschrijving 

De westelijke flank van de heuvelrug wordt gekenmerkt door een aantal beekvalleien en het 
kerngebied Zonnebeke. De bebouwde ruimte vertoont weinig samenhang, uitgezonderd de 
dorpskern van Zonnebeke. Het aandeel aan verspreide bebouwing is groot. Het gaat in hoofdzaak om 
grootschalige bebouwing met betrekking tot de landbouw. De open ruimte is sterk versnipperd. Ze 
vertoont geen specifieke structuur of oriëntatie. De beekvalleien zijn het meest structurerend. De 
lijninfrastructuren met enig belang zijn verankerd met de dorpskern van Zonnebeke. De overige 
kleinere wegen en landbouwwegen vertonen geen specifieke gerichtheid, ze lopen kriskras door de 
open ruimte en de beekvalleien. 
 
Binnen het kerngebied Zonnebeke vertoont de dorpskern een uitgewaaierd karakter door de 
oorspronkelijke opbouw langsheen de N332, Ieperstraat/Roeselarestraat en de Langemarkstraat. De 
open ruimte komt hierdoor tot dicht in het centrum. Het kasteelpark versterkt de aanwezigheid van de 
natuur in het centrum. 
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3.1.2. Fysiek ruimtelijke kenmerken en ruimtelijk structuurbepalende elementen 

Nederzettingsstructuur 

De open ruimte van de westelijke flank vertoont een versnipperd karakter door de verspreide 
bebouwing. Deze bebouwing situeert zich voornamelijk in de omgeving van de ’s Graventafelstraat, de 
Langemarkstraat en de Ieperstraat. Bedrijvigheid is beperkt aanwezig, tenzij landbouwbedrijvigheid, 
en situeert zich voornamelijk langsheen de ’s Graventafelstraat. De dorpskern van Zonnebeke 
vertoont een uitgewaaierd karakter. Het is een typisch stratendorp. De oorspronkelijke structuur 
bestaat uit de bebouwing langs de weg Ieper-Moorslede en de weg naar Langemark. Ten zuiden van 
de weg Ieper-Moorslede werden in een latere fase enkele verkavelingen ingeplant. De huidige 
begraafplaats maakt deel uit van de dorpskern, maar ligt zonevreemd. 
 
Een groot deel van de verspreide bebouwing in de open ruimte bestaat uit grootschalige bebouwing. 
Het gaat in hoofdzaak om bedrijvigheid met betrekking tot de landbouw. De gebieden tussen de 
beekvalleien in worden gekenmerkt door een hogere concentratie. Ook het kerngebied Zonnebeke 
kent een groot aandeel grootschalige bebouwing. Ze komt weinig geconcentreerd voor en ligt 
verspreid binnen het gehele kerngebied. 

Lijninfrastructuren 

De ruimtelijke entiteit wordt gekenmerkt door een dicht netwerk van lokale wegen. Ze doorkruisen de 
open ruimte en de beekvalleien op een veeleer willekeurige manier. Het noorden wordt in hoofdzaak 
ontsloten door de ’s Graventafelstraat en de Langemarkstraat. Het zuiden van de entiteit kent een 
betere bereikbaarheid door de onmiddellijke aansluiting via de Ieperstraat en N37 op A19. Ook de 
dorpskern van Zonnebeke kent hierdoor een goede bereikbaarheid. 

Natuurlijke structuur en kleine landschapselementen 

De westelijke flank van de heuvelrug bevat een aantal beekvalleien. De vallei van de Ravebeek bezit 
de grootste natuurwaarde. Ten westen van het kerngebied Zonnebeke is de natuurwaarde veeleer 
beperkt. De omgeving wordt gekenmerkt door de bedrijvigheid gekoppeld aan het ontginningsgebied. 
Binnen het kerngebied vormt het kasteelpark het belangrijkste groenelement. 

Beeldbepalende elementen 

De beeldbepalende punten binnen de westelijke flank zijn het op- en afrittencomplex van A19; de 
rotondes in het centrum; een aantal grote gebouwen als de steenbakkerij, de kerk, het kasteel, het 
gemeentehuis en de verspreide grootschalige bebouwing in de open ruimte. 
 
De beeldbepalende lijnen zijn de verbindingswegen Ieper-Moorslede, Ieper-Zonnebeke, Zonnebeke-
Langemark, de ’s Graventafelstraat-Grote Roeselarestraat en de oude spoorwegbedding; de 
verschillende beken en beekbegeleidende bomenrijen en de veel voorkomende lintbebouwing. 
 
De beeldbepalende vlakken zijn het ontginningsgebied, het kasteelpark, de oorlogs- en huidige 
begraafplaats, de verkavelingen ten zuidwesten van het centrum, de concentraties van verspreide 
bebouwing en de beekvalleien. 
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3.2. Heuvelrug met Passendale 

3.2.1. Algemene ruimtelijke beschrijving 

Kenmerkend voor de heuvelrug is haar verheven positie in het landschap. De heuvelrug heeft een 
lineair karakter en vormt een strip (band) doorheen het landschap. De lijninfrastructuren en bebouwing 
accentueren het lineaire karakter. De bebouwde ruimte is voornamelijk geënt op de N303, 
Westrozebeeksetraat/Molenstraat/Passendalestraat/Beselarestraat, die de heuvelrug structureert. Dit 
maakt dat op de heuvelrug heel wat lintbebouwing voorkomt. De open ruimte bevindt zich achter de 
lintbebouwing langsheen N303. Hier en daar zijn tussen de diverse linten nog open fragmenten, open 
ruimte corridors, te detecteren. Deze open ruimte corridors zijn van belang voor de natuurlijke 
samenhang enerzijds en de perceptie van het landschap anderzijds. De lijninfrastructuren op de 
heuvelrug volgen de structuur van het landschap. N303 vormt de hoofdas van noord naar zuid binnen 
de gemeente en volgt de kam van de heuvelrug. De overige (kleinere) wegen kruisen deze hoofdas 
en verbinden de valleigebieden met de heuvelrug. 
 
Binnen het kerngebied Passendale vertoont de dorpskern een concentrisch karakter. De diverse 
straten vertrekken en komen toe op het centrumplein, ze zijn aan beide kanten bebouwd. Ook hier 
komt de open ruimte tot dicht in het centrum. De (driehoekige) ruimte tussen de straten in is hier en 
daar reeds ingevuld met bebouwing. 
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3.2.2. Fysiek ruimtelijke kenmerken en ruimtelijk structuurbepalende elementen 

Nederzettingsstructuur 

De heuvelrug wordt gekenmerkt door verscheidene linten die zich langsheen de intergemeentelijke 
verbindingsweg hebben ontwikkeld. De heuvelrug omvat van noord naar zuid het kerngebied 
Passendale en de linten Broodseinde, Molenaarselst en Noordeindhoek. De dorpskern van 
Passendale vertoont een uitgewaaierd karakter. De structuur bestaat in hoofdzaak uit lintbebouwing 
langs de weg Westrozebeke-Wervik en de weg naar Moorslede. De dorpskernen van Passendale en 
Moorslede groeiden hierdoor aan elkaar. De dorpskern van Passendale vormt tevens een typisch 
stratendorp. De huidige begraafplaats situeert zich rondom de kerk. 
 
De grootschalige bebouwing komt verspreid voor over de gehele heuvelrug, zowel aansluitend bij de 
bestaande linten als solitair in de open ruimte. De concentratie is groter ten noorden van het 
kerngebied Passendale, op de weg naar Moorslede en ter hoogte van de linten Molenaarselst en 
Noordeindhoek. 

Lijninfrastructuren 

De bereikbaarheid van de heuvelrug is goed. De heuvelrug wordt ontsloten door N303 Westrozebeke-
Wervik met een aansluiting op A19. Ze vormt een belangrijke noord-zuid as binnen de gemeente. De 
bereikbaarheid van de dorpskern van Passendale is wel beperkter dan de bereikbaarheid van de 
dorpskernen van Zonnebeke en Beselare. Zij hebben een rechtstreekse aansluiting op A19. 

Natuurlijke structuur en kleine landschapselementen 

De heuvelrug vormt een belangrijk element in het landschap omwille van haar verheven positie en 
perceptie op het omliggende landschap. De heuvelrug is echter in sterke mate bebouwd. De nog 
resterende open ruimte fragmenten, of open ruimte corridors, hebben dan ook een belangrijke 
waarde. Voorbeelden hiervan zijn het open ruimte fragment ten noorden van het kerngebied 
Passendale, tussen het kerngebied Passendale en Broodseinde, tussen Broodseinde en 
Molenaarselst en tussen Noordeindhoek en het kerngebied Beselare. Kenmerkend voor de heuvelrug 
is de insnijding door de beekvalleien en bijhorende brongebieden. Op deze plaatsen is vaak een 
concentratie van kleine landschapselementen te bemerken. Ook de oude spoorwegbedding, die de 
heuvelrug doorkruist, springt in het oog door de concentratie aan groen. 

Beeldbepalende elementen 

De beeldbepalende punten op de heuvelrug zijn een aantal markante gebouwen als het grootschalige 
bedrijf ten noorden van het kerngebied, de kerk en de gebouwen van het bedrijf Pasfrost. 
 
De beeldbepalende lijnen zijn de verbindingsweg Westrozebeke-Wervik, de lintbebouwing zowel in het 
kerngebied als in de open ruimte en de oude spoorwegbedding met aanpalend groen. 
 
De beeldbepalende vlakken zijn de open ruimte corridors, de brongebieden met bijhorende kleine 
landschapselementen, de concentraties van verspreide bebouwing, de site van het bedrijf Pasfrost, de 
verkaveling ten oosten van het centrum, het centrumplein en de site van het Canadees Monument. 
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3.3. Oostelijke flank en open ruimte met Beselare 

3.3.1. Algemene ruimtelijke beschrijving 

De oostelijke flank van de heuvelrug wordt gekenmerkt door een aantal beekvalleien en het 
kerngebied Beselare. Ook hier vertoont de bebouwde ruimte weinig samenhang, uitgezonderd de 
dorpskern van Beselare. Het aandeel aan verspreide bebouwing is het grootst ten oosten van het 
kerngebied Beselare. Het gaat in hoofdzaak om grootschalige bebouwing met betrekking tot de 
landbouw. Ook hier is de open ruimte sterk versnipperd. Ze vertoont geen specifieke structuur of 
oriëntatie. De beekvalleien zijn het meest structurerend. De lijninfrastructuren met enig belang zijn 
verankerd met de dorpskern van Beselare. Het aandeel kleinere wegen en landbouwwegen is 
beperkter dan binnen de westelijke flank. 
 
Binnen het kerngebied Beselare vertoont de dorpskern een compact karakter. De open ruimte dringt 
hierdoor minder in de dorpskern binnen. N303 vormt de rode draad doorheen de dorpskern en wordt 
geflankeerd door aaneengesloten bebouwing. In de achtertuinen van deze aaneengesloten 
bebouwing bevinden zich voornamelijk planmatig ontworpen woonwijken met open 
bebouwingsvormen. 
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3.3.2. Fysiek ruimtelijke kenmerken en ruimtelijk structuurbepalende elementen 

Nederzettingsstructuur 

De open ruimte van de oostelijke flank is sterk versnipperd. Het noorden van de entiteit vertoont het 
meest versnipperde karakter. Het aandeel verspreide bebouwing is hier het grootst. Ter hoogte van 
het kerngebied Passendale wordt de open ruimte doorsneden door de Statiestraat en de 
aaneengesloten bebouwing langs beide zijden van de weg. De lintbebouwing wordt gekenmerkt door 
een verweving van wonen en bedrijvigheid. De bebouwing strekt zich van dorpskern tot dorpskern 
(Passendale-Moorslede), geen open ruimte corridors zijn nog te detecteren. Het gebied ten zuiden 
van de Statiestraat, tussen de Statiestraat en het kerngebied Beselare, vertoont een minder 
versnipperd karakter. De verspreide bebouwing situeert zich voornamelijk langs de Moorslede-, de 
Markizaat- en de Dadizelestraat. Ook het gebied ten zuiden van het kerngebied Beselare is minder 
sterk versnipperd dan het noorden. De dorpskern van Beselare vertoont een relatief compacte vorm. 
Verschillende verkavelingen werden rond het centrum ingeplant. De huidige begraafplaats maakt deel 
uit van de dorpskern. 
 
De grootschalige bebouwing concentreert zich in hoofdzaak in de open ruimte rondom het kerngebied 
Beselare. Ook in het kerngebied komen een aantal grootschalige infrastructuren voor. De bedrijvigheid 
met betrekking tot de landbouw ligt verspreid in de open ruimte, de overige (zonevreemde) 
bedrijvigheid situeert zich voornamelijk langs de hoofdontsluitingswegen van het deelgebied. 

Lijninfrastructuren 

Het lokale wegennet ten noorden van de Statiestraat is uitgebreid, de algemene bereikbaarheid is 
echter beperkt. De Grote Roeselarestraat vormt er de hoofdontsluitingsweg. Het gebied tussen de 
Statiestraat en het kerngebied Beselare kent een betere bereikbaarheid. De hoofdontsluitingswegen 
zijn de Moorslede-, de Markizaat- en de Dadizelestraat. Het gebied ten zuiden van het kerngebied 
Beselare kent een goede bereikbaarheid door de aansluiting van de Wervikstraat of N303 op A19. 
Ook de dorpskern van Beselare kent hierdoor een goede bereikbaarheid. 

Natuurlijke structuur en kleine landschapselementen 

De open ruimte van de oostelijke flank van de heuvelrug bevat een aantal beekvalleien en het 
kerngebied Beselare. Het gebied tussen het lint van de Statiestraat en het kerngebied Beselare kent 
een grote natuurwaarde. De vallei van de Heulebeek is geselecteerd als belangrijke 
landschapseenheid. Ook het gebied ten zuiden van het kerngebied Beselare kent een hoge 
natuurwaarde. Hier is de vallei van de Reutelbeek geselecteerd als belangrijke landschapseenheid. 

Beeldbepalende elementen 

De beeldbepalende punten binnen de oostelijke flank zijn een aantal grote gebouwen als de kerk, de 
sporthal en de verspreide grootschalige bebouwing in de open ruimte. 
 
De beeldbepalende lijnen zijn de verbindingswegen Westrozebeke-Wervik, Ieper-Moorslede, 
Beselare-Moorslede, Beselare-Dadizele, Beselare-Geluwe; de lintbebouwing in de open ruimte, de 
verschillende beken en beekbegeleidende bomenrijen en de oude spoorwegbedding. 
 
De beeldbepalende vlakken zijn de huidige begraafplaats, het centrumplein, de sporthal met 
sportvelden, de verkavelingen rondom het centrum, de concentraties van verspreide bebouwing en de 
beekvalleien. 
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3.4. Boscomplex met Geluveld 

3.4.1. Algemene ruimtelijke beschrijving 

Kenmerkend voor het boscomplex is het aandeel aan kleine en grotere bosfragmenten enerzijds en 
de doorsnijding door A19, verkeers- en vervoersas, en N8 anderzijds. De bebouwde ruimte wordt 
door diverse elementen gestructureerd. Een deel van de bebouwing is geënt op de infrastructuren die 
het deelgebied structureren, meerbepaald op A19, N8 en de Oude Kortrijkstraat. De overige 
bebouwing versnippert de open ruimte rondom de bosfragmenten. De open ruimte wordt 
gedomineerd door de bosstructuren en de vallei van de Reutelbeek. De lijninfrastructuren 
doorkruisen het deelgebied. Ze zijn hoofdzakelijk oost-west georiënteerd op de nabije stedelijke 
gebieden Menen/Kortrijk en Ieper. 
 
Binnen het kerngebied Geluveld vormt de dorpskern een strip (band) geënt op N8. De dorpskern 
bestaat in hoofdzaak uit aaneengesloten bebouwing langsheen N8. Hier en daar ligt in de achtertuin 
van deze aaneengesloten bebouwing een planmatig ontworpen woonwijk. 
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3.4.2. Fysiek ruimtelijke kenmerken en ruimtelijk structuurbepalende elementen 

Nederzettingsstructuur 

Het boscomplex wordt in hoofdzaak gekenmerkt door lintbebouwing en verspreide bebouwing. Een 
bundel van infrastructuur, bestaande uit de parallelle ligging van A19 en N8, doorsnijdt de entiteit. 
Deze zone vertoont het meest versnipperde karakter van de entiteit. Het boscomplex telt een aantal 
verblijfsrecreatiegebieden (de Nonnebossen, het Hazebos, het Vijverbos), een aantal linten en 
concentraties van verspreide bebouwing en het bedrijventerrein Polderhoek. De historische 
verbindingsweg N8 wordt gekenmerkt door lintbebouwing. De dorpskern van Geluveld vormt een strip 
(band) langsheen N8. De huidige begraafplaats maakt deel uit van de dorpskern, maar ligt 
zonevreemd. 
 
De grootschalige bebouwing binnen het deelgebied concentreert zich in hoofdzaak in de open ruimte 
ten noorden van de bossen en langsheen de Oude Kortrijkstraat, A19 en N8. Ten noorden van de 
bossen en langsheen de Oude Kortrijkstraat gaat het voornamelijk om landbouwgebonden 
bedrijvigheid, langsheen A19 en N8 gaat het om ambachtelijke bedrijvigheid binnen de bedrijvenzones 
Polderhoek en Bellewaardestraat, in het kerngebied Geluveld gaat het veeleer om bedrijvigheid 
verweven met het wonen (aannemer, garage, bloemist, sanitair, …). 

Lijninfrastructuren 

De bereikbaarheid van het boscomplex is groot, enerzijds door de bundel van infrastructuur, die het 
boscomplex doorkruist, en anderzijds vanuit de drie omliggende dorpskernen, die elk een goede 
bereikbaarheid kennen. De bundel van infrastructuur wordt gevormd door de parallelle ligging van A19 
en N8. Het ruimtelijk structurerend vermogen van deze lijninfrastructuren is af te lezen in de 
bestaande ruimtelijke structuur. De bundel kent een goede bereikbaarheid en ontsluiting naar het 
hoofdwegennet. De dorpskern van Geluveld is geënt op N8 en kent een goede bereikbaarheid. 

Natuurlijke structuur en kleine landschapselementen 

Het boscomplex wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal bos-, park- en 
boomstructuren. De versnippering is groot. Het boscomplex is voor een groot deel gelegen op de 
heuvelrug en vormt zo ook een belangrijk element in de perceptie van het omliggende landschap. 
 
Het boscomplex vormt niet enkel op gemeentelijk niveau een belangrijk element, maar ook op 
regionaal en provinciaal niveau vormt deze concentratie van bossen een belangrijk gegeven. Het 
vormt een grensoverschrijdend ruimtelijk element. 

Beeldbepalende elementen 

De beeldbepalende punten zijn het op- en afrittencomplex van A19; een aantal grote gebouwen als de 
kerk, het kasteel en de verspreide grootschalige bebouwing in de open ruimte. 
 
De beeldbepalende lijnen zijn de autosnelweg A19, de verbindingsweg Menen-Ieper en de Oude 
Kortrijkstraat; de lintbebouwing ter hoogte van de Veldhoek, de Westhoek, de Zandberg en langs N8 
en de beken en het beekbegeleidend groen. 
 
De beeldbepalende vlakken zijn het centrumplein, het kasteelpark, de ambachtelijke zone Polderhoek 
nabij het op en afrittencomplex van A19 en de site met grootschalige bebouwing ten oosten hiervan, 
de concentraties van verspreide bebouwing en de te onderscheiden bossen en beekvalleien. 
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3.5. Zuidelijke open ruimte met Zandvoorde 

3.5.1. Algemene ruimtelijke beschrijving 

De zuidelijke open ruimte wordt gekenmerkt door een beperkte versnippering door lijninfrastructuren 
en bebouwing. De dorpskern van Zandvoorde wordt omringd door -lager gelegen- waardevolle 
valleigebieden, hierdoor wordt haar ligging in het landschap geaccentueerd. De bebouwde ruimte 
bestaat uit verspreide grootschalige bebouwing in de open ruimte voornamelijk met betrekking tot de 
landbouw en aaneengesloten bebouwing in de dorpskern zelf. De open ruimte wordt gestructureerd 
door twee waardevolle valleigebieden, de vallei van de Bassevillebeek en de vallei van de 
Kasteelbeek respectievelijk ten westen en ten oosten van de dorpskern, en enkele bosfragmenten, 
onder andere het Zandvoordebos ten noordwesten van de dorpskern. De lijninfrastructuren met enig 
belang zijn verankerd met de dorpskern van Zandvoorde. Ze verbinden de dorpskern met de 
omliggende grotere dorpen/steden als Geluveld/Beselare - Komen/Wervik – Ieper. Het netwerk van 
kleine en grotere wegen is in de zuidelijke open ruimte veeleer beperkt. 
 
Binnen het kerngebied Zandvoorde vormt de dorpskern van Zandvoorde een typisch straatdorp 
langsheen de Komenstraat en Zandvoordeplaats. De dorpskern vormt een, ongeveer 600m lang, lint 
van aaneengesloten bebouwing en is de kleinste dorpskern binnen de gemeente. 
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3.5.2. Fysiek ruimtelijke kenmerken en ruimtelijk structuurbepalende elementen 

Nederzettingsstructuur 

Ook deze entiteit wordt geconfronteerd met een sterke versnippering van de open ruimte door 
verspreide bebouwing. De versnippering is het grootst in de omgeving van de Zandvoordestraat en 
ten zuiden van N8 en het kerngebied Geluveld. Zandvoorde is nog een typisch straatdorp. De 
dorpskern vormt een lint van aaneengesloten bebouwing. De huidige begraafplaats maakt deel uit van 
de dorpskern. 
 
De grootschalige bebouwing binnen de zuidelijke open ruimte is in hoofdzaak verbonden met de 
landbouw. Enkele andere (zonevreemde) activiteiten situeren zich in of in de onmiddellijke omgeving 
van het kerngebied, ze liggen langs de hoofdontsluitingswegen van het gebied. 

Lijninfrastructuren 

De bereikbaarheid van de zuidelijke open ruimte is beperkt. De hoofdontsluitingswegen binnen het 
gebied zijn in noord-zuid richting de Zandvoordestraat en Houtemstraat en in oost-west richting de 
Komenstraat en Zillebekestraat. Ze verbinden de dorpskern van Zandvoorde met omliggende kleinere 
dorpskernen en gehuchten. 

Natuurlijke structuur en kleine landschapselementen 

De zuidelijke open ruimte omvat een aantal beekvalleien, het Zandvoordebos en het kerngebied 
Zandvoorde. Ten westen van het kerngebied ligt de vallei van de Bassevillebeek, aan de oostkant ligt 
de vallei van de Kasteelbeek. Door de lager gelegen valleigebieden rondom het kerngebied, is de 
dorpskern duidelijk aanwezig in het landschap. Beide valleigebieden zijn in het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan geselecteerd als belangrijke landschapseenheden. De vallei van de 
Bassevillebeek bezit de grootste natuurwaarde. Ze vormt een uitloper van het West-Vlaamse 
Heuvelland. 

Beeldbepalende elementen 

Een beeldbepalend punt in de zuidelijke open ruimte is de kerk. 
 
De beeldbepalende lijnen zijn de hoofdontsluitingswegen in het gebied als de Zandvoordestraat, die 
kronkelt doorheen het landschap; de hoger gelegen dorpskern, als lint; de beken en het 
beekbegeleidende groen. 
 
De beeldbepalende vlakken zijn het centrumplein, het Zandvoordebos, de concentraties van 
verspreide bebouwing en de beekvalleien. 
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Planningscontext 

Er wordt onderzocht in welke mate de plannings- en juridische context een bevestiging of tegenspraak 
is van de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
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1. Het gevoerde gemeentelijk ruimtelijk beleid 

1.1. Het algemeen ruimtelijk beleid 

1.1.1. Het beleid voor de fusie van 01.01.1977 

Voor de fusie van de gemeenten Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde lag het 
accent van het ruimtelijk beleid in deze gemeenten hoofdzakelijk op de landbouw en bijkomend op het 
woonbeleid. De invulling hiervan door de besturen van de vijf gemeenten was echter zeer 
verschillend. 
 
De deelgemeente Beselare kenmerkte zich in deze periode als erg actief op het vlak van de ruimtelijke 
ordening. De bestemming van het centrum lag volledig vast in twee bijzondere plannen van aanleg 
namelijk BPA Dorp Molenhoek en BPA De Tramstatie, Den Berg en Zwaanhoek. 
De bouwmaatschappij De Mandel richtte er een sociale woonwijk op van 18 koopwoningen op Den 
Berg en van 62 koopwoningen en 19 bejaardenwoningen op Dorp Molenhoek. Eveneens in de 
Sportlaan werden er door deze bouwmaatschappij 7 bejaardenwoningen gebouwd. 
 
In de deelgemeenten Zonnebeke, Geluveld en Zandvoorde was er geen enkel bijzonder plan van 
aanleg aanwezig. Het accent van het ruimtelijk beleid in Zonnebeke en Geluveld lag vooral op de 
landouw en bijkomend op het woonbeleid. 
 
Zonnebeke kenmerkte zich vooral door de uitbouw van de sociale woonwijk Boudewijnpark, 126 
sociale woningen en 4 bejaardenwoningen, door de bouwmaatschappij De Mandel en de oprichting 
van het weekendverblijfpark De Nonnebossen waar in de Nonnebossen-noord een vijftigtal chalets 
(maximum 60m²) werden gebouwd. 
 
In de deelgemeente Passendale werd de oostelijke zijde van de dorpskern geordend in het bijzonder 
plan van aanleg Brouckhof. In de woonwijk Brouckhof-noord werden 32 sociale woningen en 12 
bejaardenwoningen opgericht door de bouwmaatschappij Ons Onderdak. 
 
In de deelgemeente Geluveld werd de sociale woonwijk De Tuinwijk uitgebouwd met 45 sociale 
woningen en 4 bejaardenwoningen door de bouwmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper. 
 
De deelgemeente Zandvoorde kampte met een verouderde bevolking. Er gebeurde weinig op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. 

1.1.2. Het beleid na de fusies van 1976 

In de eerste legislatuur na de fusie werd het bestaande ruimtelijk beleid, dat vooral was gericht op de 
landbouw en in mindere mate op het wonen, verder gezet. Dit resulteerde in een daling van de 
bevolking. 
 
Vanaf 1 januari 1983 (nieuwe politieke meerderheid: coalitie van SP en Inspraak) waaide er een 
nieuwe wind in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Men wilde het wonen gaan activeren door het 
creëren van tal van sociale verkavelingen. Denk maar aan De Voerman te Zonnebeke, Brouckhof-zuid 
te Passendale en het Neerhof te Beselare. De gemeente wilde ook het aspect werken aan bod laten 
komen. Dit gebeurde door het creëren van ambachtelijke zones zoals de Polderhoek nabij het op- en 
afrittencomplex Beselare. 
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De dorpskernen van de deelgemeenten Zonnebeke en Beselare zijn in de tweede helft van de jaren 
tachtig en de jaren negentig sterk gaan toenemen door het voeren van een actief woonbeleid en door 
de goede bereikbaarheid van Ieper en Kortrijk via de A19 (toegang via de opritten Zonnebeke en 
Beselare). 
 
De verbinding met Roeselare is slecht en werd niet verbeterd. Dit kan echter gemakkelijk door het 
doortrekken van de N37 van Zonnebeke naar Roeselare op de oude spoorwegbedding (geen grote 
onteigeningen voor nodig). Het zou de dorpscentra van Zonnebeke, Passendale en Beselare 
ontlasten van het intergemeentelijke (zwaar) verkeer. 

1.1.3. Het gewestplan Ieper-Poperinge (K.B. 14/08/1979) 

In het gewestplan Ieper-Poperinge werden een aantal woonzones en woonuitbreidingsgebieden 
voorzien, evenals zones voor bestaande bedrijven en enkele kleine ambachtelijke zones. Er werden 
ook verblijfsrecreatiegebieden gecreëerd rond de Nonnebossen te Zonnebeke en het Vijverbos te 
Beselare. 
 
Het valt wel op dat bij de opmaak van het gewestplan weinig rekening werd gehouden met het aspect 
werken. Sommige grote bestaande bedrijven werden niet in een ambachtelijke zone ingekleurd en 
nieuwe ambachtelijke zones werden niet voorzien. De problematiek van de historisch gegroeide 
zonevreemde bedrijven was toen al aan de orde. Bij de opmaak van dit gewestplan werd daar echter 
geen rekening mee gehouden. 

1.1.4. Richtnota 1988 

Op verzoek van de directeur-generaal van AROL werd door de gemeente eind 1988 begin 1989 een 
richtnota opgemaakt. Deze nota werd opgebouwd op grond van navolgende kaartbladen en tabellen: 
- kaartblad 1: basiskaart gewestplan, dit kaartblad gaf de situatie weer van het huidige gewestplan 

Ieper-Poperinge; 
- kaartblad 2: inventarisatie, dit kaartblad gaf de inventarisatie weer van aaneengesloten gebieden 

van minstens 1ha groot die nog niet waren aangesneden voor wonen, werken, ontginnen en 
recreatie en van aaneengesloten gebieden van minstens 3ha groot die nog niet ingericht of 
beheerd waren in het landelijk gebied; 

- kaartblad 3: achterhaalde bestemmingen, dit kaartblad gaf aan welke bestemmingen in het huidige 
gewestplan waren achterhaald; 

- kaartblad 4: nieuwe beleidsopties, dit kaartblad gaf de beleidsopties weer van het toen zetelende 
schepencollege: 

- het vastleggen van de bestaande woonkorrels en gehuchten langs bestaande en 
behoorlijk uitgeruste wegen in het herziene gewestplan; 

- het uitbreiden van de dorpskernen van Zonnebeke, Passendale en Beselare; 
- de uitbouw van een recreatiezone in de omgeving van het Polygonenbos; 
- de verdere uitbouw van de ambachtelijke zone Polderhoek langs A19. 
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1.2. Specifiek sectoraal beleid 

1.2.1. Specifiek beleid ten opzichte van de bedrijven 

Het gemeentebestuur streeft er naar om de bestaande bedrijvigheid alle kansen te geven. De 
bestaande bedrijven die volgens het gewestplan niet in een ambachtelijke zone werden ingekleurd zijn 
zonevreemd. Bedrijven die uit de landbouw zijn ontstaan en lange tijd als para-agrarisch werden 
beschouwd en door het toen geldende minidecreet in oppervlakte konden verdubbelen, werden door 
de afschaffing van dit decreet eveneens zonevreemd. De laatste jaren werden tal van bijzondere 
plannen van aanleg opgemaakt voor dergelijke bedrijven zoals: 
- BPA Ambachtelijke zone Statiestraat (aluminiumverwerkend bedrijf Lein te Passendale); 
- BPA Albertstraat (schrootverwerkend bedrijf voor vrachtwagens Vanlerberghe te Zonnebeke); 
- BPA De Kerselaar (groenteverwerkend bedrijf Pasfrost te Passendale); 
- BPA De Veldhoek (tabakverwerkend bedrijf Stubbe); 
- BPA Industriegebied Hanebeek (steenbakkerij van Zonnebeke en stortplaats Inafzo); 
- BPA Bellewaarde (uitbreiding attractiepark Bellewaarde); 
- BPA Ambachtelijke zone Bellewaardestraat (werkplaatsen en loodsen van het Bellewaardepark); 
- BPA Kaasdaele (uitbreiding bestaande kaasmakerij). 
 
In 1988 werd het BPA Polderhoek goedgekeurd. Een ambachtelijke zone waar een achttal bedrijven 
gevestigd zijn (ref. situatieschets bedrijvigheid). 
 
Op 22/12/1994 werd de eerste uitbreiding van de ambachtelijke zone Polderhoek goedgekeurd. Deze 
zone is nu ook al volzet door een viertal bedrijven (ref. situatieschets bedrijvigheid). 
 
In 1997 werd de problematiek van de zonevreemde bedrijven aangepakt. Er werd een inventaris 
gemaakt van alle bedrijven. Hieruit bleek dat 57% van de 161 bedrijven zonevreemd zijn. Er werd aan 
ieder bedrijf een categorie toegekend die de uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst weergeeft. 
Deze inventaris werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 juli 1997. Op 6 februari 1998 ontving 
de gemeente een brief van de dienst ruimtelijke planning Brussel met de melding dat de nota 
voldoende elementen bevatte om over te gaan tot de opmaak van een sectoraal bijzonder plan van 
aanleg mits de toevoeging van een gebiedsvisie bedrijvigheid. De gemeente is dan ook gestart met 
enerzijds de uitwerking van een gebiedsgerichte visie bedrijvigheid en anderzijds met de opmaak van 
een sectoraal BPA voor 16 geselecteerde bedrijven. De voorlopige aanvaarding van het gehele 
document dateert van 30/5/2000, het openbaar onderzoek liep van 6/6/2000 tot en met 5/7/2000. De 
gedeeltelijke goedkeuring dateert van 10 mei 2001. 

1.2.2. Specifiek woonbeleid 

Het gemeentebestuur realiseerde tal van projecten in verband met sociale huisvesting in 
samenwerking met derden en hoopt in de toekomst dit beleid verder te kunnen zetten. 

Zonnebeke 

- Het te koop stellen van sociale kavels in samenwerking met de dienst Huisvestingsbeleid van de 
West-Vlaamse Intercommunale (WVi) te Brugge: 

- De Voerman 1ste en 2de fase 
- De Lege Kouter 
- De Patine 1ste fase 

- De bouw van sociale huur-, koopwoningen en bejaardenwoningen op het Boudewijnpark te 
Zonnebeke door de bouwmaatschappij De Mandel. 
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- De bouwmaatschappij De Mandel is bezig met een project in de dorpskern van Zonnebeke 
(Langemarkstraat) voor de bouw van huurwoningen en appartementen voor de derde leeftijd en 
koopappartementen voor alle leeftijden. 

Passendale 

- Het te koop stellen van sociale kavels in samenwerking met de dienst Huisvestingsbeleid van de 
WVi: 

- Brouckhof-noord; 
- Brouckhof-zuid; 
- Brouckhof-oost 1ste fase; 
- binnenkort Brouckhof-oost 2de fase. 

- De bouw van sociale huur-, koopwoningen en bejaardenwoningen in Brouckhof-noord te 
Passendale door de bouwmaatschappij Ons Onderdak. 

Beselare 

- Het te koop stellen van sociale kavels in samenwerking met de dienst Huisvestingsbeleid van de 
WVi: 

- Neerhof; 
- Molenhoek; 
- in de nabije toekomst wordt er een verkaveling opgemaakt door de WVi-Brugge in 

samenwerking met de privaat verkavelaar Danneels. 
- De bouw van sociale huur- en koopwoningen op de woonwijk Den Berg en Dorp Molenhoek door 

de bouwmaatschappij De Mandel. 
- De bouw van huurwoningen voor bejaarden op de woonwijk Dorp Molenhoek, Neerhof en in de 

Sportlaan door de bouwmaatschappij De Mandel. 

Geluveld 

- Het te koop stellen van sociale kavels in samenwerking met de bouwmaatschappij Ons Onderdak 
in de Polderweg. 

- Het te koop stellen van sociale kavels in samenwerking met de private verkavelaar De Sitra in De 
Linde. 

- Het te koop stellen van sociale kavels (9 loten) door de privaat verkavelaar De Loen d’Enschede. 
- De bouw van sociale huur-, koopwoningen en bejaardenwoningen in de Tuinwijk te Geluveld door 

de bouwmaatschappij Ons Onderdak. 
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1.3. Deelfacetten van het ruimtelijk beleid 

1.3.1. Rechtlijnigheid in de bouwdossiers 

Het schepencollege streeft naar consistentie bij de aflevering van bouw- en verkavelingvergunningen. 
Iedere aanvraag wordt in alle objectiviteit bekeken en er wordt op gelet dat het bouwwerk past in het 
ruimtelijk concept van de gemeente. De Technische dienst staat dagelijks ten dienste van de 
bevolking om de mensen zoveel mogelijk juiste informatie mee te geven. Er wordt tevens een vrij open 
vergunningsbeleid gevoerd dat wil zeggen dat alle vergunningen, indien wettelijk toegelaten, ter 
inzage van de bevolking liggen. 

1.3.2. Controle bouwwerken 

Het is de bedoeling van het gemeentelijk beleid om de technische dienst in de komende jaren verder 
uit te bouwen, zodat het systematisch mogelijk wordt om alle aangevatte bouwwerken te controleren 
op vergunning, afmetingen en inplanting. 
 
In het GIS-systeem werden alle bestaande ruimtelijke plannen (BPA’s, gewestplan, verkavelingen, 
rooilijnplannen, onteigeningsplannen, bouw- en verkavelingverordeningen) ingetekend. Momenteel is 
de technische dienst van de gemeente bezig met het intekenen van alle bouwvergunningen per 
kadastraal perceel vanaf het jaar 1962 (begin van de wet op de stedenbouw). 

1.3.3. Preventie bouwmisdrijven 

In de nabije toekomst zal een samenwerking tussen de Technische Dienst, Gemeentepolitie en 
Rijkswacht worden uitgewerkt. Hierbij wenst men zoveel mogelijk op een preventieve manier 
bouwmisdrijven te voorkomen. 
 
Ook de architecten worden op hun plichten gewezen. Een afschrift van de bouwvergunning wordt met 
een begeleidende brief naar de desbetreffende architect gestuurd waarbij er op gewezen wordt dat de 
bouwwerken volgens het goedgekeurde plan moeten uitgevoerd worden. 

1.3.4. Indirecte beleidsinstrumenten 

Belasting op leegstaande woningen 

In navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter 
bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen, werd door de gemeenteraad bij besluit van 
26 september 1996 een bijkomende heffing van 50 opcentiemen ingevoerd op onbewoonde, 
onbewoonbaar verklaarde woningen, gebouwen buiten gebruik, woningen en gebouwen in een 
bouwvallige onafgewerkte of vervallen toestand. Het gevolg was een gevoelige daling van de 
leegstand. 

Bouwverplichting op sociale kavels 

Op de meeste sociale verkavelingen is er een bouwverplichting opgelegd van vijf jaar. De gemeente 
ziet er samen met de huisvestingsmaatschappij op toe dat dit wordt nageleefd. 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 65 

1.4. Besluit 

De problematiek van de zonevreemde bedrijven, de lintbebouwing en de woonkorrels in het agrarisch 
gebied is er gekomen in een tijd dat er weinig sprake was van een goede ruimtelijke ordening en 
zeker niet van de ordening van een gebied via de nodige uitvoeringsplannen zoals bijzondere plannen 
van aanleg. 
 
Het gewestplan van 1979 heeft in de meeste gevallen geen oplossing gebracht voor de diverse 
zonevreemde bedrijven in onze gemeente en de lintbebouwing, de woonkorrels in het agrarisch 
gebied werden nog bestendigd. 
 
De nadelen van het toen gevoerde beleid laten zich nu duidelijk voelen. Sinds een vijftiental jaren 
onderkent het gemeentebestuur de nood aan een meer globale visie omtrent de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. Er werd gezocht naar de juiste planologische weg, meestal via 
bijzondere plannen van aanleg, om deze ruimtelijke visie op te bouwen en in praktijk te brengen. 
 
De richtnota van 1988, waar de gemeente zeer veel energie ingestoken heeft, was een eerste grote 
stap in de goede richting. Hierop kwam echter vanuit de hogere overheden geen gevolg. 
 
In navolging van de inventarisatie van de zonevreemde bedrijven werd begin 1998 gestart met de 
opmaak van een eerste sectoraal BPA voor 16 zonevreemde bedrijven die dringend wensen uit te 
breiden. 
 
In de zitting van de gemeenteraad van 14 maart 1996 werd de principiële beslissing goedgekeurd 
houdende de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
Op 3 maart 1998 stelde het schepencollege CIBE aan voor de communicatieopdracht en WVi als 
ontwerper van het plan. In de officieuze procedure van dit structuurplan werd gekozen voor een 
uitgebreide overleg- en inspraakprocedure om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te 
realiseren. Dit gemeentelijk structuurplan zal het resultaat zijn van een uitgebreid planningsproces en 
overleg, en zal tevens de leidraad vormen van een geïntegreerd en sturend gemeentelijk ruimtelijk 
beleid. 
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2. Ruimtelijke plannen 

2.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door de Vlaamse regering, wordt een 
beleidsvisie ontwikkeld waarbij gestreefd wordt naar bundeling van de aanwezige dynamiek, rekening 
houdend met de bestaande ruimtelijke structuur die wordt gekenmerkt door een gedeconcentreerd 
spreidingspatroon. 
 
Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur, onderbouwd door planologische kengetallen, wordt 
daartoe een onderscheid gemaakt tussen de stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken én de 
open ruimte, het zogenaamde buitengebied. 
 
Door de groei zoveel mogelijk op te vangen in de stedelijke gebieden wordt een dubbel doel 
nagestreefd: 
- het versterken van de leefbaarheid en economische slagkracht van de steden; 
- de bescherming van de open ruimte voor verdere aantasting en versnippering. 
 
Niettemin wordt de normale ontwikkeling van de woonfunctie en het behoud van de economische 
dynamiek in het buitengebied als essentieel beschouwd. 
 
Een selectie wordt gemaakt van stedelijke gebieden. 
In West-Vlaanderen betreft dit: 
- regionaalstedelijke gebieden: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare; 
- structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden: Ieper, Waregem; 
- kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau: Blankenberge, Diksmuide, Knokke-Heist, Menen, 

Poperinge, Tielt, Torhout, Veurne. 
 
Aangezien geen van de deelgemeenten van Zonnebeke werden geselecteerd als stedelijk gebied, 
behoren deze tot het “buitengebied”. 

2.1.1. Elementen van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau bepalend voor Zonnebeke 

Natuurlijke structuur 

Onderscheid wordt gemaakt naar de ‘grote eenheden natuur’ (GEN), de ‘grote eenheden natuur in 
ontwikkeling’ (GENO), de ‘natuurverbindingsgebieden’ (NVG) en de ‘verwevingsgebieden’ (VG), met 
inbegrip van de bosstructuur. 
De GEN, GENO, en VG worden afgebakend in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De NVG 
worden in provinciale uitvoeringsplannen afgebakend. Op dit ogenblik is bedoelde afbakening nog niet 
gebeurd. 
 
In afwachting van deze beleidskeuzen kan de Groene Hoofdstructuur, ontwerp 01.09.1993, als 
officieus beleidsdocument worden gehanteerd, zij het met het nodige voorbehoud. De Groene 
Hoofdstructuur geeft een aanwijzing naar de gebieden die voor het natuurbehoud van belang zijn. 
 
De uitlopers van de bossengordel ten zuiden van Ieper eindigen op minder dan 1 kilometer van de 
randen van de dorpskernen van Zonnebeke, Beselare en Geluveld. 
De kern van deze gordel is aangeduid als ‘natuurontwikkelingsgebied’ en wordt omgeven door 
‘natuurverbindingsgebieden’. 
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Agrarische structuur 

Het westelijk deel en de polders van West-Vlaanderen, alsmede de omgeving van Tielt, worden, in 
onze provincie, als de belangrijkste gebieden voor de agrarische structuur aangeduid. Gebieden die 
belangrijk zijn voor het functioneren van de landbouw zullen afgebakend worden in gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Een differentiatie van de gebieden van de agrarische structuur in functie van teelten wordt niet nodig 
geacht. Dit is wel het geval voor een differentiatie in functie van bebouwingsmogelijkheden. Deze 
afbakening is op heden nog niet gebeurd. 
 
Het agrarisch gebied van Zonnebeke maakt deel uit van het groot aaneengesloten open ruimtegebied 
van de Westhoek, waar de agrarische structuur een belangrijke rol vervult. 

Nederzettingsstructuur 

Onderscheid wordt gemaakt naar de ‘kernen’ (hoofddorpen en woonkernen), het ‘bebouwd perifeer 
landschap’, de ‘linten’ en de ‘verspreide bebouwing’. De selectie van deze categorieën wordt in de 
provinciale structuurplannen gemaakt. 
De kernen van het buitengebied worden dan afgelijnd in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 
Deze werkzaamheden zijn op heden nog niet gebeurd. 
 
De volgende principes zijn evenwel bepalend voor kernen in het buitengebied: 
- ‘wonen en werken bundelen in kernen’: de behoeften aan bijkomende woningen, handel, diensten 

en bedrijvigheden worden opgevangen in de bestaande kernen; 
- ‘aansluitend bij de kernen kunnen, indien nodig, ook lokale bedrijventerreinen voldoen aan die 

behoefte’: dit kan enkel in hoofddorpen (de selectie gebeurt binnen het provinciaal structuurplan) 
- ‘het verweven van lokale bedrijvigheid met andere functies moet maximaal worden nagestreefd’: 

het aansnijden van onbebouwde ruimte voor lokale bedrijventerreinen en bedrijventerreinen voor 
historisch gegroeide bedrijven is vanuit milieuoogpunt dikwijls minder wenselijk dan aangepaste 
milieunormen in de kern. 

Lijninfrastructuren 

Wegen 

Er wordt geopteerd voor de optimalisering van het bestaande wegennet. Daartoe kan plaatselijk 
verdere afwerking noodzakelijk zijn. Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het 
wegennet in. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire wegen, de 
secundaire wegen en de lokale wegen. 
 
De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel aan 
de leefbaarheid. De ruimtelijke consequenties van deze prioriteiten worden uitgedrukt in een ruimtelijk 
beleid voor aanleg en inrichting van de wegen. Door op een aantal wegen prioriteit te verlenen aan de 
bereikbaarheid ontstaat een patroon van wegen dat voor de omgevende ruimte verkeersontlastend 
werkt. 
 
Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van 
het toegang geven. De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van deze drie functies 
mede bewerkstelligen. 
 
De categorisering van de wegen respecteert een hiërarchie binnen het wegennet. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen drie niveaus naargelang het belang van de wegeninfrastructuur, met 
name het internationaal niveau, het Vlaams niveau en het bovenlokaal en lokaal niveau. 
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Hoofdwegen komen niet voor op het grondgebied van Zonnebeke. De snelweg A19 is geselecteerd 
als primaire weg categorie II. De secundaire wegen worden geselecteerd op provinciaal niveau. 
 
Het Structuurplan Vlaanderen stelt dat deze (secundaire) wegen in het algemeen een gemengde 
verkeersafwikkeling kennen, met: 
- doortochtenconcept binnen bebouwde kom; 
- ontwerpsnelheid binnen bebouwde kom 50 km uur of minder. 
 
Doortochten komen voor op: 
- de N8: Geluveld; 
- de N303: Beselare en Passendale; 
- de N332: Zonnebeke. 
 
Ter hoogte van Beselare is een westelijke tangent (randweg) voorzien op het gewestplan Ieper-
Poperinge. 

Spoorwegen 

De bedding van de voormalige spoorlijn Roeselare-Ieper is nog bestaande. Het tracé is opgenomen in 
het gewestplan als een reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied. In de regio wordt gepleit voor de 
aanleg van een nieuwe weg tussen Roeselare en Ieper op deze bedding. Deze weg is reeds 
gedeeltelijk aangelegd tussen Zonnebeke en Ieper (Kruiskalsijde). 

Waterwegen 

Er komen geen waterwegen voor op het grondgebied van Zonnebeke. 

Economische knooppunten 

Met economische knooppunten worden bedoeld: de stedelijke gebieden, het netwerk van het 
Albertkanaal en een aantal specifieke economische knooppunten die buiten de eerstgenoemde 
gebieden vallen. 
 
Het versterken door het bundelen van economische activiteiten in de door het Vlaamse gewest 
geselecteerde economische knooppunten wordt als essentieel geacht. Voor de economische 
activiteiten van ‘lokaal belang’ (lokaal verzorgend) en voor de ‘historisch gegroeide bedrijven’ bepalen 
de gemeenten, rekening houdend met het ruimtelijk kader op Vlaams en provinciaal niveau, zelf de 
krachtlijnen van het ruimtelijk beleid. 
 
Het Vlaamse gewest bakent regionale bedrijventerreinen af in de grootstedelijke gebieden, in de 
regionaalstedelijke gebieden en in het economisch netwerk van het Albertkanaal. 
 
De provincie bakent de regionale bedrijventerreinen af in de structuurondersteunende kleinstedelijke 
gebieden, in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau en in de specifieke economische 
knooppunten. 
 
Het Vlaamse gewest bakent, in overleg met de provincie en de gemeente, de bedrijventerreinen af 
voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide bedrijven buiten de economische 
knooppunten. 
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De gemeente bakent de lokale bedrijventerreinen af op basis van volgende principes: 
- ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in economische knooppunten; 
- verantwoording vanuit een globale visie op de gemeente en in het bijzonder op het hoofddorp; 

vermits in een gemeente meerdere hoofddorpen kunnen voorkomen zijn meerdere lokale 
bedrijventerreinen mogelijk mits motivering in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

- beperking van oppervlakte tot 5ha; 
- de kaveloppervlakte wordt afgestemd op lokale bedrijven; 
- geen zuivere kleinhandelsbedrijven op lokale bedrijventerreinen; 
- aansluiting bij de kern of een bestaand bedrijventerrein; 
- ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire wegen of secundaire wegen; 
- uitwerking van de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen in gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 
 
Aangezien de gemeente Zonnebeke niet werd geselecteerd als specifiek economisch knooppunt 
kunnen enkel lokale bedrijventerreinen worden ontwikkeld in de hoofddorpen op basis van 
bovengenoemde principes. 
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2.1.2. Reflecties van het gemeentebestuur op het RSV 

Het gemeentebestuur van Zonnebeke formuleerde een aantal bedenkingen bij het ontwerp van RSV. 
Ze wenst deze bedenkingen mee te nemen in het opgestarte structuurplanningsproces en daar verder 
uit te werken en te behandelen. Volgende punten geven de hoofdlijnen van de bedenkingen weer: 
 
- De gemeente Zonnebeke is sterk geëvolueerd en geografisch gewijzigd. Ze vormt een uitloper van 

de industriële regio Kortrijk en de poort van de Westhoek. De gemeente is zeer gemakkelijk 
bereikbaar, ze beschikt over twee op- en afritten op de autosnelweg A19 (Beselare en 
Zonnebeke) en kent een zeer gunstige economische ligging in de nabijheid van de stedelijke 
gebieden Kortrijk, Ieper en Roeselare en de metropool Rijsel - Roubaix – Tourcoing. 

 
- Er wordt gesteld dat een lokaal bedrijventerrein enkel in een hoofddorp kan. De beperking van de 

oppervlakte tot 5ha zal in de gemeente Zonnebeke zeker veel te weinig zijn. Het zou beter zijn dat 
men een fasegewijze ontwikkeling van maximum 5ha per fase toelaat en dit op grond van een 
globaal onderzoek en visieontwikkeling waarbij de behoefte wordt onderbouwd. 

 
- De selectie van de specifieke economische knooppunten gebeurde op basis van voorbijgestreefde 

statistische gegevens, de ruimtelijke structuur en de eventuele potenties werden niet in rekening 
gebracht. 

 
- De gemeente Zonnebeke pleitte ervoor de gemeente als economisch knooppunt op te nemen 

gezien de goede bereikbaarheid via de autosnelweg A19, met twee op- en afritten op een afstand 
van 4km (Beselare en Zonnebeke) in de gemeente. De verkeershinder en milieuhinder zou 
minimaal zijn en de open ruimten worden minimaal aangetast. 

 
- Het fenomeen van zonevreemde bedrijven wordt in het RSV duidelijk onderkend. Dit wordt positief 

gewaardeerd, gezien de zeer duidelijke erkenning van de gemeentelijke autonomie en haar 
vastbeslotenheid haar verantwoordelijkheid terzake op te nemen. 

 
- Het gemeentebestuur kan niet aanvaarden dat de N37 in het RSV niet weerhouden is als weg van 

regionaal belang. Deze weg is essentieel voor de verkeersleefbaarheid en de verdere 
economische ontwikkeling van de regio. Deze weg is via de ring Ieper-Poperinge de rechtstreekse 
verbinding met Frankrijk die internationaal van belang is. Het is ook de rechtstreekse verbinding 
Ieper-Roeselare en via A17 naar Brugge. Roeselare en Brugge zijn belangrijke inkoopsteden in 
onze gemeente. De (uiteindelijke) selectie van de secundaire wegen wordt vastgelegd in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
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2.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

2.2.1. Gewenste deelstructuren 

Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

De gemeente Zonnebeke situeert zich tussen het stedelijk gebied Ieper en het stedelijk netwerk Regio 
Kortrijk in. De gemeente ligt, volgens de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur, binnen het 
gebied getypeerd als “bundeling in kernen, gelegen op een rasterpatroon”. 
 
Het gebied wordt als “bundelingsgebied” beschouwd. De verdere ontwikkeling van wonen, werken en 
voorzieningen moet er strikter worden gestuurd naar de stedelijke gebieden. Lokale voorzieningen 
worden gebundeld naar een selectief aantal kernen gelegen tussen de stedelijke gebieden. 

Ruimtelijk beleid 

De beleidscategorieën bepalen de verdere mogelijke ontwikkelingen naar wonen en bedrijvigheid. De 
deelgemeente Zonnebeke is geselecteerd als “structuurondersteunend hoofddorp”, de deelgemeente 
Beselare als “herlocalisatiehoofddorp”, de deelgemeenten Passendale en Geluveld als “woonkernen”, 
de deelgemeente Zandvoorde is niet geselecteerd. 
 
De kern Zonnebeke is structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en heeft 
een bovenlokale verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de opvang 
van de eigen groei van de huishoudens op het niveau van de kern, de opvang van de aangroei van de 
huishoudens die niet kerngebonden zijn en een mogelijke opvang van de eigen groei van de 
huishoudens van andere geselecteerde kernen in het buitengebied. Verdere mogelijke ontwikkelingen 
voor de bedrijvigheid zijn lokale bedrijvigheid in verwevenheid met het wonen en de mogelijkheid 
voor een lokaal bedrijventerrein van 5ha, met mogelijke uitbreiding tijdens de planperiode. De nodige 
ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het wonen en de bedrijvigheid moeten worden 
aangetoond met gemeentelijke behoeftestudie. 
 
De kern Beselare is ondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en heeft een lokale 
verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de opvang van de eigen groei 
van de huishoudens op het niveau van de kern. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor de 
bedrijvigheid zijn lokale bedrijvigheid in verwevenheid met het wonen en de mogelijkheid voor een 
lokaal bedrijventerrein enkel voor de herlokalisatie van bedrijven uit de kern en omgeving. De nodige 
ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het wonen en de herlokalisatie van bedrijvigheid moeten 
worden aangetoond met gemeentelijke behoeftestudie. 
 
De kernen Passendale en Geluveld zijn structurerend voor wonen in het buitengebied en hebben 
een lokale verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de opvang van de 
eigen groei van de huishoudens op het niveau van de kern. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor de 
bedrijvigheid zijn lokale bedrijvigheid in verwevenheid met het wonen. De nodige ruimtelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot het wonen moeten worden aangetoond met een gemeentelijke 
woonbehoeftestudie. 
 
Binnen de overige concentraties van bebouwing kunnen voor het wonen enkel de effectieve 
bouwgronden worden benut, wanneer echter sociale doeleinden zijn uitzonderingen mogelijk. Lokale 
bedrijvigheid moet worden geconcipieerd in verwevenheid met het wonen. 
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Binnen de verspreide bebouwing kan de bestaande woonfunctie enkel worden geconsolideerd. De 
mogelijkheden voor de bestaande bedrijvigheid moeten worden afgewogen tegenover de overige 
buitengebiedfuncties. 

Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

Het zuiden van de gemeente Zonnebeke valt onder “complexen van natuur”: gebieden met 
natuurelementen die een grote samenhang vertonen met het fysisch systeem. Andere belangrijke 
elementen op het grondgebied van Zonnebeke wat betreft de natuurlijke structuur zijn de 
“verbindingen”: de “waterlopen”, meerbepaald “rivier- en beekvalleien”, en de “reliëfcomponenten”. Het 
netwerk van waterlopen vormt een onderdeel van de natuurlijke structuur en fungeert als verbinding 
tussen de verschillende complexen van natuur. Rivier- en beekvalleien vormen een belangrijke drager 
van de natuurlijke structuur. Ze dienen versterkt en ontwikkeld als structuurbepalend element. De 
valleien hebben een belangrijke verbindingsfunctie en zorgen voor differentiatie. De 
reliëfcomponenten zijn structuurbepalend op provinciaal niveau in de ruimtelijke natuurlijke structuur 
en hebben een belangrijke verbindingsfunctie. Het vormen dragers van natuurlijke gebieden. 
Belangrijke reliëfcomponenten met betrekking tot de gemeente Zonnebeke zijn de West-Vlaamse 
Heuvels en de Rug van Westrozebeke. 

Ruimtelijk beleid 

De “complexen van natuur” maken deel uit van een Vlaamse structuur, de verbindingen zijn 
elementen van provinciaal niveau. Binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het PRS worden 
“natuurverbindingsgebieden” en “ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang” aangeduid. 
 
De “complexen van natuur” zijn binnen het PRS opgenomen als “natuuraandachtszones”. Volgende 
zone beslaat een deel van het grondgebied van Zonnebeke: het zuidwesten van de gemeente behoort 
tot de ‘West-Vlaamse Heuvels’. 
 
De “natuurverbindingsgebieden” zijn belangrijk voor de migratie van dieren en planten. Het gevoerde 
algemene beleid streeft naar het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen en kleine natuurgebieden. De geselecteerde natuurverbindingsgebieden 
voorkomend op het grondgebied van Zonnebeke zijn de ‘rivier- en beekvalleien’ en ‘zoekzones van 
kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden’. Het gaat respectievelijk om een aantal rivier- 
en beekvalleien ten oosten en ten westen van de heuvelrug van Westrozebeke en om de heuvelrug 
zelf. 
 
Het grondgebied van de gemeente Zonnebeke wordt niet doorkruist door “ecologische infrastructuur 
van bovenlokaal belang”. 
 
De “lokale ecologische infrastructuur” moet aansluiten op de natuurverbindingsgebieden en de 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Het aanduiden hiervan is een taak voor het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Gewenste ruimtelijke agrarische structuur 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

Binnen de gewenste agrarische structuur van West-Vlaanderen worden twee deelgebieden 
onderscheiden met het oog op de aanduiding van bouwvrije zones: “grondgebonden agrarische 
structuur als ruimtelijke drager” en “intensief gedifferentieerde agrarische structuur”. 
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De gebieden met een “grondgebonden agrarische structuur als ruimtelijke drager” zijn grote 
aaneengesloten gebieden met grondgebonden landbouw. Bijna het gehele grondgebied van de 
gemeente Zonnebeke behoort tot deze categorie, met het accent op het zuidwesten. 
Gebiedsspecifieke randvoorwaarden moeten worden aangegeven bij de ontwikkeling van de 
landbouw. 
 
De gebieden met een “intensief gedifferentieerde agrarische structuur” zijn gebieden met een menging 
van grondgebonden en grondloze landbouwbedrijven. Het oosten van de gemeente Zonnebeke  valt 
binnen deze categorie, met het accent op het noordoosten. De ruimtelijke draagkracht vormt het 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de landbouwbedrijven. 

Ruimtelijk beleid 

De enige vooropgestelde beleidscategorie zijn de “bouwvrije zones”. Geen bijkomende bebouwing 
wordt toegestaan; zodat ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondgebonden agrarische activiteiten 
blijven gegarandeerd. De bestaande bedrijfszetels zijn eruit gelicht. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bovenlokale en lokale bouwvrije zones. De bovenlokale 
zones vallen vooral binnen de gebieden met grondgebonden landbouwactiviteiten, de lokale zones 
zijn voornamelijk de gebieden met een intensief gedifferentieerde structuur. 

Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 

De gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid behandelt enkel de economische knooppunten en de 
gebiedsspecifieke ontwikkelingen van de Kust en de Leievallei. De gemeente Zonnebeke behoort tot 
geen van allen. De relevante informatie hieromtrent voor de gemeente Zonnebeke is opgenomen 
binnen de gewenste nederzettingsstructuur. 

Gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

De gewenste ruimtelijke structuur van de kleinhandel wordt bepaald vanuit de nederzettingsstructuur 
van de stedelijke gebieden, de kernen en overige woonconcentraties. De ontwikkelingsmogelijkheden 
worden bepaald door de schaal en de aantrekkingskracht van de nederzettingen. Daarbuiten worden 
geen nieuwe kleinhandelszaken toegelaten. 

Ruimtelijk beleid 

De “te herstructureren kleinhandelslinten” worden binnen het PRS behandeld. Het gaat om de 
kleinhandelslinten buiten de stedelijke gebieden en de kernen. Vermits deze niet op het grondgebied 
van Zonnebeke voorkomen is verdere informatie irrelevant. 
 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor wat betreft de “kleinhandel in de kernen en overige 
woonconcentraties” en de “overige kleinhandel in de open ruimte” moeten in het GRS worden 
bepaald. De bestaande kleinhandel in de open ruimte moet ofwel worden geconsolideerd ofwel 
uitdoven. 
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Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

De toeristisch-recreatieve structuur van West-Vlaanderen is opgebouwd uit diverse “netwerken”. Ze 
staan met elkaar in relatie via toeristisch-recreatieve “lijnelementen”. Daarnaast zijn er plaatsen of 
“knooppunten” met een uitgesproken toeristisch-recreatief karakter. 
 
De gemeente Zonnebeke behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk De Heuvelstreek. Hierbinnen 
vormen vooral Ieper, met aansluitend het pretpark Bellewaarde (ten dele gelegen op het grondgebied 
van Zonnebeke), en Poperinge belangrijke stedelijke knooppunten. De gemeente wordt doorkruist 
door twee ‘te onderzoeken’ toeristisch-recreatieve lijnelementen namelijk de oude spoorwegbedding 
Roeselare-Ieper en de as Poperinge-Menen. 
 
In de toeristisch-recreatieve netwerken kan bijkomende ruimte worden voorzien voor de uitbreiding 
van toeristisch-recreatieve activiteiten. Bestaande lijnelementen worden geoptimaliseerd en verlengd 
met het oog op meer comfort en ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe lijnelementen moeten worden 
uitgebouwd. 

Ruimtelijk beleid 

Volgende beleidscategorieën zijn opgenomen in het uitzetten van de gewenste ruimtelijke structuur: 
“stedelijke gebieden, kusthoofddorpen, specifiek verblijfsknooppunt in een landelijk toeristisch-
recreatief netwerk, openluchtrecreatieve groene domeinen, pretparken en lijnelementen”. Voor de 
gemeente Zonnebeke kunnen de categorieën “specifiek verblijfsknooppunt in een landelijk toeristisch-
recreatief netwerk”, “openluchtrecreatieve groene domeinen”, “pretparken” en “lijnelementen” een rol 
gaan spelen. 

Gewenste ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

De gewenste ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer gaat in de eerste plaats uit van een 
“concentratie van de verkeersstromen in bundels”. Op het grondgebied van Zonnebeke komt geen 
bundel van hoofdinfrastructuur voor, wel wordt de gemeente doorkruist door een “verbinding met 
primaire weg II als basis” en ten noorden van de gemeente loopt een “verbinding met secundaire weg 
I als basis”. De geselecteerde bundels worden verfijnd en aangevuld door een “fijnmazig 
verbindingsnet tussen steden en kernen”. Het veronderstelt een regionale vervoersstructuur van 
secundaire wegen, een multimodaal net van openbaar vervoer, een bovenlokaal fietsroutenetwerk en 
secundaire waterwegen. Daarnaast wordt voor bepaalde deelgebieden een aangepaste 
vervoersstructuur voorgesteld, het gaat niet om de deelgebieden waar de gemeente Zonnebeke bij 
hoort. 

Ruimtelijk beleid 

Binnen het “autowegennet” is de selectie van secundaire wegen van belang. Binnen de secundaire 
wegen worden drie subcategorieën onderscheiden: secundaire weg I, II en III. Ze hebben 
respectievelijk voornamelijk een verbindende functie, een verzamelende functie en een verbindende 
functie specifiek voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer. 
 
Binnen het “regionaal openbaar vervoer” wordt een regionaal spoorwegennet uitgezet dat moet 
worden aangevuld met regionale buslijnen. Daarnaast is er ook nog de kusttram en het dichte netwerk 
van streekvervoer over de weg. 
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Het “provinciaal fietsroutenet” richt zich in de eerste plaats naar het uitzetten van een functioneel 
fietsnetwerk, voornamelijk in functie van het woon-werk- en woon-schoolverkeer. De samenhang met 
andere vervoerssystemen is belangrijk. 
 
De meeste “secundaire waterwegen” in de provincie West-Vlaanderen vervullen occasioneel een 
functie als drager van goederenvervoer, uitgezonderd het kanaal Roeselare-Leie. Ze blijven belangrijk 
voor de waterhuishouding, de recreatie en de natuurontwikkeling. Het is echter noodzakelijk de 
vooropgestelde toegankelijkheid van deze waterlopen te behouden om, naar de toekomst toe, de 
toenemende recreatieve functie en beperktere functie als drager van goederenvervoer te handhaven. 
Op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke komen geen waterwegen voor. 
 
Voor de ontwikkeling van “elektriciteitsleidingen op het provinciale niveau” wordt een maximale 
bundeling met andere lijninfrastructuren vooropgesteld. Het bovengrondse netwerk wordt afgebouwd. 
Het voorzien van ruimte voor de inplanting van transformatorposten in ruimtelijke uitvoeringsplannen is 
noodzakelijk. 

Gewenste ruimtelijke structuur van het landschap 

Gewenste ruimtelijke deelstructuur 

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap worden enerzijds “landschapseenheden” 
en anderzijds “structurerende landschapselementen en componenten” onderscheiden. 
Binnen de landschapseenheden worden vier verschillende types onderscheiden. Bijna het gehele 
grondgebied van Zonnebeke behoort tot de “gave landschappen”. Het zijn relictzones van traditionele 
landschappen. Het gaat voornamelijk om de noord-zuid gerichte band van de heuvelrug. Het 
grondgebied ten oosten van de heuvelrug behoort tot de “nieuwe landschappen”, het grondgebied ten 
westen van de heuvelrug tot de “verschraalde landschappen”. Het zijn respectievelijk gebieden die 
een landschappelijke metamorfose hebben ondergaan en gebieden waar de kenmerken van het 
traditionele landschap zijn vervaagd maar die toch nog een zeker traditioneel karakter en relictwaarde 
hebben. 
 
De structurerende elementen en componenten zijn de waarneembare objecten in het landschap en de 
open ruimte verbindingen. Vier types worden onderscheiden. Op het grondgebied van Zonnebeke 
komt een structurerende reliëfcomponent voor, het gaat om de heuvelrug die de gemeente van noord 
naar zuid doorkruist. Het vormt een belangrijk element binnen de landschappelijke structuur, heeft een 
structuurbepalend karakter op provinciaal niveau en is visueel duidelijk gemarkeerd. 

Ruimtelijk beleid 

Binnen de gave landschappen is het beleid gericht op het behouden en versterken van de traditionele 
kenmerken, de karakteristieke relicten, de open ruimte en structuurkenmerken van het gebied. 
 
Binnen de nieuwe landschappen komt het erop aan een nieuw ruimtelijk concept voor het landschap 
uit te werken dat de recente ingrepen integreert en het landschap een nieuwe identiteit geeft. 
 
Binnen de verschraalde landschappen is het beleid gericht op het behouden en versterken van de nog 
resterende traditionele kenmerken en het ruimtelijk sturen van nieuwe ingrepen. 
 
Voor de structurerende elementen en componenten is het beleid gericht op het behouden en 
versterken van de visuele kwaliteit en herkenbaarheid van het element en het tegengaan van 
versnippering, zodat de verbindingsfunctie wordt gevrijwaard. 
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2.2.2. Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten 

De gemeente Zonnebeke situeert zich in een overgangsgebied en maakt hierdoor deel uit van twee 
verschillende deelruimten. Volgende deelruimten omvatten de gemeente Zonnebeke: de Heuvel-
Ijzerruimte en de Middenruimte. 

Heuvel-Ijzerruimte 

Het westelijke deel van het grondgebied van de gemeente behoort tot de Heuvel-Ijzerruimte. De 
Heuvel-Ijzerruimte wordt ten oosten begrensd door de heuvelrug van Westrozebeke. Het gaat om een 
van de belangrijke gebieden binnen de agrarische structuur op Vlaams niveau. De dynamische 
grondgebonden landbouw en de natuurlijke structuur nemen er een belangrijke plaats in. 
 
Een eerste beleidspunt met betrekking tot Zonnebeke is het versterken van de natuurlijke 
componenten in relatie met toeristisch-recreatief medegebruik. De belangrijkste componenten zijn de 
West-Vlaamse heuvels en de Ijzervallei. Het gaat niet om de ontwikkeling van nieuwe grootschalige 
toeristisch-recreatieve verblijfsaccommodatie, maar om de ontwikkeling van plattelandsaccommodatie 
en kleinschalige plattelandsactiviteiten. De aanwezigheid van de eerste wereldoorlog in de streek 
vormt een potentie voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. 
 
Een tweede beleidspunt met betrekking tot Zonnebeke is het ondersteunen van de landschappelijke 
kwaliteit: geringe bebouwing, golvend karakter en kleine landschapselementen. Bouwvrije zones 
worden aangeduid om de grondgebonden landbouw optimaal te ondersteunen, tegelijk worden 
randvoorwaarden uitgewerkt zowel naar de inpassing van nieuwe (landbouw)infrastructuren als naar 
de uitbouw van de glastuinbouw. 
 
Een derde beleidspunt met betrekking tot Zonnebeke is het behouden van compacte en leefbare 
kernen in het buitengebied. De selectie van de kernen, gebaseerd op de onderlinge hiërarchie en de 
goede ontsluiting naar de stedelijke gebieden, moet het wonen en werken bundelen. Het relatief dun 
bevolkte buitengebied krijgt een aangepaste vervoersstructuur meerbepaald een beperkt aantal 
ontsluitende secundaire wegen en een vraagafhankelijk openbaar vervoer. 

Middenruimte 

Het oostelijke deel van het grondgebied van de gemeente behoort tot de Middenruimte. De 
Middenruimte wordt ten westen begrensd door de heuvelrug van Westrozebeke. De bedrijvigheid 
wordt er verder ondersteund meerbepaald de verwevenheid van diverse soorten land- en 
tuinbouwactiviteiten en de aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid. Deze activiteiten creëerden 
mettertijd een specifiek ‘nieuw’ landschap. Verdere ontwikkelingen moeten passen binnen dit nieuwe 
landschap. 
 
Een eerste beleidspunt met betrekking tot Zonnebeke is het vrijwaren van de structurerende 
heuvelruggen, de open-ruimteverbindingen, beekvalleien en bosgebieden. Een belangrijk streefdoel is 
de kwalitatieve (her)inrichting van het nieuwe landschap met een integratie van de overgebleven 
relicten. Specifiek voor Zonnebeke zijn dit de bovenlokale reliëfcomponenten, de beekvalleien en 
bosgebieden. Op de structurerende heuvelruggen moet versnippering, terreinnivellering en bebouwing 
worden vermeden. Bouwvrije zones worden afgebakend. De mogelijkheden voor wonen en 
bedrijvigheid binnen de kernen op de heuvelrug, zoals de woonkern Passendale, worden beperkt 
respectievelijk tot de eigen groei en tot lokale bedrijvigheid verweven met het wonen. De bovenlokale 
beekvalleien structureren het nieuwe landschap, ze worden beschouwd als natuurlijke aders door het 
agrarisch gebied. De beekvalleien worden deels bouwvrij gemaakt in het kader van het integraal 
waterbeheer. Dit dient in nauwe relatie met de gedifferentieerde agrarische structuur te worden 
bekeken. 
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2.2.3. Reflecties van het gemeentebestuur op het PRS 

Het gemeentebestuur van Zonnebeke formuleerde een aantal bedenkingen bij het ontwerp provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Ze wenst deze bedenkingen mee te nemen in het 
opgestarte structuurplanningsproces en daar verder uit te werken en te behandelen. Volgende punten 
geven de hoofdlijnen van de bedenkingen weer: 
 
- Het gemeentebestuur van Zonnebeke kan zich niet verzoenen met de selectie van de 

deelgemeente Passendale als woonkern. Het gaat hier immers om de tweede grootste 
deelgemeente. 

 
- Volgens de woningquota heeft de gemeente Zonnebeke recht op 390 bijkomende woningen in de 

periode 1992-2007. In de periode 1992-1999 werden reeds 350 nieuwe woningen gebouwd 
(gemiddelde van 50 woningen per jaar). Dit wil zeggen dat tegen de helft van het jaar 2000 de 
woningvoorraad zal zijn opgebruikt. De gemeente pleit er dan ook voor het aanbod aan nieuwe 
woningen te verhogen om de dynamiek en levendigheid van de gemeente niet te verliezen. 

 
- De gemeente vraagt om het tracé van N37 op de vroegere spoorwegbedding Ieper-Roeselare als 

secundaire weg te selecteren. Enerzijds speelt deze potentiële verbinding een cruciale rol voor het 
kunnen ontlasten van de omliggende dorpskernen. Anderzijds betekent deze potentiële verbinding 
een grote verbetering voor het verkeer in de hele regio Roeselare-Ieper. 

 
- De provincie zal een afwegingskader voor de uitbreidingsmogelijkheden van bestaande 

zonevreemde bedrijven opstellen. Het gemeentebestuur vraagt hierbij rekening te houden met de, 
in dit kader, reeds opgemaakte documenten op gemeentelijk niveau. 
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3. Juridische plannen 

3.1. Gewestplan 

Gewestplan Ieper-Poperinge 

De gewestplanvisie voor wat de gemeente Zonnebeke betreft, verschilt van de vooropgezette ideeën 
omtrent het behoud van de open ruimte in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Naast de 
concentratie van woongebieden en woonuitbreidingsgebieden in de centra van de verschillende 
deelgemeenten bevinden er zich heel wat linten bestemd als woongebied met landelijk karakter in de 
open ruimte. Het uitgewaaierde karakter van de dorpskernen en het versnipperde karakter van de 
open ruimte werden bevestigd en versterkt met het gewestplan. 
 
De open ruimte bestaat in hoofdzaak uit agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Enkel ten 
noorden en ten westen van de dorpskern van Zonnebeke, ten oosten van de dorpskern van 
Passendale en ten oosten en ten zuiden van de dorpskern van Beselare zijn kleinere delen van de 
open ruimte opgenomen als agrarisch gebied. Daarnaast ligt er in de open ruimte nog een 
structuurbepalend bosgebied (het Polygonebos), een reeks kleinere natuurgebiedjes en een aantal 
gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie. De gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie situeren zich op 
een oost-westas ter hoogte van de dorpskern van Beselare. 
 
De dorpskernen van Zonnebeke, Passendale en Beselare bestaan uit woongebied, woongebied met 
landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied, uitgesloten de dorpskern van Beselare heeft geen 
woonuitbreidingsgebied. De dorpskernen van Geluveld en Zandvoorde zijn van beperktere omvang en 
bestaan enkel uit woongebied met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied. Beide dorpskernen 
vertonen een lineaire structuur. 
 
Het aanbod aan ruimte voor economische activiteiten volgens het gewestplan is beperkt. In de 
dorpskern van Zonnebeke bevindt zich een gebied voor ambachtelijke bedrijven en een 
industriegebied. In de dorpskern van Passendale situeert zich een gebied voor ambachtelijke 
bedrijven, het wordt tot op vandaag gebruikt als landbouwgrond. In de dorpskern van Geluveld situeert 
zich tevens een klein gebied voor ambachtelijke bedrijven, de activiteiten liggen er stil enkel de 
bedrijfswoningen zijn nog in gebruik. Buiten de dorpskernen situeert er zich nog een gebied voor 
ambachtelijke bedrijven langsheen de Menenstraat, het sluit aan op een woonlint met landelijk 
karakter. 
 
Daarnaast zijn er nog twee ontginningsgebieden. Het ontginningsgebied ten westen van de dorpskern 
van Zonnebeke omvat tevens de steenbakkerij en stortplaats. Het ontginningsgebied tussen de 
Nonnebossen (verblijfsrecreatiegebied) en het Polygonebos (bosgebied) is nog voor de helft in 
gebruik, er wordt nog zand ontgonnen. De andere helft is verworden tot een waardevol stukje natuur. 
 
De voormalige spoorwegbedding, die de gemeente van oost naar west doorkruist, is in het gewestplan 
aangeduid als reservatiestrook. 
 



Kaart: BPA’s

INFORMATIEF GEDEELTE

Planningscontext: Juridische plannen

bpa

bpa m.b.t. industrie

0 1000m

Gemeente Zonnebeke

September 1999

1/75 000

verspreide grootschalige bebouwing
activiteitenzone: toerisme/recreatie

       bedrijvigheid
(inter)gemeentelijke verbinding

groen

BPA DE VELDHOEK

BPA DORP MOLENHOEK

BPA PETRUS

BPA

BPA AMBACHTELIJKE ZONE
POLDERHOEK UITBREIDING II

BPA DE PATINE

BPAINDUSTRIEGEBIED
 HANEBEEK

BPA ALBERTSTRAAT

BPA DE TRAMSTATIE
        DE BERG
        DE ZWAANHOEK

BPA STATIESTRAAT

BPA AMBACHTELIJKE ZONE
POLDERHOEK

BPA DE KERSELAAR

BPA BELLEWAERDE

BPA AMB. ZONE
BELLEWAERDESTRAAT

BPA KAASMUSEUM
BPA KAASDAELE

Mandelbeek

N 332

N 303

N 303

Heulebeek

Reutelbeek

Hanebeek

ZANDVOORDE

IEPER

STADEN

N 37

Baron Ruzettelaan 35   8310 Brugge
Tel. 050/36 71 71      Fax 050/ 35 68 49

Opdrachtgever:

Datum :

Opdrachthouder:

Legende

GRS ZONNEBEKE



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 83 

3.2. BPA’ s 

Deelgemeente Zonnebeke 

BPA Bellewaarde 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 16 juni 1989. Het gebied wordt begrensd door 
de Kasteeldreef, de Frezenbergstraat en de Bellewaardestraat. Het ligt volgens het gewestplan 
voor het grootste deel in gebied voor dagrecreatie, ten dele in agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde en ten dele in woongebied met landelijk karakter. Het BPA omvat de 
inplanting van een bezoekersparking voor het Bellewaarde-park. 

BPA Ambachtelijke zone Bellewaardestraat 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 17 juli 1991. Het gebied ligt ten noorden van 
de Bellewaardestraat. Het ligt volgens het gewestplan ten dele in agrarisch gebied en ten dele in 
woongebied met landelijk karakter. Het BPA omvat de omschakeling naar ambachtelijke zone. 

BPA Industriegebied Hanebeek – gedeeltelijke herziening 

Het BPA Industriegebied Hanebeek werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 oktober 1993. 
Het gebied ligt ten noorden van de Ieperstraat en wordt in het westen begrensd door de Hanebeek. 
Het ligt volgens het gewestplan voor het grootste deel in ontginningsgebied en ten dele in agrarisch 
gebied. Het BPA omvat de omzetting van circa 12ha van de ontginningszone naar industriegebied 
in functie van de steenbakkerij. Het BPA is intussen vernietigd door de Raad Van State volgens 
arrest 109.615 van 31 juli 2002. 
De gedeeltelijke herziening via BPA Hanebeek Herziening is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit 
van 2 maart 2000. Het BPA omvat de omzetting van circa 4ha van het agrarisch gebied in 
ambachtelijke zone en in industriegebied. 

BPA De Patine 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 mei 1995. Het gebied sluit aan op de 
dorpskern van Zonnebeke en ligt ten oosten van het kasteelpark. Het ligt volgens het gewestplan in 
woonuitbreidingsgebied. Het BPA omvat een sociale en deels vrije verkaveling meerbepaald in de 
randzones van het gebied. Het voorziet gronden ten behoeve van de sociale sector en de kleinere 
inkomensklasse van de bevolking. Het BPA is in 3 fasen te realiseren. De gronden van de eerste 
fase zijn volledig verkocht. Begin januari 2003 wordt er gestart met de aanleg van de 
infrastructuurwerken van de tweede fase. 

BPA Petrus 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 juni 1997. Het gebied ligt temidden van het 
centrum van Zonnebeke. Het ligt volgens het gewestplan hoofdzakelijk in agrarisch gebied, het 
deel dat aansluit op de Ieperstraat is woongebied. Het BPA omvat de omschakeling van circa 
0,75ha agrarisch gebied naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, ten behoeve van een 
vrije basisschool in het centrum van Zonnebeke. 

BPA De Veldhoek 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 mei 1998. Het gebied ligt ten westen van de 
Plasstraat. Het ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied met landschappelijke waarde en 
sluit aan op woongebied met landelijk karakter. Het BPA omvat de omschakeling van circa 2,5ha 
agrarisch gebied met landschappelijke waarde naar nijverheidszone ten behoeve van het 
tabaksverwerkend bedrijf Stubbe. 
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BPA Albertstraat 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 april 1998. Het gebied ligt tussen de oude 
spoorwegbedding en de Albertstraat in. Het ligt volgens het gewestplan ten dele in agrarisch 
gebied en ten dele in industriegebied. Het BPA omvat de omschakeling van circa 2ha agrarisch 
gebied naar nijverheidszone ten behoeve van het schroot- en autowrakkenbedrijf Vanlerberghe. 

Deelgemeente Passendale 

BPA Ambachtelijke zone Statiestraat 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 26 april 1989. Het gebied ligt ten oosten van 
het centrum van Passendale, langsheen de Statiestraat. Het ligt volgens het gewestplan ten dele in 
agrarisch gebied met landschappelijke waarde en ten dele in woongebied met landelijk karakter. 
Het betreft een afwijking van het gewestplan van minder dan 1ha, waarbij een ambachtelijke zone 
wordt gecreëerd ten behoeve van een bestaand bedrijf in de Statiestraat. 

BPA De Kerselaar Uitbreiding 

Het BPA De Kerselaar Uitbreiding vervangt het voormalige BPA De Kerselaar. Het laatstgenoemde 
BPA werd voor het eerst goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 september 1993. De laatste 
wijziging werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 maart 1998. Intussen is De Kerselaar 
Uitbreiding goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 29 augustus 2002. Het gebied ligt ten oosten 
van de Passendalestraat. Het ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde. Het totale BPA omvat een omzetting van circa 14,5ha landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied in nijverheidszone ten behoeve van het groenteverwerkend bedrijf Pasfrost. 

BPA Brouckhof 

Het BPA is voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1976. Een eerste 
herziening is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 augustus 1993. De laatste wijziging is 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 december 2001. Het gebied sluit aan op het centrum 
van Passendale en wordt begrensd door de Kraaiveldstraat en de Statiestraat. Het ligt volgens het 
gewestplan in woongebied. Het BPA voorziet private woningbouw. Het gaat om een verkaveling 
van eengezinswoningen voornamelijk onder de vorm van open bebouwing. De beschikbare kavels 
zijn praktisch volledig ingenomen. Het BPA voorziet tevens uitbreidingsmogelijkheden voor enkele 
plaatselijke kleinschalige bedrijven. 

BPA Kaasdaele 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 oktober 1999. Het gebied ligt ten oosten 
van het centrum van Passendale, langsheen de Statiestraat. Het ligt volgens het gewestplan ten 
dele in gebied voor ambachtelijke bedrijven, ten dele in woongebied met landelijk karakter en ten 
dele in agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Het BPA omvat de omschakeling van een 
goede 3ha agrarisch gebied met landschappelijke waarde naar een nijverheidszone ten behoeve 
van de Kaasmakerij. 

BPA Kaasmuseum 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14 oktober 1999. Het gebied ligt langsheen de 
’s Graventafelstraat. Het ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Het BPA omvat de 
omzetting van circa 0,8ha agrarisch gebied naar Kaasmuseum en bijhorende voorzieningen op de 
oorspronkelijke site van de Kaasmakerij, waar in 1932 op ambachtelijke wijze kaas en boter werd 
geproduceerd. 
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Deelgemeente Beselare 

BPA De Tramstatie, Berg en Zwaanhoek 

Het BPA is voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1977. Een eerste 
herziening is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 15 februari 1989. De laatste wijziging is 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 oktober 1998. Het gebied sluit aan op het centrum van 
Beselare. Het ligt volgens het gewestplan in woongebied. Het BPA voorziet private woningbouw. 
Het gaat om een verkaveling met eengezinswoningen voornamelijk onder de vorm van open 
bebouwing. De beschikbare kavels zijn praktisch volledig ingenomen. 

BPA Dorp Molenhoek 

Het BPA is voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 1972. Een eerste 
wijziging is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 maart 1985. De laatste wijziging is 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 juli 1990. Het gebied sluit aan op het centrum van 
Beselare. Het ligt volgens het gewestplan in woongebied. Het gaat om een verkaveling met 
eengezinswoningen voornamelijk onder de vorm van open bebouwing. De beschikbare kavels zijn 
volledig ingenomen. 

Deelgemeente Geluveld 

BPA Polderhoek 

Het BPA is voor het eerst goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 mei 1988. De laatste 
goedkeuring is het Ministerieel Besluit van 18 februari 1997. Het gebied ligt langsheen A19 ter 
hoogte van de afrit Beselare. Het ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde. Het BPA betreft de omzetting van 9,5ha agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde in ambachtelijke zone. Bij middel van de genoemde besluiten kon de 
ambachtelijke zone worden gerealiseerd. 

BPA Ambachtelijke zone Polderhoek uitbreiding 

Het BPA is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 december 1994. Het gebied ligt langsheen 
A19 ter hoogte van de afrit Beselare en sluit aan op de bestaande zone voor ambachtelijke 
bedrijven Polderhoek. Het ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde. Het BPA omvat de uitbreiding van voornoemde ambachtelijke zone met circa 6,5ha. De 
wijziging ten overstaan van het gewestplan betreft de omzetting van agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde naar ambachtelijke zone. 
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Sectoraal BPA bedrijvigheid 

Het sectoraal BPA bedrijvigheid bestaat uit twee documenten. De voorlopige aanvaarding van het 
gehele document en voorontwerp dateert van 30/5/2000, het openbaar onderzoek liep van 6/6/2000 
tot en met 5/7/2000. De gedeeltelijke goedkeuring dateert van 10/05/2001. 
 
Het eerste document: “Visie (potentieel) zonevreemde bedrijven”, omvat naast een algemene 
benadering van de gemeente Zonnebeke en een sectorale benadering economische bedrijvigheid ook 
een gebiedsgerichte visie bedrijvigheid. De gebiedsgerichte visie omvat een algemene ruimtelijke 
afweging/toetsing van de (potentieel) zonevreemde bedrijvigheid in de open ruimte en een ruimtelijke 
afweging/toetsing van de (potentieel) zonevreemde bedrijvigheid per ruimtelijke entiteit. 
 
Het tweede document: “Sectoraal BPA inzake zonevreemde economische activiteiten, BPA nr.1/1 tot 
1/16”, omvat naast de stedenbouwkundige voorschriften per bedrijf ook de bestaande toestand, het 
bestemmingsplan, het liggingsplan / gewestplan en een algemene ruimtebalans en overzichtsplan. 

Visie (potentieel) zonevreemde bedrijven 

Voor de afweging en categorisering van de (potentieel) zonevreemde bedrijven werd een 
gebiedsgerichte visie uitgewerkt. Dit veronderstelde een visie per deelgebied of ruimtelijke entiteit. 
 
Verder onderzoek naar de kwaliteiten en knelpunten, potenties en beperkingen binnen elke ruimtelijke 
entiteit leidde tot een ruimtelijk afwegingskader, waarbinnen op een geïntegreerde manier voor de 
verschillende sectoren, in dit geval de bedrijvigheid, ontwikkelingsperspectieven konden worden 
uitgezet. 
 
Dit alles leidde tot de categorisering van de (potentieel) zonevreemde bedrijven per ruimtelijke entiteit. 

Sectoraal BPA inzake zonevreemde economische activiteiten 

Volgende 16 bedrijven werden geselecteerd binnen het sectoraal BPA bedrijvigheid. Voor ieder bedrijf 
is een deel-BPA opgemaakt. 
 
Westelijke flank en open ruimte met Zonnebeke 
N°12: Schrijnwerkerij (1/2) Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
N°46: Autohandel (1/7) Agrarisch gebied 

Gebied voor milieubelastende industrie 
Categorie 4 

N°57: Aannemer pvc-materialen Woongebied met landelijk karakter Categorie 4 
N°60: Afbraak vrachtwagens (1/9) Agrarisch gebied Categorie 4 
N°61: Afsluitingen: fabricage en montage (1/8) Woongebied met landelijk karakter Categorie 4 
Heuvelrug met Passendale 
N°49: Bouwmaterialen Woongebied met landelijk karakter Categorie 4 
N°52: Vervoersonderneming (1/5) Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 4 
N°162: Vervoer (1/1) Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
Oostelijke flank en open ruimte met Beselare 
N°33: Ijzerhandel Woongebied met landelijk karakter Categorie 4 
N°55: Tuinmachines Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 4 
N°112: Maalderij Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 4 
N°113: Schrijnwerkerij Agrarisch gebied Categorie 2 
Boscomplex met Geluveld 
N°88: Landbouwmachines en tractoren Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
Zuidelijke open ruimte met Zandvoorde 
N°155: Betoncentrale (1/16) Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
N°157: Houtzagerij Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
N°163: Herstellen en verkopen landbouwmachines Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Categorie 2 
 
Bij de gedeeltelijke goedkeuring van 10/05/2001 werden de bedrijven (plannummer): 1/1, 1/5, 1/7, 1/9 
en 1/16 volledig onthouden en de bedrijven: 1/2 en 1/8 gedeeltelijk onthouden. 
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3.3. Monumenten, dorpsgezichten en landschapsrelicten 

3.3.1. Geklasseerde monumenten 

Te Zonnebeke: 
- Dugout Bremen Redoubt 
 
- De parochiekerk Onze Lieve Vrouw, de pastorie en de 

Church dugout nabij de kerk 
 

 
M.B. van 14/01/1994, opgeheven bij 
M.B. van 14/03/2000 
M.B. van 14/01/1994 
 
 

Te Passendale: 
- Kaasmakerij Donck, het gebouw met inbegrip van alle 

machines en werktuigen 
- Tyne Cot Cemetery, Britse militaire begraafplaats 
 

 
M.B. van 30/05/1995 
 
M.B. van 06/09/2002 

Te Zandvoorde: 
- Duitse commandobunker 
 

 
M.B. van 22/02/1995 
 

3.3.2. Geklasseerde landschappen en dorpsgezichten 

Te Passendale: 
- De omgeving van de kaasfabriek Donck omvattende de 

hoeve waaruit de kaasfabriek is ontstaan alsook een 
cichorei-ast en calvarie met karakteristieke beplanting 

 

 
M.B. van 30/5/1995 
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3.4. Overige plannen van bovenlokaal belang 

3.4.1. Habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden 

De habitatrichtlijngebieden werden in oktober 2000 in hun huidige vorm vastgelegd in het Definitief 
voorstel en motivatie van de ‘Speciale Beschermingszones’ in Vlaanderen, in uitvoering van de 
Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Op het grondgebied van Zonnebeke werden het geheel 
Polygonebos/Reutelbos, het Zandvoordebos, de bovenloop van de Bassevillebeek en de vallei van de 
Bassevillebeek in de Habitatrichtlijngebieden opgenomen. 
 
De afbakening van de VEN-gebieden is momenteel nog niet voltooid. De VEN-gebieden 1e fase op 
het grondgebied van Zonnebeke zijn de vallei bovenloop van de Bassevillebeek en de vallei 
bovenloop van de Polygonebeek. 
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3.4.2. Biologische Waarderingskaart (1997) 

(zie kaart) 
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3.4.3. Regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels 
Uitbreiding Werkingsgebied – Zonnebeke 

1. Omschrijving van het nieuwe werkingsgebied 
 
Zonnebeke behoort tot de Midden West-Vlaamse Heuvelrug en ligt in het verlengde van de West-
Vlaamse Heuvelrij die de ruggengraat uitmaakt van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. 
 
De gemeente Zonnebeke omvat de deelgemeenten Zonnebeke, Beselare, Passendale, Geluveld en 
Zandvoorde. De gemeente is gelegen in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen en grenst 
aan het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. 
 
De gemeente heeft een overwegend landelijk karakter met veel agrarische activiteit. De Eerste 
Wereldoorlog maakte deze streek wereldwijd bekend. Het landschap wordt tot op vandaag 
gekenmerkt door tientallen militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en diverse bunkers die de 
stille getuigen vormen van de dramatische tol die de Eerste Wereldoorlog eiste. 
 
Het landschap is overwegend open en licht heuvelachtig. In het centrale gedeelte en langs de grens 
met het Regionaal Landschap bevindt zich vrij veel bos op de armere zandgronden, een restant van 
de vroegere zeer uitgestrekte Nonnebossen. 
 
Ongeveer 60% van het grondgebied van Zonnebeke is in de Landschapsatlas aangeduid als 
relictlandschap, 4% als ankerplaats. 
 
 
2. Motivatie voor de uitbreiding met Zonnebeke 
 
Streekeigen karakter en Kleine Landschapselementen 
Het landschap van Zonnebeke sluit naadloos aan bij de Ieperboog (de bosrijke gordel ten zuidoosten 
van Ieper) van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en maakt er eigenlijk landschappelijk 
integraal deel van uit. Dit landschap wordt gekenmerkt door bossen op de arme zandgronden 
gronden, kleinschalige landschappen in de beekvalleien en een grootschalig landbouwlandschap op 
de vruchtbare leemgronden. 
 
Natuurlijke landschapselementen beschreven in het GNOP van Zonnebeke zijn: 
- Poelen: de poelen kennen een opvallend hoge dichtheid aan amfibieën en water- en 

oppervlaktewantsen. De Kamsalamander is nog ruim vertegenwoordigd. Op het vlak van 
waterwantsen en oppervlaktewantsen werden maar liefst 21 van de 29 Zuidwestvlaamse soorten 
vastgesteld. De verspreiding ervan toont grote overeenkomsten met het West-Vlaamse 
Heuvelland. 

- Hagen en houtkanten: de gebieden met de grootste dichtheid aan kleine landschapselementen 
zijn: 

- Passendale: Ravebeekvallei, Heulebeekvallei; 
- Zonnebeke: omgeving Kasteelpark; 
- Wijde omgeving van de Polygonebossen: bosranden, knotwilgen, hagen; 
- Ten zuiden van Zandvoorde: knotwilgen, hagen kleine bosjes. 

- Beken: alhoewel de meeste beken sterk geëutrofieerd zijn hebben de beken nog goede 
structuurkenmerken en kennen de Bassevillebeek en de Reutelbeek nog een goede 
waterkwaliteit. 

 
Recreatief medegebruik 
Zonnebeke heeft belangrijke potenties voor recreatief medegebruik. Het sluit aan bij het 
wandelnetwerk dat uitgebouwd wordt in de Ieperboog en dat ook de bosgebieden van Zonnebeke 
ontsluit. Het slagveld van Passendale biedt zowel cultuurhistorisch als landschappelijk ruime 
mogelijkheden om de streek te verkennen langs veldwegen en landelijke wegen. 
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3. Activiteiten in Zonnebeke 
 
In de loop van 2003 werd Zonnebeke geleidelijk aan ingeschakeld in de projecten van het Regionaal 
Landschap. 
 
Eigen projecten van het Regionaal Landschap 
- Natuur- en landschapsprojecten 

- Landschapsbedrijfsplannen: 3 landschapsbedrijfsplannen worden uitgevoerd in 2003 
- Autochtone bomen en struiken: inventaris en oogstcampagne 

- Soortenbescherming 
- Inventarisatie amfibieën en reptielen 
- In kaart brengen paddenoversteekplaatsen in functie van overzetacties 

- Natuur- en milieueducatie 
- Organiseren van vorming voor de leerkrachten van Zonnebeke 
- Navorming natuurgidsen 
- Natuur in Mij 
- Campagne Buitengewone Vogels 
- Week van het Bos 

 
Projecten in samenwerking met partners 
- Opstarten procedure opmaak gemeentelijk erosieactieplan. 

Partners: gemeente, Proclam, afdeling Land 
- Opstarten ecologisch beekbeheer. 

Partners: gemeente, provincie 
- Beheersplan Kasteelpark. 

Partners: gemeente, provincie 
- Wegbermbeheersplan. 

Partners: gemeente, landschapswacht 
- Uitbouw recreatief wandelnetwerk Ieperboog. 

Partners: gemeente, gebiedswerking toerisme, vrijwilligers 
- Opvolging project vredestuin Tyne Cot Cemetry. 

Partners: gemeente, Oorlog en Vrede in de Westhoek 
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4. Sectorale plannen 

4.1. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan-actieplannen 

4.1.1. Uitzetten van een natuurbeleid 

Gebiedsgericht beleid 

Het landschap van Zonnebeke in het algemeen spreekt veel wandelaars aan. Het is dan ook van 
groot belang voor het toerisme in Zonnebeke dat het landelijke en groene karakter van de omgeving 
en het landschap worden gevrijwaard. 
 
Volgende gebieden in het bijzonder worden geselecteerd als belangrijk voor het behoud van de 
natuurwaarden en het landschap. Het gaat om de vallei van de Ravebeek te Passendale en het 
kasteelpark te Zonnebeke. 

Soortgericht beleid 

De gemeente pleit veeleer voor een gebiedsgericht dan wel soortgericht beleid. Het uitbouwen van 
een natuurbeheerswerkgroep en het uitwerken van een subsidiereglement voor de aanleg en het 
onderhoud van kleine landschapselementen kunnen worden gezien als specifiek beleid naar het 
behoud en de ontwikkeling van landschapselementen. 

Vorming en educatie 

Om het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud te vergroten moet het publiek kennis kunnen 
maken met natuurgebieden en voorbeelden op het vlak van natuurontwikkeling. 
 
Het moerasproject in Passendale biedt mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie. Ook de 
natuurvriendelijke inrichting van het kasteelpark te Zonnebeke is geschikt voor kleinschalige 
natuureducatie. 

Natuurontwikkeling op lange termijn 

Twee gebieden komen in aanmerking voor natuurontwikkeling op lange termijn. Momenteel zijn beide 
gebieden nog in exploitatie. Het gaat om de stortplaats en de voormalige zandwinningsputten te 
Zonnebeke. De nabestemming die voor deze gebieden wordt vooropgesteld is “natuur”. 
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4.1.2. Actieplannen3 

Project vallei van de Ravebeek 

Het project omvat het beheren van het waterrijk graslandje, omzoomd door oude knotwilgen, en het 
elzenbroekbosje als natuurgebied en het aanleggen van een rietmoeras. Het rietmoeras moet dienst 
doen als waterzuivering voor het afvalwater van het westelijke deel van Passendale dat momenteel 
rechtstreeks in de Ravebeek wordt geloodst. 
 
Het is de bedoeling om dit veenmoerasgebiedje te bewaren, het aantal plantensoorten door een 
aangepast verschralend beheer gevoelig te verhogen en aansluitend een rietmoeras te creëren dat 
bovendien het afvalwater van een deel van Passendale kan zuiveren. Op die manier kan een echt 
natuurgebied ontstaan waar heel wat voor de streek zeldzame planten en dieren kunnen voorkomen. 
Dure persleidingen en collectoren worden overbodig. 

Project natuurvriendelijke inrichting kasteelpark Zonnebeke 

Binnen het kasteelpark zijn twee deelgebieden te onderscheiden. Het westelijke gedeelte vormt het 
echte park met gazons, verzorgde plantsoentjes en gerestaureerde kasteelgebouwen; het oostelijke 
gedeelte is veeleer bestemd voor de wandelaars en de natuur, de beplanting heeft meer weg van een 
bos. 
 
De gemeente wenst het natuurlijke karakter van het oostelijke gedeelte van het park te bewaren. De 
bedoeling is door enkele ingrepen de natuurwaarden in dit gedeelte van het park te vergroten. De 
esthetische waarde van het groen en de aantrekkelijkheid van dat groen voor natuurlijke elementen 
(dagvlinders in het bijzonder) vormen de leidraad van de ingrepen. 
 
Het project omvat het aanleggen van een natuurlijke oeverbegroeiing, bloemrijke vlinderhoekjes en 
een speelweide. Belangrijk hierbij is het natuureducatieve karakter van het park. 

Project subsidiereglement kleine landschapselementen 

Kleine landschapselementen zijn van belang voor de natuur als rustgebied, als voortplantingsgebied 
of als verbinding tussen de verschillende natuurgebieden. Ze zijn belangrijk voor zowel de natuur als 
het landschap. Door het rooien van de kleine landschapselementen ontstaat een open landschap 
zonder verbindingsassen en worden natuurgebieden ecologisch geïsoleerd. De landbouwers en 
particulieren die hun bomen, poelen en hagen willen onderhouden moeten worden gesteund via 
subsidies. Het project omvat het opstellen en het promoten van een subsidiereglement. 

Project gemeentelijke natuurbeheerswerkgroep en uitleendienst materiaal 

Het project omvat het oprichten van een werkgroep. De werkgroep zal instaan voor het uitvoeren van 
de beheerswerken en het onderhoud van de kleine landschapselementen in de met voorrang door het 
GNOP geselecteerde gebieden. 

                                                      
3 Stand van zaken actieplannen: 

- Ravebeek: 1994-1995 studie voor de aanleg van een rietveld, tot op heden niet uitgevoerd; 
- Kasteelpark: wordt beheerd als bos door gemeentelijke groendienst, speelweide aangelegd in 1998; 
- KLE’s: tot en met 2001 subsidie voor aanplanten hagen, nu nog enkel voor kappen van knotwilgen; 
- Werkgroep: initiatief afgevoerd bij gebrek aan vrijwillige medewerkers. 
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4.2. Mobiliteitsplan in opmaak4 

4.2.1. Algemene doelstelling 

Het gemeentebestuur beoogt met het mobiliteitsplan volgende problematiek te verhelpen: 
- het doorgaand verkeer in de dorpskernen te beperken in het algemeen, zodat de dorpskernen als 

woon- en schoolzone kunnen worden geherwaardeerd en verdicht; 
- het zwaar vervoer in de dorpskernen te beperken en/of te weren in het bijzonder, zodat de 

verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid kan worden verhoogd. 

4.2.2. Scenario’s op weg naar een duurzame mobiliteit 

Momenteel zijn een aantal verschillende scenario’s duurzame mobiliteit uitgewerkt. Het vormen 
varianten van het basisscenario. Binnen het basisscenario ligt de nadruk op de ontwikkeling en 
verdichting van de kerngebieden als woon- en schoolzone. Volgende varianten vormen de 
verschillende scenario’s duurzame mobiliteit: 
- de ontwikkeling en verdichting van de kerngebieden als woon- en schoolzone in combinatie met 

een grotere rol voor de vervoersalternatieven; 
- de ontwikkeling en verdichting van de kerngebieden als woon- en schoolzone in combinatie met 

een beperkte ingreep in de verkeerscirculatie om het doorgaand verkeer uit de dorpskernen te 
weren; 

- de ontwikkeling en verdichting van de kerngebieden als woon- en schoolzone in combinatie met de 
(gedeeltelijke) realisatie van de N37 om de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied te 
vergroten. 

 
De afweging van de scenario’s en uiteindelijke keuze van een enkel scenario moet nog gebeuren. 

4.2.3. Basisscenario duurzame mobiliteit 

Voetgangersnetwerken 

Om in de dorpskernen een optimaal voetgangersgebied te realiseren wordt gekozen voor een 
herinrichting van de dorpskernen volgens de categorisering van de wegen. 
 
De secundaire wegen I en II en lokale wegen I en II worden binnen de bebouwde kom ingericht naar 
een maximum snelheid van 50km/uur. Hierbij wordt rekening gehouden met een maximale breedte 
van voetpaden en veilige voetgangersoversteken. Sommige wegen gecategoriseerd als lokale weg III 
kunnen eveneens een beperking van 50km/uur krijgen. 
 
De woonstraten krijgen op sommige plaatsen, na grondig onderzoek, het statuut van zone 30. Ze 
worden ingericht als verblijfsgebieden waarbij het accent op de zwakke weggebruiker ligt. Veilige 
voetgangersdoorsteken verkorten de loopafstand. 
 
Schoolomgevingen worden op een uniforme manier aangepakt: vormgeving, materialen, … 
 

                                                      
4 Bron: Mobiliteitsstudie Zonnebeke, Opbouw van het plan, 2de tussentijds rapport, Belconsulting nv, april 2000 
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Fietsnetwerken 

Het primaire fietsnetwerk verzorgt voornamelijk de functionele relaties (woon-werkverkeer en woon-
schoolverkeer). Het staat in voor een snelle verbinding tussen de dorpskernen en voor de relatie met 
de randgemeenten. De kortste afstand tussen de verschillende dorpskernen loopt langs de 
voornaamste verbindingswegen (secundaire I en II) en enkele lokale verbindingswegen. De 
fietsvoorzieningen moeten hier maximaal zijn. 
 
Er wordt gestreefd naar goed onderhouden vrijliggende fietspaden (hoofdzakelijk langs de secundaire 
wegen). Op cruciale punten (oversteken, kruispunten, …) worden bijkomende veiligheidsmaatregelen 
getroffen en wordt de zichtbaarheid naar de chauffeurs vergroot. 
 
Het secundaire fietsnetwerk verzorgt, door de compacte vorm van de dorpskernen, voornamelijk de 
interne ontsluitingen. Bij de heraanleg van straten en doortochten worden de nodige 
fietsvoorzieningen mee opgenomen. 
 
Bij een snelheidsbeperking van 50km/uur en minder is geen fietspad nodig. Wanneer het evenwel om 
een doortocht gaat met veel zwaar vervoer kan de aanleg van een aanliggend fietspad of een 
fietssuggestiestrook te overwegen zijn. 

Openbaar vervoer 

De Lijn voorziet in de loop van 2000 de invoer van een belbus Ieper-zuidoost. Het project kadert in het 
decreet basismobiliteit. De belbus zal binnen de gemeente Zonnebeke de deelgemeenten Zonnebeke, 
Beselare, Geluveld en Zandvoorde ontsluiten. Het inzetten van een belbus naast de vaste lijnvoering 
zorgt dat reeds een aantal van de ontbrekende schakels worden ingevuld. Passendale valt momenteel 
buiten het belbusgebied. In de toekomst zal er door De Lijn een belbus worden voorzien die het 
grondgebied van de deelgemeente Passendale aandoet. 

Auto- en vrachtverkeer 

De herinrichting van bepaalde straten of straatdelen moet de hiërarchie of categorisering van de 
wegen duidelijk stellen. Door de inrichting van de weg moet de gebruiker kunnen aflezen welk 
rijgedrag er van hem wordt verwacht. De doortochten dienen een ander beeld te geven dan de 
secundaire wegen buiten de bebouwde kom en de lokale verzamelwegen moeten van een andere 
orde zijn dan de verblijfsgebieden. 
 
Alle verkeer komende van A19, zowel het bestemmingsverkeer als het doorgaande verkeer, moet 
door een of meerdere dorpskernen, voornamelijk Zonnebeke en Beselare maar ook Passendale en 
Geluveld. Om te zorgen dat de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in deze dorpskernen 
gewaarborgd blijft, dienen de doortochten te worden aangepakt. De herinrichting moet een maximale 
snelheid van 50km/uur afdwingen. De heraanleg van de doortochten van Zonnebeke en Zandvoorde 
zijn reeds uitgevoerd, de heraanleg van de doortocht van Passendale is aanbesteed en gaat van start 
in het voorjaar van 2001. 
 
Op cruciale punten, zoals kruispunten op secundaire wegen en op lokale wegen I en II, worden de 
aansluitingen van de lager (of hoger) gecategoriseerde wegen het best geaccentueerd. 
 
Op de lokale verbindingswegen (lokale weg I) dienen verkeersremmers te worden ingebouwd zodat 
het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd. 
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Programmatische context 

De programmatische context brengt de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de verschillende 
sectoren in beeld. De sectoren worden besproken vanuit volgende programma’s: wonen, werken, 
ontspannen, verplaatsen, leven en beleven. De beschrijving is ondersteund vanuit reeds gekende 
onderzoeksgegevens als het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, het jeugdwerkbeleidsplan, de 
sectorale benadering zonevreemde bedrijven, de deelstudie wonen, de gebiedsgerichte visie 
bedrijvigheid en het mobiliteitsplan in opmaak. 
 
Algemeen profiel van de gemeente 
 
 1991 1996 1997 1999 
Totale oppervlakte 6.557 ha 6.557 ha 6.557 ha 6.557 ha 
Bebouwde oppervlakte 702 ha  
Totaal aantal inwoners 11.001 11.350 11.382 11.475 
Aantal gezinnen 3.966 4.178 4.202 4.273 
Gemiddelde gezinsgrootte 2,77 2,72 2,71 2,68 
Actieve bevolking 4.688  
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Grafiek 1: Evolutie van de bevolking in 
gemeente, arrondissement en provincie 
 

 
 
Grafiek 2: Evolutie van de bevolking naar 
deelgemeente 
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1. Wonen 

1.1. Demografische gegevens 

1.1.1. Evolutie van de bevolking 

Aantal 

Het bevolkingsaantal neemt af van 1947 tot 1991. Het omgekeerde fenomeen is vast te stellen na 
1991, waardoor het bevolkingsaantal van 1999 opnieuw het aantal van 1947 benadert. 
 
Binnen de deelgemeenten kent Zonnebeke de meest positieve evolutie. Zandvoorde daarentegen 
kent de minst positieve evolutie. Passendale en Beselare vormen de goede middenmaat. Geluveld 
leunt veeleer aan bij de evolutie van Zandvoorde. 

Leeftijd 

De gemeente Zonnebeke volgt over het algemeen de respectievelijk stijgende en dalende trend wat 
betreft het aandeel ouderen en jongeren. De leeftijdscategorie 65+ blijft zowel op gemeentelijk, 
arrondissementeel en provinciaal niveau aan belang winnen. De vergrijzing van de bevolking gaat 
voort. Opvallend wel is de lichte stijging (0,7%) na 1991 op gemeentelijk niveau in de leeftijdscategorie 
0-14 jaar ten opzichte van een ex aequo en zelfs lichte daling respectievelijk op het arrondissementeel 
en provinciaal niveau. 
 
Binnen de deelgemeenten tellen Beselare en Passendale de meeste kinderen en Geluveld de meeste 
ouderen. Zandvoorde telt de minste kinderen en Beselare de minste ouderen. Beselare komt duidelijk 
op de voorgrond als jonge gemeente. 

Natuurlijke aangroei en migratie 

Het saldo van de natuurlijke aangroei en de migraties was sterk negatief in de periode van 1970-1991, 
voornamelijk te wijten aan een negatief migratieoverschot . Na 1991 is een relevant positief overschot 
te noteren. De ombuiging van de trend na 1991 is te wijten aan een toename van de geboorten, een 
laag sterftecijfer en een belangrijke migratie naar Zonnebeke toe. Het migratiesaldo van de laatste 8 
jaar (tussen 1991 en 1999) blijft positief, het gemiddelde positieve overschot door inwijking schommelt 
rond de 36 personen per jaar. 
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Grafiek 3: Evolutie van de huishoudens in 
gemeente, arrondissement en provincie 
 

 
 
Grafiek 4: Evolutie van de huishoudens naar 
deelgemeente 

 
 
 
Grafiek 5: Huishoudens naar leeftijdsgroepen 
in de gemeente 
 

 
 

 
Grafiek 6: Huishoudens naar leeftijdsgroepen 
per deelgemeente 
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1.1.2. Evolutie van de huishoudens 

Aantal 

Het aantal huishoudens blijft groeien op de verschillende niveaus. Deze groei is voornamelijk te wijten 
aan een verdere gezinsverdunning. 
 
De laatste jaren kent de deelgemeente Zonnebeke de sterkste toename. 

Leeftijd 

Het aandeel jonge gezinnen en gezinnen met kinderen binnen de gemeente Zonnebeke maakt 
ongeveer 40% uit van het totale aantal gezinnen. Het vormt in de huidige situatie voor de meeste 
gemeenten de doelgroep bij uitstek om aan te trekken. 
 
Binnen de deelgemeenten komen Zonnebeke, Beselare en Zandvoorde op de voorgrond wat betreft 
de jongere huishoudens. Passendale loopt grotendeels parallel met het gemeentelijk gemiddelde. 
Geluveld komt veeleer op de voorgrond voor wat betreft de oudere huishoudens. 

Grootte 

De bevolking wordt gekenmerkt door een algemene gezinsverdunning. De kleinere gezinnen winnen 
duidelijk aan belang. Begin 1997 bestond het aantal huishoudens binnen de gemeente Zonnebeke 
voor 54% uit een- en tweepersoonshuishoudens. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de huisvesting. 
 
Binnen de deelgemeenten zijn te Zonnebeke, Passendale en Beselare de kleine gezinnen 
voornamelijk jonge gezinnen. Te Geluveld en Zandvoorde zijn de kleine gezinnen voornamelijk oudere 
gezinnen. Dit vraagt om een specifiek woningaanbod. 

Raming van de migratie van gezinnen 

Aan de hand van het positieve migratiesaldo van 289 personen van de laatste 8 jaar (1991-1999) kan 
benaderend worden gesteld dat, met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,68 personen (1997), de 
aangroei van het aantal gezinnen door inwijking 13 gezinnen per jaar bedraagt. 
 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 106 

1.2. Prognoses 

1.2.1. Toekomstige demografische ontwikkeling 

De prognose, opgemaakt door het WES5, gaat uit van een gesloten bevolking of ‘eigen groei’ er wordt 
geen rekening gehouden met migraties. 
 
Tabel: Bevolkings- en gezinsprognose 
Periode 1997 2002 2007  
Bevolkingsaantal 
(incl. leden uit collectieve gezinnen) 

11.382 11.412 11.391 

Bevolkingsaantal 
(excl. leden uit collectieve gezinnen) 

11.244 11.274 11.253 

Aantal gezinnen 4.202 4.3826 4.511 
Aantal personen per gezin 2,68 2,57 2,49 
 
De bevolking neemt tussen 1997 en 2002 eerst toe met 0,3% en tussen 2002 en 2007 opnieuw af met 
0,2%. De totale toename bedraagt 0,1%. Het aantal gezinnen neemt toe in de eerste periode met 
4,3% nadien met 2,9%. De totale toename bedraagt 7,4%. Tegelijk is een vermindering van het aantal 
personen per gezin vast te stellen. Dit is een belangrijke indicatie voor de berekening van de 
woningbehoefte en het definiëren van woontypologieën. 
Uit de bevolkingsprognose naar leeftijdsgroepen blijkt dat het aandeel jongeren verder afneemt en het 
aandeel ouderen groeit. De vergrijzing van de bevolking gaat verder. 
 
Tabel: Gezinsprognose naar leeftijdscategorie van de referentiepersoon 
Periode 1997-2002 2002-2007 1997-2007  
20-39 jaar -32 -99 -131 
40-59 jaar +130 +137 +267 
60-79 jaar +66 -21 +45 
80 jaar en meer +16 +112 +128 
Totale aangroei +180 +129 +309 
 
De toename van het aantal gezinnen bedraagt voor de eerste (1997-2002) en tweede (2002-2007) 
periode respectievelijk 180 en 129 eenheden. De groei van het aantal gezinnen vermindert met de tijd. 
 
De bevolking neemt toe. Binnen deze toename neemt het aantal jongeren echter verder af en groeit 
het aandeel ouderen. Het aantal gezinnen groeit maar de groei neemt af in de tijd. Het aandeel 
gezinnen neemt af in de leeftijdscategorie 20-39 jaar, groeit sterk in de leeftijdscategorie 40-59 jaar en 
in de categorieën boven de 60 jaar. De gezinsverdunning zet zich verder door. 
Het bovenstaande geeft aan dat de woningbehoefte zich veeleer aandient als een kwalitatief dan als 
een kwantitatief probleem. Het voorzien van een aanbod dat beantwoordt aan de evoluerende 
gezinssamenstelling en leeftijd van de bewoners wordt steeds belangrijker. 
 
Tabel: verdeling van de toename van de gezinnen naar deelgemeente 

Bevolking 1999 Deelgemeente 
relatief procentueel 

Toename aantal gezinnen 
1997-2007 

Zonnebeke 4.137 36,1 +112

Passendale 2.930 25,5 +79

Beselare 2.488 21,7 +67

Geluveld 1.446 12,6 +39

Zandvoorde 474 4,1 +12
Totaal 11.475 100 +309
 

                                                      
5 Methodiek zie bijlage 
6 Het aantal gezinnen benaderde reeds in mei 2000 het aantal gezinnen geraamd tegen 2002. 
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1.3. Huidige woningaanbod 

1.3.1. Kwantitatief 

In de gemeente Zonnebeke groeit het woningenbestand in de periode 1970-1981 en in de periode 
1981-1991 respectievelijk met 8% en 9%. 
 
De aangroei van het aantal nieuwe woningen in de periode 1992-1997 is 234 eenheden. Het 
gemiddeld aantal nieuwe woningen per jaar, binnen deze periode van 5 jaar, is 47 eenheden. 
 
De vooropgestelde behoefte aan bijkomende woningen volgens de berekeningen van het RSV voor 
de periode 1992-1997 was 169 eenheden. Het effectief aantal nieuwe woningen gerealiseerd in deze 
periode is 234 eenheden. Vast te stellen is dat de prognose van het RSV 28% lager ligt dan het 
effectief aantal bijgekomen woningen. 
 
In de periode van 1991-1999 werden 210 bouwvergunningen voor verbouwingen afgeleverd. Het 
gemiddeld aantal verbouwingen per jaar komt op 26 eenheden. In verhouding tot het totale 
woningbestand (3.963 bewoonde woningen) is dit slechts 0,7%. Om hier verdere conclusies uit te 
trekken is het nodig te onderzoeken hoe oud het woningpatrimonium is. 
 
Het leegstandsprobleem vormt een miniem aandeel van het totale woningbestand en is praktisch 
verwaarloosbaar klein. 

1.3.2. Kwalitatief 

Door de cellen Huisvesting van de provinciale afdelingen van AROHM werd een onderzoek uitgevoerd 
naar de ‘Staat van het woningpark in Vlaanderen’7. Het betreft een steekproef. 
 
Globaal wordt vastgesteld dat West-Vlaanderen, samen met Oost-Vlaanderen, de meeste woningen 
van slechte kwaliteit heeft. De arrondissementen Roeselare en Tielt scoren het slechtst, gevolgd door 
Diksmuide en Ieper. Uit de studie blijkt ondermeer dat er een duidelijk verband bestaat tussen het 
bouwjaar van de woningen en de kwaliteit ervan. Van de woningen gebouwd voor 1946 is ruim 46% 
van de huurwoningen en 31% van de woningen bewoond door de eigenaar toe aan ofwel sloping of 
vervanging, ofwel aan een grondige sanering. 
 
Binnen de gemeente Zonnebeke dateert 46,8% van het bestaande woningpatrimonium, of 1842 
woningen, van voor 1946. Ervan uitgaande dat de eigendomsstructuur binnen deze woningen 
dezelfde is als deze binnen het totale woningaanbod (75% eigenaars en 25% huurders), betekent dit 
dat van de 1842 woningen gebouwd voor 1946 een 640 woningen zou moeten worden vervangen of 
grondig gesaneerd. In verhouding tot het totale woningaanbod komt dit overeen met 16% van het 
bestaande woningpatrimonium. 
 
Hierbij moet worden rekening gehouden met het feit dat binnen het totale woningbestand volgens de 
cijfers van het NIS in de periode 1981-1991 reeds 8,4% van de woningen is verbouwd en volgens de 
cijfers van de gemeente in de periode 1991-1999 nog eens een 210 bouwvergunningen voor 
verbouwingswerken werden afgeleverd. Wetende dat deze verbouwingen niet noodzakelijk alleen 
betrekking hebben op de woningen van voor 1946, situeert heel waarschijnlijk een groot deel van de 
gedane verbouwingen zich hierbinnen. 
 

                                                      
7 AROHM, Afdeling Woonbeleid, Brussel, 1996 
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Indien we aannemen dat 2/3 van de verbouwingen betrekking heeft op woningen van voor 1946 
zouden van de 640 te vervangen of grondig te saneren woningen in de periode 1981-1991 reeds 220 
woningen zijn gerenoveerd en in de periode 1991-1999 nog eens 140 woningen. Binnen deze 
veronderstelling zouden reeds 360 woningen zijn gerenoveerd en blijven er nog 280 woningen te 
worden gerenoveerd. 
 
Geluveld telt het laagste aandeel woningen van voor 1946 (42,5%), gevolgd door Zonnebeke (42,7%), 
Beselare (46,7%), Passendale (49,5%) en Zandvoorde (74,3%). 
 
Op gemeentelijk niveau blijkt dat 60% van de woningen een relatief laag comfortniveau hebben (klein 
comfort en zonder klein comfort). Enkel Passendale telt een lager aandeel woningen met een laag 
comfortniveau (56%). Het aandeel binnen Zonnebeke, Beselare en Geluveld liggen net iets boven het 
gemeentelijke gemiddelde (60%). In Zandvoorde ligt het aandeel uiterst hoog (73%). 

1.3.3. Wooncode 

De Vlaamse wooncode heeft woonvernieuwingsgebieden en woningbouwgebieden afgebakend. 
Woonvernieuwingsgebieden zijn gebieden waarbinnen grote inspanningen noodzakelijk zijn om de 
bestaande woonkwaliteit te verbeteren. Bij de vaststelling van subsidies en tegemoetkomingen die 
krachtens de Vlaamse wooncode worden toegekend zal rekening worden gehouden met de lokalisatie 
van de woning hetzij binnen, hetzij buiten een dergelijk gebied. Uit de wooncode blijkt dat zowel 
besturen als particulieren aanspraak zullen kunnen maken op de voorziene tussenkomst. 
 
Binnen de gemeente Zonnebeke zijn de woongebieden, woonuitbreidingsgebieden en woongebieden 
met landelijk karakter binnen de dorpskernen van Zonnebeke, Passendale, Beselare en Geluveld zo 
goed als volledig opgenomen binnen een van beide categorieën. De afbakening van de 
woningbouwgebieden is meestal zelfs iets ruimer genomen dan de zones voorzien in het gewestplan 
(zie kaart potentiële woningaanbod). 
 
Om een sociaal grond- en pandenbeleid te voeren en om het aanbod van sociale woningen te 
verhogen kunnen de gemeente, de sociale bouwmaatschappijen, de VHM en het OCMW een recht 
van voorkoop opeisen. De eigenaar wordt hierbij verplicht om aan de houder van dit recht zijn goed bij 
voorrang te verkopen. Gemeenten kunnen bijzondere gebieden afbakenen waarbinnen een dergelijk 
territoriaal recht van voorkoop geldt. Wanneer deze worden afgebakend binnen woningbouw- en 
woonvernieuwingsgebieden geldt een subsidie per m² boven de 1250 BEF. 
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1.3.4. Woningdifferentiatie 

De eigendomsstructuur binnen de gemeente Zonnebeke is verschillend ten opzichte van het 
arrondissement en de provincie. Het aantal eigenaars (75%) ligt 6 à 7% hoger en het aantal huurders 
(25%) ligt 6 à 7% lager dan het arrondissement en de provincie. 
 
Het aantal sociale woningen (huurwoningen, koopwoningen, bejaardenwoningen en sociale kavels) 
binnen de gemeente Zonnebeke bedraagt met de 521 eenheden 13,2% van het totale woningbestand. 
Binnen dit aanbod is het aandeel huurwoningen 30%, het aandeel koopwoningen 26%, het aandeel 
bejaardenwoningen 11% en het aandeel sociale kavels 34%. 
 
Het aandeel sociale woningen per deelgemeente bedraagt voor Passendale 7,3%, voor Zonnebeke 
16,6%, voor Beselare 19,6% en voor Geluveld (incl. Zandvoorde) 7,8%. 
 
In de veronderstelling dat het aandeel van de bevolking binnen de inkomenscategorie < 500.000 BEF 
niet de mogelijkheid heeft een huis te verwerven of te bouwen maar genoodzaakt zijn te huren en dat 
het aandeel van de bevolking binnen de inkomenscategorie < 1.000.000 BEF zouden moeten kunnen 
beroep doen op sociale koopwoningen of sociale kavels is het voor het lokale woonbeleid van belang 
het aanbod sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels hier enigszins op af te 
kunnen stemmen. 
 
Uit de discrepantie tussen het aandeel van de bevolking binnen de inkomenscategorie < 500.000 BEF 
en het aandeel huurders binnen de gemeente Zonnebeke blijkt dat de behoefte aan huurwoningen 
groter is dan het eigenlijke aanbod. 
 
Tabel: huidige diversificatie binnen het woningaanbod 
VT 1991: 3.966 gezinnen = woningaanbod 100% 
Type woning 
- eengezinswoning 
- gestapelde woningbouw 

 
96,6% 
3,0% 

Sector 
- sociale bouwmaatschappij 
- privaat initiatief 

 
13,2% 
91,3% 

Eigendomsstructuur 
- eigenaar 
- huurder 

 
75,2% 
23,4% 

 
Voorgesteld wordt een beleid te voeren dat voorziet in een diversificatie van het woningaanbod 
waarbij in zekere mate wordt geanticipeerd op de demografische processen die op termijn nieuwe 
behoeften zullen creëren (kleinere woningen, woningen voor senioren,…). 
 
Het aandeel grondontsloten woningen is zeer groot. De gestapelde woningbouw is veeleer beperkt. 
Met de huidige trend van gezinsverdunning (meer alleenstaanden, kleinere gezinnen en een groeiend 
aanbod ouderen) enerzijds en de gewenste inbreiding en kernversterking die op hoger niveau (RSV) 
wordt vooropgesteld anderzijds, kan het wenselijk zijn deze verhouding in de toekomst enigszins te 
gaan aanpassen. De vraag naar kleinere woningtypes zal immers toenemen. 
 
Het aanbod woningen en kavels binnen de sociale sector ligt relatief hoog. Niettegenstaande blijkt dat 
voor het aandeel van de bevolking met een lager inkomen het huidige aanbod niet volstaat. Het is 
wenselijk dit aanbod in de komende jaren te verhogen. De verhouding tussen de sociale en private 
woningmarkt zou beter moeten worden afgestemd op de bevolkingssamenstelling. 
 
De huidige eigendomsstructuren vertonen een sterk verschil in de verhouding van eigenaars en 
huurders. Het aandeel eigenaars ligt zeer hoog. Ook hier is het wenselijk deze verhoudingen in de 
toekomst meer af te stemmen op de bevolkingssamenstelling en de discrepantie tussen vraag en 
aanbod te minimaliseren (zie: analyse van het woningaanbod, woningdifferentiatie). 
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1.4. Analyse van het potentieel woningaanbod 

1.4.1. Aanbod onbebouwde percelen langs uitgeruste weg8 

Tabel: Aanbod onbebouwde percelen (toestand 01.01.2002) 
 

 
Er wordt gesteld dat in een periode van 10 jaar van de bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen 
in goedgekeurde verkavelingen 80% zal worden gerealiseerd zonder specifieke stimulerende 
maatregelen van de gemeente9. Dit betekent voor Zonnebeke dat van de 148 percelen er 118 mogen 
worden in rekening gebracht als bijkomend aanbod voor de periode 2002-2012. Het bijkomend 
aanbod voor de periode 2002-2007 is 59 (=118/2). 
 
Er wordt gesteld dat in een periode van 10 jaar van de bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen 
langs uitgeruste wegen 30% zal worden gerealiseerd zonder specifieke stimulerende maatregelen van 
de gemeente10. Dit betekent voor Zonnebeke dat van de 151 percelen er 45 mogen worden in 
rekening gebracht als bijkomend aanbod voor de periode 2002-2012. Het bijkomend aanbod voor de 
periode 2002-2007 is 23 (=45/2). 
 
In het totaal betekent dit dat van de 299 onbebouwde percelen er 163 (=118+45) mogen worden in 
rekening gebracht als bijkomend aanbod voor de periode 2002-2012. Het bijkomend aanbod voor de 
periode 2002-2007 is 82 (=163/2). 

1.4.2. Aanbod niet uitgeruste gronden11 

Tabel: Aanbod niet uitgeruste gronden 
Bestemmingszone W of WLK WUG Totaal 
Zonnebeke 67 28 95 
Passendale 0 117 117 
Beselare 56 0 56 
Geluveld 0 19 19 
Zandvoorde 5 20 25 
Totaal 128 184 312 
 
Conform de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het buitengebied een 
dichtheid van 15 woningen per ha nagestreefd. Dit betekent dat er nog een restcapaciteit voorhanden 
is van 128 woningen in woongebied en woongebied met landelijk karakter en 184 woningen in 
woonuitbreidingsgebied. Het aanbod binnen de niet uitgeruste gronden is met een dichtheid van 15 
woningen / ha goed voor zo’n 312 wooneenheden. 
 

                                                      
8 Gedetailleerde tabellen zie bijlage 
9 Omzendbrief RO 97/03, p.7/10 
10 Omzendbrief RO 97/03, p.7/10 
11 Gedetailleerde tabellen zie bijlage 

Gemeente in goedgekeurde verkavelingen langs uitgeruste wegen totaal 
Zonnebeke 38 43 81 
Passendale 60 68 128 
Beselare 25 30 55 
Geluveld 25 10 35 
Zandvoorde 0 0 0 
Totaal 148 151 299 
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1.5. Afweging vraag en aanbod 

1.5.1. Woningvraag 

Tabel: totale woningvraag 
 

 
De totale bijkomende behoefte voor de gemeente tegen 2007 bedraagt 317 wooneenheden. 
 
Een bijkomende aftrek omwille van migraties wordt niet nodig geacht, aangezien de frictieleegstand 
enkel is berekend op het bijkomend aantal gezinnen, de aangroei. Vermits deze cijfers het resultaat 
zijn van een gesloten bevolkingsprognose, en geen rekening houden met mogelijke migraties, moeten 
deze ook niet meer in mindering worden gebracht. 
 
Tabel: woningvraag uitgesplitst naar deelgemeente 
Periode 1997-2002 2002-2007 1997-2007 
Zonnebeke 67 47 114 
Passendale 47 34 81 
Beselare 40 29 69 
Geluveld 23 17 40 
Zandvoorde 8 5 13 
Bijkomende behoefte 185 132 317 
 
De bijkomende behoefte tegen 2007 voor de deelgemeente Zonnebeke is 114 eenheden, voor de 
deelgemeente Passendale 81 eenheden, voor de deelgemeente Beselare 69 eenheden, voor de 
deelgemeente Geluveld 40 eenheden en voor de deelgemeente Zandvoorde 13 eenheden. 
 
De behoefte moet echter worden gecorrigeerd naar de “kernen”. Het gaat om de geselecteerde 
kernen in het PRS: Zonnebeke als structuurondersteunend hoofddorp, Beselare als 
herlocalisatiehoofddorp en Passendale en Geluveld als woonkernen. De bijkomende behoefte mag 
enkel binnen deze kernen worden opgevangen. 
 
De kernen Passendale, Beselare en Geluveld mogen de eigen aangroei van de huishoudens op het 
niveau van de kern opvangen. De kern Zonnebeke mag de eigen aangroei van de huishoudens op het 
niveau van de kern en de niet kerngebonden aangroei van de huishoudens opvangen. Het begrip kern 
staat hier voor ‘de bestaande nederzettingsstructuur van de dorpskern’, cijfermatig te vertalen naar de 
aaneengesloten NIS-sectoren. 
 
Volgende tabellen geven de correctie weer naar de kernen. De correctie naar de kernen Passendale, 
Beselare en Geluveld is gebaseerd op het %-gezinnen binnen de dorpskern (volgens de 
aaneengesloten NIS-sectoren, cijfermateriaal 1991). De totale bijkomende behoefte wordt volgens 
deze percentages herverdeeld. Dit maakt dat deze drie kernen minder gezinnen mogen opvangen dan 
vooropgesteld in de woningvraag uitgesplitst naar deelgemeente en dat de kern Zonnebeke meer 
gezinnen mag opvangen. 
 
Voor de correctie naar de kernen zijn twee verschillende scenario’s uitgewerkt. In scenario 1 is het %-
gezinnen in de dorpskern bepaald op het niveau van de deelgemeente, in scenario 2 is het bepaald 
op het niveau van de fusiegemeente. De resultaten van beide scenario’s verschillen nauwelijks. 
 

Periode 1997-2002 2002-2007 1997-2007 
Totaal aantal gezinnen 4.382 4.511 4.511 
Aangroei 180 129 309 
Frictie: 2,5% 5 3 8 
Bijkomende behoefte 185 132 317 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 113 

Scenario 1: Correctie naar kernen (%-gezinnen binnen dorpskern t.o.v. deelgemeente) 
Periode 1997-2002 2002-2007 1997-2007 
Zonnebeke 112 79 191 
Passendale (62,3%) 30 21 51 
Beselare (68,5%) 27 20 47 
Geluveld (68,9%) 16 12 28 
Bijkomende behoefte 185 132 317 
 
De bijkomende behoefte tegen 2007 voor de kern Zonnebeke is 191 eenheden, voor de kern 
Passendale 51 eenheden, voor de kern Beselare 47 eenheden en voor de kern Geluveld 28 
eenheden. 
 
 
Scenario 2: Correctie naar kernen (%-gezinnen binnen dorpskern t.o.v. fusiegemeente) 
Periode 1997-2002 2002-2007 1997-2007 
Zonnebeke 110 78 188 
Passendale (16,1%) 30 21 51 
Beselare (15,1%) 28 20 48 
Geluveld (9,5%) 17 13 30 
Bijkomende behoefte 185 132 317 
 
De bijkomende behoefte tegen 2007 voor de kern Zonnebeke is 188 eenheden, voor de kern 
Passendale 51 eenheden, voor de kern Beselare 48 eenheden en voor de kern Geluveld 30 
eenheden. 
 
 
Vermits het resultaat van scenario 1 het meest de vooropgestelde gewenste ruimtelijke structuur op 
de hogere niveaus benadert, wordt met deze cijfers verder gewerkt. 
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1.5.2. Woningaanbod 

Vermits het aanbod van de onbebouwde percelen slechts voor een deel mag worden in rekening 
gebracht binnen de eerste 10 jaar, en het resterende aanbod voor nadien is, geeft de onderstaande 
tabel van het woningaanbod een verdere toekomst weer dan de tabel van de woningvraag. 
 
Tabel: totale woningaanbod 
Periode 2002-2007 2007-2012 na 2012 totaal 
Onbebouwde percelen 
- in goedgekeurde verkavelingen 
- langs uitgeruste wegen 

59
23

59
22

 
30 

106 
148
151

Subtotaal 82 81 136 299
Niet uitgeruste gronden 64 64 184 312
Totale aanbod 146 145 320 611
 
Het woningaanbod voor de periode 2002-2007 bedraagt 82 eenheden, zonder het aansnijden van de 
niet uitgeruste gronden. Het in rekening gebrachte aanbod binnen de niet uitgeruste gronden omvat 
voor de eerste 10 jaar, voor de periode 2002-2007 en 2007-2012, het aanbod binnen woongebied en 
woongebied met landelijk karakter (=128/2) en voor na 2012 het aanbod binnen 
woonuitbreidingsgebied (=184). 
 
Tabel: woningaanbod uitgesplitst naar deelgemeente 
Periode 2002-2007 2007-2012 na 2012 totaal 
Onbebouwde percelen: 
in goedgekeurde verkavelingen + 
langs uitgeruste wegen12 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

15 + 7 = 22
24 + 10 = 34

10 + 5 = 15
10 + 2 = 12

0

15 + 6 = 21
24 + 10 = 34

10 + 4 = 14
10 + 1 = 11

0

 
 
 

8 + 30 = 38 
12 + 48 = 60 

5 + 21 = 26 
5 + 7 = 12 

0 

81
128

55
35

0
Subtotaal 59 + 24 = 83 59 + 21 = 80 30 + 106 = 136 299
Niet uitgeruste gronden 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

34
0

28
0
3

33
0

28
0
2

 
28 

117 
0 

19 
20 

95
117

56
19
25

Subtotaal 65 63 184 312
Totale aanbod 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

56
34
43
12

3

54
34
42
11

2

 
66 

177 
26 
31 
20 

176
245
111

54
25

Totaal 148 143 320 611
 
Het woningaanbod voor de periode 2002-2007 bedraagt, zonder het aansnijden van de niet uitgeruste 
gronden, binnen de deelgemeente Zonnebeke 22 eenheden, binnen de deelgemeente Passendale 34 
eenheden, binnen de deelgemeente Beselare 15 eenheden en binnen de deelgemeente Geluveld 12 
eenheden. Binnen de deelgemeente Zandvoorde is geen aanbod meer in goedgekeurde 
verkavelingen en langs uitgeruste wegen. 
 
Indien de niet uitgeruste gronden in woongebied en woongebied met landelijk karakter over de eerste 
10 jaar (2002-2012) worden in rekening gebracht is het aanbod voor de periode 2002-2007 binnen de 
deelgemeente Zonnebeke 56 eenheden, binnen de deelgemeente Passendale blijft het 34 eenheden, 
binnen de deelgemeente Beselare 43 eenheden, binnen de deelgemeente Geluveld blijft het 12 
eenheden en binnen de deelgemeente Zandvoorde 3 eenheden. 

                                                      
12 Binnen de eerste 10 jaar mag van de onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 80% worden in rekening 
gebracht, van de onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen slechts 30%. 
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1.5.3. Gecorrigeerde woningaanbod en woningbehoefte 

Gecorrigeerde woningbehoefte 

Tabel: gecorrigeerde woningbehoefte in de periode van 1999 tot 2007 
Periode 1999-2002 2002-2007 1999-2007 
Aantal gezinnen 4.27413 4.385 4.274 
Bijkomend aantal gezinnen 108 128 236 
Frictieleegstand 2,5% 3 3 6 
Bijkomende behoefte 111 131 242 
Totale behoefte 4.385 4.516 4.516 

Gecorrigeerde woningaanbod 

Tabel: gecorrigeerd woningaanbod op 01.01.1999 
Aanbod bewoonde woningen op 01.01.1997 4.202
Aantal toegevoegde woningen in de periode 1997-1999 +94
Leegstaande woningen januari 1999 
- Leegstand van korte duur 
- Langdurige leegstand 

- beschikbaar na vervanging 
- beschikbaar na sanering 
- onmiddellijk beschikbaar 

+67
+7 
-3 
-2 

+2
Aantal potentieel bewoonbare woningen januari 1999 4.365
 
De langdurige leegstand wordt opgesplitst in drie categorieën: te vervangen leegstaande woningen, te 
saneren leegstaande woningen en onmiddellijk beschikbare woningen. De toewijzing van de aantallen 
binnen deze opsplitsing zijn bepaald op basis van de aandelen binnen de onderscheiden 
bouwjaarcategorieën. Het aandeel van de woningen van voor 1946 (46,8%) wordt als te vervangen 
beschouwd, het aandeel van de woningen tussen 1946-1970 (22,6%) als te saneren en het aandeel 
van de woningen van na 1970 (23,6%) wordt als onmiddellijk beschikbaar beschouwd. 
 
Wel moet nog een mogelijk verlies van woningen omwille van noodzakelijke saneringsoperaties in 
rekening worden gebracht. Volgens de aanname (zie: analyse van het woningaanbod, kwalitatief) 
zouden op 01.01.1999 nog zo’n 280 woningen moeten worden gesaneerd. Wanneer een dergelijke 
saneringsoperatie wordt uitgevoerd, zij het over 15 tot 20 jaar, zal dit een impact hebben op het 
woningaanbod. 
 
Aan de ene kant zullen woningen onbeschikbaar blijken, aan de andere kant zullen woningen verloren 
gaan. Kleine woningen kunnen hun woonfunctie verliezen, vanwege te klein naar de norm van 
vandaag. Twee of meer woningen kunnen worden samengevoegd. Woningen in agrarisch gebied 
kunnen eveneens onbewoond blijven en verloren gaan. Ongunstig gelegen woningen kunnen verloren 
gaan bij gebrek aan interesse. 
 
Volgens de eerder vermelde studie van AROHM is binnen de provincie West-Vlaanderen 11% van de 
woningen van voor 1946 toe aan sloping of vervanging. Voor de gemeente Zonnebeke betekent dit 
dat van de 1842 woningen van voor 1946 een 203-tal woningen zullen verloren gaan. 
 

                                                      
13 Aantal gezinnen 1999 = aantal gezinnen 1997 + geraamde bijkomend aantal gezinnen tussen 1997-1999 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 116 

1.5.4. Confrontatie vraag en aanbod 

Tabel: confrontatie totale vraag en aanbod 
Periode 1999-2002 2002-2007 1999-2007 
Bruto behoefte 4.385 4.516 4.516 
Aanbod 4.365 4.385 4.365 
Tekort -20 -131 -151 
Aanbod langdurige leegstand 
- door vervanging 
- door sanering 

+1
+1

+2
+1

 
+3 
+2 

Netto behoefte 18 128 146 
 
Het totale nieuw te creëren aanbod voor de periode 1999-2007 is 146 woongelegenheden. Aan de 
ene kant is er het aanbod onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen en langs uitgeruste 
wegen dat een 299 percelen telt. In de periode 2002-2007 mogen hiervan 82 percelen worden in 
rekening gebracht. Aan de andere kant is er het aanbod van de niet uitgeruste gronden goed voor 
zo’n 61 in W en WLK en 251 woningen in WUG. 
 
Het in te brengen aanbod onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen en langs uitgeruste 
wegen volstaat niet voor de behoefte in de periode 2002-2007. Men zal tevens beroep moeten doen 
op het aanbod binnen de niet uitgeruste gronden. 
 
Tabel: confrontatie vraag en aanbod uitgesplitst naar deelgemeente 
Periode 2002-2007 
Vraag 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

47
34
29
17

5
Aanbod 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

22
34
15
12

0
Tekort of overschot 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 
- Zandvoorde 

-25
0

-14
-5
-5

 
De confrontatie van vraag en aanbod naar deelgemeente toont dat, zonder het aansnijden van de niet 
uitgeruste gronden, voor de periode 2002-2007 binnen de deelgemeenten Zonnebeke, Beselare, 
Geluveld en Zandvoorde een woontekort zal optreden. Binnen de deelgemeente Passendale zijn 
vraag en aanbod gelijk. 
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Tabel: confrontatie vraag en aanbod gecorrigeerd naar de kernen (volgens scenario 1) 
Periode 2002-2007 
Vraag 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 

79
21
20
12

Aanbod 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 

22
34
15
12

Tekort of overschot 
- Zonnebeke 
- Passendale 
- Beselare 
- Geluveld 

-57
+13

-5
0

 
De confrontatie van vraag en aanbod gecorrigeerd naar de kernen volgens scenario 1 toont dat, 
zonder het aansnijden van de niet uitgeruste gronden, voor de periode 2002-2007 binnen de kernen 
Zonnebeke en Beselare een woontekort zal optreden. Binnen de kern Passendale is een klein 
overschot. Binnen de kern Geluveld zijn vraag en aanbod gelijk. 
 
Voor de kern Zonnebeke betekent dit dat het woongebied in het zuidoosten van de dorpskern, BPA 
De Patine (volgende fasen) nog goed voor zo’n 67 wooneenheden (zie 1.4.2.), verder moet kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Voor de kern Beselare betekent dit dat het woongebied in het zuidwesten van de dorpskern, BPA 
Tramstatie (de warande), gebruiksklaar moet worden gemaakt. 
 
Voor de kernen Passendale en Geluveld is het aanbod tot 2007 voldoende groot. Belangrijk is dat 
tegen 2007 de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen worden voorbereid om de behoefte na 
2007 op het niveau van de respectievelijke kernen te kunnen opvangen. 
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1.5.5. Reflectie: woningquota volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan 

Selectie 

De kernen Zonnebeke en Beselare werden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan geselecteerd als 
hoofddorpen, respectievelijk als structuurondersteunend hoofddorp en herlokalisatiehoofddorp. De 
kernen Passendale en Geluveld werden geselecteerd als woonkernen. Het dorp Zandvoorde werd 
niet geselecteerd. Inhoudelijk betekent dit het volgende: 
 
- De kern Zonnebeke is structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en heeft 

een bovenlokale verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de 
opvang van de eigen groei van de huishoudens op het niveau van de kern, de opvang van de 
aangroei van de huishoudens die niet kerngebonden zijn en een mogelijke opvang van de eigen 
groei van de huishoudens van andere geselecteerde kernen in het buitengebied; 

- De kern Beselare is ondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en heeft een lokale 
verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de opvang van de eigen 
groei van de huishoudens op het niveau van de kern; 

- De kernen Passendale en Geluveld zijn structurerend voor wonen in het buitengebied en hebben 
een lokale verzorgende rol. Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen zijn de opvang van 
de eigen groei van de huishoudens op het niveau van de kern; 

- Het dorp Zandvoorde wordt beschouwd als behorende tot de overige concentraties van 
bebouwing. Hierbinnen kunnen voor het wonen enkel de effectieve bouwgronden worden benut, 
wanneer echter sociale doeleinden zijn uitzonderingen mogelijk. 

Zonnebeke: fusiegemeente in het buitengebied 

Het maximaal aantal bijkomende woningen tegen 2007 binnen de gemeente Zonnebeke is in het PRS 
bepaald op 390 woningen. Het aantal effectief bijgekomen woningen in de periode 1992-1999 
bedraagt 328 woningen, gemiddeld 47 woningen per jaar. Dit betekent dat in de periode 1999-2007 de 
gemeente slechts nog recht heeft op 62 bijkomende woningen, gemiddeld 8 woningen per jaar. Dit 
resterende aantal volstaat niet om het berekende tekort van 131 wooneenheden binnen de periode 
2002-2007 in te vullen. 
 
Het gemeentebestuur vindt dan ook dat alle inspanningen van in het verleden, om van de gemeente 
Zonnebeke een levendige, dynamische en moderne gemeente te maken met een volwaardig 
uitrustingsniveau, een leefbare landbouw, een economische bedrijvigheid en zachte vormen van 
toerisme, worden teniet gedaan14. 
 
In volgende tabel wordt op basis van een aantal gegevenheden: de prognoses, de woningquota van 
het PRS, het aantal gerealiseerde woningen en de immigratie van gezinnen hieromtrent een nieuw 
voorstel geformuleerd, een voorstel dat realistisch is en aanvaardbaar voor het gemeentebestuur van 
Zonnebeke. 
 

                                                      
14 Zie: Schriftelijke opmerkingen van de gemeente Zonnebeke bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
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Een nieuw voorstel 

Tabel: nieuw voorstel bijkomende woningen voor de fusiegemeente Zonnebeke 
Verschillende gegevens op een rij 
 

Cijfers bij de gegevens 
 

Resultaat 

1. Prognoses: 
- Woningvraag in de periode 1997-

2007 volgens een gesloten 
bevolkingsprognose van het WES + 
frictie 2,5% 

 
- voorzien van 317 nieuwe 

woongelegenheden 

 
- gemiddeld 32 woningen per jaar 

2. Huidige situatie: 
- Gerealiseerde woningen in de 

periode 1992-1999 
 

 
- 328 nieuwe woningen 

 
- gemiddeld 47 woningen per jaar 

- Raming van de migratie van 
gezinnen 

 

- positieve migratiesaldo van 289 
personen van de laatste 8 jaar 
(1991-1999) 

- gemiddelde gezinsgrootte van 2,68 
personen (1997) 

 

- aangroei aantal gezinnen per jaar 
door inwijking: 13 gezinnen 

⇒ Berekening bijkomende woningen 
volgens huidige situatie 

- totale aantal bijkomende woningen 
1992-2007: 510 woningen 

- gerealiseerde gemiddelde –
gemiddelde immigratie = 47-13 = 
gemiddeld 34 woningen per jaar 

 
3. PRS: 
- Woningquota in de periode 1992-

2007 volgens het PRS 

 
- maximaal 390 bijkomende woningen 

 
- gemiddeld 26 woningen per jaar 

 
Een discrepantie enerzijds: 

Volgens de prognose heeft de gemeente Zonnebeke behoefte aan 32 bijkomende woningen per 
jaar. De woningquota voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente 
Zonnebeke geeft recht op 26 woningen per jaar. Tussen de prognose en de toebedeelde quota is 
een verschil van 6 woningen per jaar. Op een termijn van 15 jaar maakt dat een verschil van 90 
woningen. 

 
Een gelijkenis anderzijds: 

Volgens de huidige situatie, de migratie van gezinnen in mindering gebracht, heeft de gemeente 
Zonnebeke behoefte aan 34 bijkomende woningen per jaar. De woningvraag volgens de prognose 
is 32 woningen per jaar. Tussen de huidige situatie en de prognose is slechts een verschil van 2 
woningen per jaar. Op een termijn van 15 jaar maakt dat een verschil van 30 woningen. 

 
Een nieuw voorstel: 

De prognose, volgens de berekeningen van het WES, en de huidige situatie liggen veel dichter bij 
elkaar dan de prognose en de toebedeelde quota volgens het PRS. De gemeente doet volgend 
voostel: 
Ofwel 
- zou de woningquota voor de gemeente Zonnebeke moeten kunnen worden verhoogd, conform 

de prognose, tot 480 eenheden voor de periode 1992-2007 (=32x15). Zo heeft de gemeente 
de komende 5 jaar, na aftrek van het aantal gerealiseerde woningen, nog recht op 152 
bijkomende woningen. Dit volstaat om de berekende behoefte van 132 eenheden binnen de 
periode 2002-2007 op te vangen. 

Ofwel 
- zou de gemeente Zonnebeke de komende 5 jaar (2002-2007) nog 26 woningen per jaar of 130 

woningen (=26x5) moeten kunnen realiseren, volgens het gemiddelde van het PRS, om de 
behoefte van 132 eenheden tegen 2007 te kunnen opvangen. 

 
 
Het aantal bijkomende woningen berekend volgens het hierboven uitgewerkte nieuwe voorstel (480) 
ligt in de lijn van het aantal bijkomende woningen voor de fusiegemeente Zonnebeke, herberekend in 
het kader van de partiële herziening van het RSV (450). 
 



WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke : Informatief gedeelte 120 

Provinciaal reservepakket15 

Een reservegedeelte van 20% van de geraamde bijkomende behoefte wordt voorlopig op het 
provinciale niveau gehouden. Na verloop van tijd zijn er immers ontwikkelingen mogelijk die bijstelling 
vereisen. Er valt ook niet uit te sluiten dat aan een gemeente om heel specifieke redenen een surplus 
aan woongelegenheden wordt toegekend. Bij het aanspreken van dit provinciaal reservepakket zal 
tevens bijzondere aandacht besteed worden aan de sociale dimensie van het huisvestingsbeleid. 
 
Het provinciaal reservepakket woongelegenheden kan door gemeenten meermaals aangesproken 
worden wegens verschillende redenen. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
stedelijke gebieden en het buitengebied. 
 
 
Criteria met betrekking tot gemeenten in het buitengebied 
 
Het reservepakket kan worden aangewend om bijkomende woongelegenheden toe te kennen aan 
gemeenten die een bijkomend beleid wensen te voeren. 
 
Voor sociale doelgroepen 
 
Het lokale woonplan duidt de behoeften aan voor de diverse sociale doelgroepen. Om de behoeften 
ruimtelijk te vertalen wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 
 
- De gemeente kan aantonen dat bij het toebedeeld aantal woongelegenheden reeds een aandeel 

wordt gerealiseerd voor sociale huisvesting. 
- Bij alle kernen dient het steeds te gaan om inbreidingsprojecten. Indien dit niet kan, dan is de 

oppervlakte beperkt. Bij structuurondersteunende hoofddorpen kan dit maximaal 2ha bedragen, bij 
andere kernen een evenredige oppervlakte volgens de grootte van het woningenbestand met een 
maximum van 2ha. Hierbij is de bovenvermelde verhouding in kader van de publiek-private 
samenwerking niet van toepassing. 

- Het gemeentelijk aanbod aan sociale woongelegenheden (huur- en koopwoningen) in een kern of 
overige woonconcentratie vormt minder dan 15% van het bestaande woningbestand. 

 
Voor permanente bewoners van openluchtrecreatieve verblijven 
 
- Het creëren van bijkomende woongelegenheden voor de opvang van permanente bewoners van 

openluchtrecreatieve verblijven waar permanent wonen niet toegelaten is. 
 
 
Ruimtelijk beleid 
 
De provincie bewaakt de verdeelsleutel voor bijkomende woongelegenheden, bepaald door het 
Vlaamse niveau, tussen stedelijke gebieden en buitengebied. Ze houdt periodiek een stand van zaken 
bij met betrekking tot de vooropgestelde verhouding en met betrekking tot het provinciaal 
reservepakket in het bijzonder. 
 
Indien het RSV wijzigt waarbij de sleutelverdeling 67% stedelijk gebied - 33% buitengebied op een 
andere wijze kan toepast worden zoals aangegeven in scenario 2, dan kunnen binnen het provinciaal 
reservepakket woongelegenheden verschuiven van het stedelijk gebied naar het buitengebied. Deze 
bijkomende woongelegenheden voor het buitengebied kunnen dan herverdeeld worden tussen de 
buitengebiedgemeenten volgens de gehanteerde methodiek. 
 

                                                      
15 provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, richtinggevend gedeelte p.157 en 277 
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2. Werken 

2.1. Demografische gegevens 

2.1.1. Beroepsbevolking 

Evolutie van de beroepsbevolking 1947-199116 

De beroepsbevolking daalt tussen 1947 en 1970 zowel op gemeentelijk als op arrondissementeel 
niveau. De daling ligt in de eerste periode (47-61) op gemeentelijk niveau zo’n 2% lager dan op 
arrondissementeel niveau, in de tweede periode (61-70) daarentegen ligt de daling op gemeentelijk 
niveau zo’n 6% hoger. Vanaf 1970 stijgt de beroepsbevolking zowel op gemeentelijk als op 
arrondissementeel niveau. De stijging op gemeentelijk niveau verloopt minder gelijkmatig dan op 
arrondissementeel niveau, de uiteindelijke groei is nagenoeg gelijk. 

Beroepsbevolking naar socio-economische groep17 

Opvallend binnen de gemeente Zonnebeke is dat minder dan 50% van de bevolking deel uitmaakt van 
de beroepsactieve bevolking. Binnen de beroepsactieve bevolking is ongeveer 6% werkzoekende of 
werkloos. Het werkloosheidscijfer op de totale bevolking bedraagt 2,6%. 
 
Binnen de werkzoekende bevolking blijkt dat het grootste aandeel werkzoekenden zich situeert binnen 
de leeftijdsgroepen tussen de 20 en 40 jaar (samen 67,4%). De leeftijdsgroepen tussen de 20 en 30 
jaar scoren hierbij het hoogst (samen 30,4%). Het profiel van de werkzoekende van de gemeente 
Zonnebeke is jong. 

Werkende beroepsbevolking naar werkplaats 

Een 95,4% van de werkende beroepsbevolking van de gemeente Zonnebeke is tewerkgesteld binnen 
West-Vlaanderen. De tewerkstelling in de andere provincies is verwaarloosbaar klein. 
 
Iets meer dan de helft van de werkende beroepsbevolking (50,3%) van de gemeente Zonnebeke is in 
het arrondissement Ieper (22,4%), Kortrijk (9,4%) en Roeselare (18,5%) tewerkgesteld. De 
tewerkstelling in de overige arrondissementen is goed voor een kleine 3,1%. 
 
Een 1.862 personen van de werkende beroepsbevolking (4.402) van de gemeente Zonnebeke zijn 
werkzaam in de eigen gemeente. Dit maakt dat 42,3% van de werkende beroepsbevolking in de 
gemeente zelf is tewerkgesteld. 
 

                                                      
16 Bron: NIS, volkstellingen 
17 Bron: NIS, volkstellingen 
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2.1.2. Tewerkstelling 

Evolutie van de tewerkstelling van 1991 tot heden18 

De totale werkgelegenheid verloopt sinds 1992 zowel op gemeentelijk als op arrondissementeel 
niveau in stijgende lijn. Op het gemeentelijk niveau komt de positieve evolutie uitdrukkelijker naar 
voren, zeker voor wat betreft de periode 92-94. De uitsplitsing naar de diverse sectoren accentueert 
dat op het gemeentelijk niveau de stijgingen omvangrijker zijn dan op het arrondissementeel niveau. 
 
De evoluties binnen de primaire sector verlopen op beide niveaus hoofdzakelijk in dalende lijn. De 
dalingen op arrondissementeel niveau zijn van een grotere omvang dan de dalingen op gemeentelijk 
niveau. Enkel in de periode 92-94 valt er op gemeentelijk niveau een stijging van 5,4% te bemerken. 
 
Binnen de secundaire sector tekenen de verschillen tussen het arrondissement en de gemeente zich 
scherper af. Op het gemeentelijk niveau is in de periode 92-94 een opvallende stijging van 15,3% vast 
te stellen. Deze stijging is te danken aan een forse stijging van 20% binnen de industrie. Op het 
arrondissementeel niveau gaat de secundaire sector er binnen dezelfde periode op achteruit. De 
periode 94-96 wordt op beide niveaus gekenmerkt door een lichte daling. Binnen de periode 96-98 
verloopt de evolutie opnieuw in stijgende lijn. De gemeente kent een stijging van 6,9%, het 
arrondissement een stijging van 4,8%. 
 
De evoluties binnen de tertiaire sector verlopen op beide niveaus opnieuw gelijkmatiger. Zowel op 
het gemeentelijk als op het arrondissementeel niveau wordt elke periode gekenmerkt door een steeds 
groter wordende positieve evolutie. Binnen de periodes 92-94 en 94-96 ligt de stijging op het 
gemeentelijk niveau zelfs hoger dan op het arrondissementeel niveau. Enkel binnen de periode 96-98 
neemt de stijging op het gemeentelijk niveau opnieuw iets af en komt onder de stijging op het 
arrondissementeel niveau te liggen. 

2.1.3. Pendel 

Pendel naar en vanuit Zonnebeke19 

Uit de pendelgegevens omtrent de bewegingen binnen het woon-werkverkeer naar Zonnebeke blijkt 
dat het grootste aandeel uit de gemeenten Ieper en Moorslede komt. Op arrondissementeel niveau 
overwegen duidelijk de bewegingen vanuit de arrondissementen Ieper en Roeselare. 
 
Uit de bewegingen binnen het woon-werkverkeer vanuit Zonnebeke blijkt dat de grootste aandelen 
naar de steden Ieper en Roeselare gaan. De bewegingen naar Ieper zijn bijna twee keer zo hoog in 
vergelijking met de bewegingen naar Roeselare. 
 
Van de ingaande pendel zijn 721 bewegingen effectief van buiten de gemeente, dit wil zeggen dat 
27,91% van de tewerkstelling in Zonnebeke wordt ingevuld door allochtonen of anders gesteld dat 
72,09% van de tewerkstellingsplaatsen door de eigen bevolking wordt ingevuld. Van de uitgaande 
pendel gaan er 2.540 bewegingen effectief naar een locatie buiten de gemeente, dit wil zeggen dat 
57,70% van de beroepsbevolking van Zonnebeke buiten de eigen gemeente is tewerkgesteld of 
anders gesteld dat 42,30% van de beroepsbevolking in de eigen gemeente is tewerkgesteld. 
 

                                                      
18 Bron: RSZ en RSVZ 
19 Bron: NIS, Algemene Volkstelling 1/3/1991 
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2.2. Situatieschets bedrijvigheid 

2.2.1. Ambachtelijke bedrijvigheid 

Situatieschets 

In 1996 werden de bedrijven, gevestigd te Zonnebeke, geïnventariseerd. Het betreft in totaal 161 
bedrijven. Naar deelgemeente: 
- Beselare:   32 
- Geluveld:   26 
- Passendale:  47 
- Zandvoorde:  4 
- Zonnebeke:  52 
 
Aantal bedrijven per bestemmingszone volgens het gewestplan of goedgekeurd BPA: 
- Gebieden voor milieubelastende industrie:   2 
- KMO gebied:      8 
- Woongebied:      62 
- Woonuitbreidingsgebied:     2 
- Woongebied met landelijk karakter:    45 
- Agrarisch gebied:      12 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied:   30 
 
KMO gebied of nijverheid in BPA, maar in het gewestplan: 
- Woongebied:      12 
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied:   12 
- Ontginningszone:      1 
 
Totaal aantal zonevreemde bedrijven 
op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke 
zowel in de dorpskernen als in de open ruimte:   92 of 57% 
 
Bedrijven naar aard van de bedrijvigheid: 
- Landbouwverwante bedrijven    7 
- Verwerking landbouwproducten    5 
- Textiel en schoeisel      3 
- Houtbewerking      11 
- Drukkerijen       2 
- (Productie van) bouwmaterialen:    4 
- Metaalbewerking      7 
- Machinebouw      7 
- Meubilair        5 
- Bouwwerken en sanitair     44 
- Verkoop, onderhoud en reparatie auto’s   19 
- Groothandel       19 
- Kleinhandel, herstel, opslag, ...     16 
- Vervoer        6 
- Opslag afval       3 
- Diversen        3 
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Huidige bedrijvenzones 

Op het gewestplan zijn 8 gebieden ingekleurd met betrekking tot ambachten of industrie. Bij middel 
van BPA’s werden hieraan 11 bedrijvenzones toegevoegd. Het sectoraal BPA bedrijvigheid creëert 
voor 11 zonevreemde bedrijven (5 bedrijven werden onthouden van goedkeuring) bijkomende 
uitbreidingsmogelijkheden aansluitend op de huidige locatie van het bedrijf. 

Voorziene ruimte voor bedrijvigheid in het gewestplan 

Bedrijvenzones Oppervlakte Vrije percelen 
Zonnebeke: 
- Zone 1 Albertstraat 
- Zone 2 Tresoriestraat 
- Zone 3 Ieperstraat 

 
15.520m² 
27.006m² 
9.480m² 

 
nihil 
nihil 
nihil 

Passendale: 
- Zone 4 Westrozebekestraat 
- Zone 5 Statiestraat 

 
61.500m² 
15.440m² 

 
6.417m² 

nihil 
Beselare: 
- Zone 6 Beselarestraat 
- Reservegebied bij zone 6 

 
8.730m² 
19.844m² 

 
nihil 

19.844m² (1) 
Geluveld: 
- Zone 7 Menenstraat 
- Zone 8 Menenstraat 

 
38.617m² 
19.960m² 

 
nihil 

3.963m² (2) 
Theoretisch totaal 216.097m² 30.224m² 
Effectief beschikbare ruimte  6.417m² 
 
De ‘effectief’ beschikbare ruimte voor bedrijvigheid is heel wat minder dan de ruimte die theoretisch 
nog voorhanden is omwille van volgende redenen: 
- (1) Het reservegebied bij zone 6 is specifiek gecreëerd voor de uitbreidingen van het bestaande 

bedrijf. Het behoort in theorie tot het aanbod, in praktijk is deze ruimte enkel aan te wenden voor 
het bestaande bedrijf en niet voor nieuwe of te herlocaliseren bedrijven. 

- (2) Zone 8 is niet meer in gebruik als ambachtelijke zone. De gemeente opteert ervoor dit gebied te 
schrappen als ambachtelijke zone daar er in de huidige situatie geen bedrijfsactiviteiten meer 
aanwezig zijn en het niet wenselijk is hier in de toekomst nieuwe bedrijvigheid toe te laten (zie 
richtinggevend gedeelte). 
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Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid door middel van diverse BPA’s20 

Oppervlakte Bedrijvenzones voor 1994 na 1994 geb. voor ‘94 Vrije percelen

Zonnebeke: 
- 1. BPA Albertstraat 
- 2. BPA Hanebeek 
- 3. BPA Hanebeek herziening 
- 4. BPA De Veldhoek 
- 5. BPA Bellewaardestraat 

 
 

122.391m² (1)
 
 

22.401m² 

 
20.620m² 

 
38.979m² 
25.000m² 

 

 
2.556m² 

 
 

10.000m² 
 

 
nihil 
nihil 
nihil 
nihil 

2.904m² 
Passendale: 
- 6. BPA Statiestraat 
- 7. BPA Kaasdaele 
- 8. BPA De Kerselaar 
- 9. BPA Brouckhof herziening 

 
7.271m² 

 
 
 

 
 

34.424m² 
145.000m² 

5.698m² 

 
 

20.000m² 
168.383m² 

3.119m² 

 
nihil 
nihil 
nihil 

Geluveld: 
- 10. BPA Polderhoek 
- 11. BPA Polderhoek Uitbreiding 

 
95.695m² 
63.100m² 

 
 
 

 
 
 

 
nihil 

1.710m² 
Totale oppervlakte 310.858m² 269.721m² 204.058m² 4.614m² 
Bijkomende oppervlakte na 1994  65.663m²  
 
(1) Het BPA Hanebeek is vernietigd bij de Raad Van State volgens arrest 109.615 van 31 juli 2002. 

Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid door middel van het sectoraal BPA bedrijvigheid21 

De totale oppervlakte voor bedrijvigheid, gecreëerd door middel van het sectoraal BPA bedrijvigheid, 
omvat 113.282m². De oppervlakte hierbinnen van de bestaande gebouwen, die dateren van voor 
1994, omvat 81.338m². De oppervlakte voor bedrijvigheid die effectief bijkomend werd gecreëerd 
omvat 31.944m². 
 
Totale oppervlakte      113.282m² 
Oppervlakte bestaande gebouwen van voor 1994 - 81.338m² 
Effectief bijkomende oppervlakte     31.944m² 
 
Te Passendale: 
- Deel-BPA 1/2: ’s Graventafelstraat, Coopman schrijnwerkerij; 
- Deel-BPA 1/3: Statiestraat, Vandenbroucke ijzerhandel. 
 
Te Zonnebeke: 
- Deel-BPA 1/4: Moorsledestraat, Cruydt-Serreyn tuinmachines; 
- Deel-BPA 1/6: Roeselarestraat, Dejonghe bouwmaterialen; 
- Deel-BPA 1/8: Albertstraat, Afsluitingen Noyez fabricage en montage; 
- Deel-BPA 1/10: Langemarkstraat, Kreaplast NV aannemer PVC-materialen; 
- Deel-BPA 1/11: Nonnebossenstraat, Malengier landbouwmachines en tractoren. 
 
Te Beselare: 
- Deel-BPA 1/12: Kortrijkdreef, Talpe maalderij; 
- Deel-BPA 1/13: Potteriestraat, Verma schrijnwerkerij. 
 
Te Zandvoorde: 
- Deel-BPA 1/14: Komenstraat, Dobbels-Vanstavel houtzagerij; 
- Deel-BPA 1/15: Houtemstraat, Ghekiere herstellen en verkopen van landbouwmachines. 
                                                      
20 De aftrek van de oppervlakte van de gebouwen van voor 1994, gelegen in zones voor bedrijvigheid die na 1994 werden 
verkregen, kadert in de partiële herziening van het RSV. Het gaat enkel om de stedenbouwkundig vergunde oppervlakte. 
21 De aftrek van de oppervlakte van de gebouwen van voor 1994, gelegen in zones voor bedrijvigheid die na 1994 werden 
verkregen, kadert in de partiële herziening van het RSV. Het gaat enkel om de stedenbouwkundig vergunde oppervlakte. 
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Bij de gedeeltelijke goedkeuring van 10/05/2001 werden de bedrijven (plannummer) 1/1, 1/5, 1/7, 1/9 
en 1/16 volledig onthouden en de bedrijven 1/2 en 1/8 gedeeltelijk onthouden. 
 
Volledig onthouden bedrijven: 
- Deel-BPA 1/1: Grote Roeselarestraat, Demyttenaere vervoer; 
- Deel-BPA 1/5: Beselarestraat, Debatra vervoer; 
- Deel-BPA 1/7: Albertstraat, Vanlerberghe autohandel; 
- Deel-BPA 1/9: Albertstraat, Vanlerberghe afbraak vrachtwagens; 
- Deel-BPA 1/16: Houtemstraat/Oude Zonnebekestraat, Cardoen betoncentrale. 

Historisch gegroeide bedrijven 

Volgende 5 bedrijven worden door de gemeente vooropgesteld als historisch gegroeide bedrijven met 
een regionaal karakter. Het gaat om: 
- De steenbakkerij van Zonnebeke (1) 
- De stortplaats Inafzo (2) 
- De kaasmakerij van Passendale (3) 
- De weverij Jonckvansteen (4) 
- Pasfrost, groenteverwerkend bedrijf (5) 
 
De uiteindelijke selectie en mogelijkheden van deze bedrijven worden bepaald door het Vlaamse 
Gewest via gewestelijke uitvoeringsplannen. 
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2.2.2. Landbouwbedrijvigheid 

Volgens de landbouwtelling op 15 mei 1997 waren er te Zonnebeke 384 land- en tuinbouwbedrijven 
met een gezamenlijke oppervlakte cultuurgrond van 4.913ha. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
bedroeg derhalve iets minder dan 13ha. Kenmerkend voor de agrarische structuur is het belangrijke 
aandeel weiden en grasland: 37,6% van de totale oppervlakte cultuurgrond. De weiden en graslanden 
situeren zich hoofdzakelijk in de beekvalleien, op de natte ondergronden rond de bossen en in die 
gebieden waar het reliëf het oogsten van teelten bemoeilijkt. 
 
De groenteteelt in open lucht omvat 522,6ha, hetzij ruim 16% van de totale cultuuroppervlakte. De 
groenten worden ter plaatse verwerkt in het Passendaalse bedrijf Pasfrost. Teelten onder glas of 
plastiek kennen een gestage groei maar vertegenwoordigen slechts 8,7ha. De serres komen meer en 
meer over het gehele grondgebied van de gemeente voor. De voormalige ruimtelijke concentratie in 
het noorden was een gevolg van de afzetmarkt te Roeselare. De huidige ruimtelijke spreiding over de 
gehele gemeente is ten gevolge van contractteelten met diepvriesbedrijven in de eigen gemeente. De 
evolutie naar serreteelten wordt gesteund en gestuurd vanuit het beleid voor de 5B-gebieden. Ook de 
beperking van de hoeveelheden mestafzet stimuleert de overgang naar serreteelten. 
 
De veeteelt omvat ruim 12.670 runderen, 77.600 leghennen en 248.430 vleeskippen. De varkensteelt 
is de laatste jaren sterk gegroeid en overschrijdt ruim de 114.000 stuks. 
 
De evolutie naar serreteelt (voornamelijk groenteteelt) en veeteelt doet zich meer en meer voor, 
voornamelijk vanuit een economische noodzaak. 
 
De landbouwers tonen een duidelijke terughoudendheid t.o.v. de bodemgeschiktheidskaarten 
opgemaakt in het kader van de 5B-gebieden. De zoneringen voor specifieke teelten schrikt de 
landbouwsector af. Verschillende teelten liggen in de huidige situatie niet in de meest geschikte zones 
maar zijn er daarom niet onmogelijk. 
 
De agrarische bebouwing wordt vaak gekenmerkt door L- en U-vormige hoeven. De laatste decennia 
treedt schaalvergroting op in de bedrijfsgebouwen, deze schaalvergroting heeft een visuele impact op 
het landschap. De toenemende schaalvergroting van de landbouwbedrijven is noodzakelijk voor de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven. 
 
Specifieke ruimtelijke concentraties van landbouwbedrijven zijn er niet. De verschillende types van 
bedrijven als groenteteelt-, varkens- en melkveebedrijven komen ruimtelijke gespreid voor. 

2.2.3. Handel en horeca 

Aangenomen wordt dat de bevolking in de eigen gemeente terecht kan voor dagelijkse voorzieningen. 
Voor specifieke voorzieningen en aankopen is de bevolking georiënteerd op Ieper, Roeselare, Kortrijk 
en Brugge. 
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2.3. Trends en prognoses22 

2.3.1. Primaire sector 

Trend 

De werkgelegenheid binnen de primaire sector in de periode 1970-1981 verloopt zowel op 
gemeentelijk als op arrondissementeel niveau in dalende lijn. Op gemeentelijk niveau is de daling 
aanvankelijk groter dan op arrondissementeel niveau. In de periode 1981-1991 kent ze op 
gemeentelijk niveau een lichte stijging, op het arrondissementeel niveau daarentegen blijft ze sterk 
dalen. 
 
De evolutie van de werkgelegenheid binnen de primaire sector wordt vanaf 1992 op het gemeentelijk 
niveau gekenmerkt door afwisselend lichte stijgingen en dalingen, op het arrondissementeel niveau 
verloopt ze continu dalend. 

Prognose 

De trend die zich aftekent wat betreft de werkgelegenheid binnen de primaire sector zit op de 
verscheidene niveaus veeleer in dalende lijn. Te verwachten valt dat deze trend zich de komende 
jaren zal verder zetten. Buiten de kleine positieve en negatieve schommelingen op gemeentelijk 
niveau zijn geen spectaculaire evoluties te verwachten. 

2.3.2. Secundaire sector 

Trend 

De evolutie van de werkgelegenheid binnen de secundaire sector in de periode 1970-1991verloopt op 
gemeentelijk niveau in een toenemend stijgende lijn en op arrondissementeel niveau in een 
gelijkmatig dalende lijn. Op gemeentelijk niveau is de toename te danken aan de sterke toename van 
werkgelegenheid binnen de industrie, binnen de bouw neemt de afname toe. Op arrondissementeel 
niveau wordt de industrie gekenmerkt door kleine negatieve en positieve schommelingen, de bouw 
door een zelfde afname als op gemeentelijk niveau. 
 
De evolutie van de werkgelegenheid binnen de secundaire sector vanaf 1992 wordt zowel op 
gemeentelijk als op arrondissementeel niveau gekenmerkt door schommelingen. Op gemeentelijk 
niveau wordt een forse stijging tussen 1992 en 1994 gevolgd door een lichte daling om vanaf 1996 
opnieuw te stijgen. De industrie kent een gelijkaardige evolutie, de bouw begint met kleine 
schommelingen om dan te eindigen met een forse stijging. Op arrondissementeel niveau slaat een 
toenemende daling vanaf 1996 om in een lichte stijging. De industrie kent een gelijkaardige evolutie, 
de bouw begint met een lichte stijging gevolgd door een forse daling om vanaf 1996 opnieuw te 
stijgen. 

Prognose 

De trend die zich aftekent wat betreft de werkgelegenheid binnen de secundaire sector toont dat deze 
binnen de gemeente Zonnebeke duidelijk wordt gekenmerkt door een positieve evolutie. Binnen de 
industrie is de trend al geruime tijd positief, de bouw begint zich stilaan te herpakken. 
                                                      
22 Bron: NIS volkstellingen, RSZ en RSVZ 
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2.3.3. Tertiaire sector 

Trend 

De evolutie van de werkgelegenheid binnen de tertiaire sector in de periode 1970-1991 toont zowel op 
gemeentelijk als op arrondissementeel niveau een steeds toenemende groei. De toename van de 
groei ligt op gemeentelijk niveau zelfs iets hoger dan op arrondissementeel niveau. De omvang van de 
groei is echter kleiner. 
 
De evolutie van de werkgelegenheid binnen de tertiaire sector toont vanaf 1992 op gemeentelijk 
niveau aanvankelijk een toenemende groei, na 1996 neemt de groei af. Op arrondissementeel niveau 
daarentegen blijft de groei continu toenemen. De omvang van de groei op gemeentelijk niveau ligt 
sinds 1992 wel hoger dan de groei op arrondissementeel niveau. 

Prognose 

De trend die zich aftekent wat betreft de werkgelegenheid binnen de tertiaire sector zit op de 
verscheidene niveaus in stijgende lijn. Het gemeentelijk niveau blijft steeds wat achterop ten overstaan 
van het arrondissementeel niveau. Te verwachten valt dat deze trend zich de komende jaren zal 
verder zetten.  

2.3.4. Beknopt besluit 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat binnen de gemeente Zonnebeke naast de tertiaire sector, die 
nagenoeg overal vooruitgang boekt, de secundaire sector de meest gunstige toekomstperspectieven 
biedt. De gemeente Zonnebeke profileert zich nu reeds door haar bloeiende secundaire sector binnen 
het arrondissement Ieper. Een van de potenties voor de gemeente Zonnebeke is zich naar de 
toekomst toe meer en meer te gaan profileren als industriële gemeente binnen het arrondissement. 
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2.4. Behoeften 

2.4.1. Ambachtelijke bedrijvigheid 

Vraagruimte 

Niet-zonevreemde bedrijven 

Binnen de niet-zonevreemde bedrijven zijn een aantal bedrijven die regelmatig contact opnemen met 
de gemeente omwille van dringende uitbreidingsbehoeften. De meeste van deze bedrijven hebben 
niet meer de mogelijkheid om nog ter plaatse uit te breiden. Ze dienen te worden geherlocaliseerd. 
Hiervoor moet ruimte kunnen worden voorzien. 
 
Volgende tabel geeft voor elk van deze bedrijven de omvang van de vraag weer en de totaal te 
voorziene ruimte voor herlocalisatie. 
Vermits de oppervlakte van een aantal bedrijven de grens van 5.000m² overschrijdt en deze daardoor 
niet langer als lokale bedrijven kunnen worden beschouwd, worden zij afzonderlijk vermeld. 
 
 
Bedrijven per deelgemeente Ligging exploitatiezetel Ruimte voor herlocalisatie 
Zonnebeke 
- Wasserij Dumoulin 
- Metaalconstructiebedrijf Deneut 
- bvba Genitra (transport) 
- K. De Baene (aan- en verkoop 

terreinwagens, garage en 
carrosseriewerk) 

Ieperstraat 107
Kleine Molenstraat 13

Citernestraat 3
Roeselarestraat 37

0,5ha of 5.000m²
0,3ha of 3.000m²
0,4ha of 4.000m²
0,4ha of 4.000m²

Passendale 
- Vandeperre Etienne en Monnik 

(houten verpakkingen, vijzen en 
bier) 

- Degrootte Bernard (aannemer 
industriële betonvloeren) 

- Degrootte Brecht (pompen van 
beton - geen betoncentrale) 

Tynecotstraat 17

Schipstraat 40A

Canadalaan 3

0,5ha of 5.000m²

0,5ha of 5.000m²

0,3ha of 3.000m²

Beselare 
- Garage Marc Degrande 
- bvba Vandenberghe Marnix (pvc) 
- Marino Salomez 

(containervervoer en opslag 
afvalstoffen) 

- Madryl Geert (machinebouw) 

Geluwestraat 92
Kloosterlaan 9

Slijpstraat 10

Markizaatstraat 2

0,3ha of 3.000m²
0,4ha of 4.000m²
0,5ha of 5.000m²

0,4ha of 4.000m²

Geluveld 
- bvba Klimaatsystemen 

Vandenplassche (elektronisch 
bedrijf) 

Reutelhoekstraat 4 0,4ha of 4.000m²

Totale ruimte te voorzien voor herlocalisatie 4,9ha of 49.000m²
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De nodige oppervlakte voor volgende bedrijven overschrijdt het lokale karakter. Indien deze bedrijven 
willen uitbreiden zouden zij in theorie moeten worden geherlocaliseerd naar een regionaal 
bedrijventerrein. De vraag is of dat in praktijk haalbaar is, enerzijds financieel gezien voor het bedrijf 
en anderzijds economisch gezien voor de gemeente. 
 
 
Bedrijven per deelgemeente Ligging exploitatiezetel Nodige ruimte 
Beselare 
- Woningbouw Serruys-Lapere 

(aannemer bouwwerken) 
Beselarestraat 142 1ha of 10.000m²

Geluveld 
- Deslee Weaving (weverij) 
- West-Trucks (garage 

vrachtwagens) 

Kasteelstraat 23 (polderhoek)
Reutelhoekstraat 1A 

(polderhoek)

2ha of 20.000m²
0,8ha of 8.000m²

Totale ruimte 3,8ha of 38.000m²
 

Zonevreemde bedrijven23 

De zonevreemde bedrijven die in de bedrijveninventaris en in de gebiedsgerichte visie bedrijvigheid 
categorie 1 kregen toegekend en toch nog zouden willen uitbreiden, moeten kunnen worden 
geherlocaliseerd. Ook al is dit geen dringende vraag op vandaag, toch zal hiervoor op termijn ruimte 
moeten worden voorzien. 
 
Volgende tabel geeft de huidige omvang weer van elk bedrijf met categorie 1 en de op termijn te 
voorziene ruimte voor herlocalisatie. 
 
 
Bedrijven per deelgemeente Ligging exploitatiezetel Huidige omvang 
Zonnebeke 
- N°91 Gamme Frans: 

Koelinstallaties en 
winkelinrichting 

Berten Pilstraat 41 0,37ha of 3.700m²

Passendale 
- N°5 Claeys G. en zonen: 

Aannemer bouwwerken 
- N°44 Deleye Norbert: Aannemer 

bouwwerken 
- N°160 Claeys: Aannemer 

bouwwerken 

Westrozebekestraat 43

Zuidstraat 25

Bruggestraat

0,07ha of 700m²

0,11ha of 1.100m²

0,5ha of 5.000m²

Beselare 
- N°97 Ugille Frans: Schrijnwerkerij 
- N°125 Nuytten Gilbert: Zink- en 

sanitairwerken 

Kruisbierboomstraat 27
Wervikstraat 174

0,42ha of 4.200m²
0,08ha of 800m²

Geluveld 
- N°139 Cawetrans: Aannemer 

vervoer 
- N°140 Masschelein Monique: 

Aannemer bouwwerken 

Waterstraat 17

Waterstraat 15

0,5ha of 5.000m²

0,33ha of 3.300m²

Zandvoorde 
- N°156 Vandeputte Rik: Aannemer 

bouwwerken 
Gaverstraat 6 0,5ha of 5.000m²

Totaal te voorziene ruimte voor herlocalisatie 2,93ha of 29.300m²

                                                      
23 Het gaat om bedrijven die niet werden opgenomen in het sectoraal BPA bedrijvigheid 
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Aanbodruimte 

Resterende beschikbare bedrijfsruimte volgens het gewestplan en bpa’s 

De bestaande ambachtelijke zones in de gemeente zijn praktisch volledig ingenomen. De resterende 
beschikbare ruimte bedraagt volgens het gewestplan 6.417m² en volgens de BPA’s 4.614m², in het 
totaal goed voor zo’n 11.031m² of 1,1ha. De mogelijkheden om te herlokaliseren in de eigen 
gemeente zijn dan ook beperkt. Een twaalftal bedrijven is op vandaag vragende partij naar een 
bedrijventerrein (zie vraagruimte). 

Bijkomende bedrijfsruimte volgens het provinciaal structuurplan24 

Selectie van hoofddorpen Bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid25 
Zonnebeke: Structuurondersteunend hoofddorp 5ha mogelijke uitbreiding in een latere fase
Beselare: Herlocalisatie hoofddorp 3ha mogelijke uitbreiding in een latere fase
Gemeente Zonnebeke 8ha totale opp. binnen de planperiode
 
In het geval van de gemeente Zonnebeke lijkt het interessant dat met het totale aanbod aan 
bijkomende bedrijfsruimte enigszins kan worden geschoven binnen het eigen grondgebied. De huidige 
ruimtelijke hoedanigheid van de bedrijven en bereikbaarheid van de dorpskernen pleit veeleer voor 
een grotere concentratie. 

Bijkomende bedrijfsruimte sinds 1994 

De bijkomende ruimte voor bedrijvigheid die de gemeente verworven heeft sinds 1994 moet in 
mindering worden gebracht van het totale bijkomende aanbod (8ha) waar de gemeente binnen de 
planperiode 1992-2007 recht op heeft. Volgens de partiële herziening van het RSV mag de 
oppervlakte van de bestaande bebouwing van voor 1994, die in deze zones is gelegen, worden 
afgetrokken van de bijkomende verworven ruimte. 
 
Bijkomende ruimte door middel van BPA’s: 

Totale bijkomende ruimte voor bedrijvigheid sinds 1994:      26,97ha 
Oppervlakte van de bestaande bebouwing van voor 1994 hierbinnen:  - 20,41ha 
Netto oppervlakte van de bijkomende ruimte sinds 1994:        6,56ha 

 
Bijkomende ruimte door middel van het sectoraal BPA bedrijvigheid: 

Totale oppervlakte          11,33ha 
Oppervlakte van de bestaande gebouwen van voor 1994      - 8,13ha 
Effectief bijkomende oppervlakte           3,20ha 

 
 
Volgens het uitgewerkte scenario, dat reeds rekening houdt met de partiële herziening van het RSV, 
moet de gemeente zo’n 9,76ha (=6,56ha+3,20ha) in mindering brengen. Dit betekent dat de 
gemeente Zonnebeke haar bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid voor de planperiode 1992-
2007 al volledig heeft benut. 
 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met de partiële herziening van het RSV zou de gemeente 
zo’n 38,3ha in mindering moeten brengen. Deze cijfers lijken weinig realistisch naar de verdere 
toekomst toe. 
 

                                                      
24 Ontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, juni 2000 
25 Uiteindelijke oppervlakte voor lokale bedrijvigheid afhankelijk van de resultaten van een gemeentelijke behoefteberekening 
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Confrontatie vraag- en aanbodruimte 

Een vijftiental bedrijven, waarvan 3 bedrijven een oppervlakte vragen groter dan 0,5ha, is op vandaag 
vragende partij naar een locatie op een bedrijventerrein te Zonnebeke. 
De vereiste bijkomende ruimte voor de herlocalisatie van een aantal lokale bedrijven bedraagt 4,9ha. 
De vereiste bijkomende ruimte voor de bedrijven waarvan de vraag het lokale karakter overschrijdt 
bedraagt 3,8ha. Voor slechts 1 van de 3 bedrijven gaat het om een herlocalisatie (vraag 1ha), de twee 
overige bedrijven situeren zich reeds op het bedrijventerrein polderhoek (vraag 2,8ha). 
De totale gevraagde ruimte bedraagt 4,9ha + 3,8ha = 8,7ha. 
De totale beschikbare ruimte voor lokale bedrijvigheid bedraagt 1,1ha (= eigen resterend aanbod). Het 
verschil tussen vraag- en aanbodruimte is 7,6ha. 
 
De gemeente Zonnebeke heeft, daar de vooropgestelde quota voor de planperiode 1992-2007 reeds 
benut zijn, een tekort van 7,6ha om de huidige vraag van de eigen bedrijven te kunnen beantwoorden. 
De expliciete vraag van enkele nieuwe lokale bedrijven zal zij hierdoor zeker niet kunnen realiseren. 
 
Indien de gemeente de te schrappen ambachtelijke zone in Geluveld van ongeveer 2ha (zie ID, p.117) 
zou kunnen inzetten als ruilgebied voor het creëren van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid, kan het 
tekort worden gereduceerd tot 5,6ha. 

Provinciaal reservepakket 

De provincie weerhoudt een reservepakket bedrijventerreinen. Dit provinciale reservepakket kan 
worden aangesproken wanneer het gemeentelijke aanbod aan bedrijventerreinen onvoldoende is 
omwille van volgende redenen: 
- de economische dynamiek sterker is dan verwacht; 
- er een extra ruimtevraag is naar bedrijventerreinen: voor de oprichting van een specifiek 

bedrijventerrein, voor de opvang van de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven; 
- de voorraad beschikbare bedrijventerreinen (bouwrijp en nog uit te rusten) opraakt en kleiner is 

dan de ijzeren voorraad (voorraad nodig voor het goed functioneren van vraag en aanbod, voor 
lokale bedrijventerreinen is dit 2x de gemiddelde jaarlijkse grondverkoop berekend over een 
relevante periode van 10 jaar). 
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2.4.2. Landbouwbedrijvigheid 

Ruimtelijke behoeften 

Door de steeds strengere eisen met betrekking tot de mestafzet wordt de mestverwerking meer en 
meer een probleem voor elk landbouwbedrijf. De landbouwers duiden op de nood aan ruimtelijke 
oplossingen voor deze problematiek. Indien de individuele mestverwerking op termijn niet meer 
mogelijk is moeten alternatieven worden aangereikt. De landbouwers denken hierbij aan de uitbouw 
van een gemeentelijk mestverwerkingbedrijf. 
 
Landbouwbedrijven moeten de dag van vandaag kunnen uitbreiden willen ze economisch rendabel 
blijven. Deze noodzakelijke schaalvergroting vereist de nodige ruimte. De landbouwers stellen dan 
ook dat zoveel mogelijk van het landbouwgebied moet worden gereserveerd zodat naar de toekomst 
toe een noodzakelijke schaalvergroting niet wordt gehypothekeerd doordat de ruimte reeds voor 
andere doeleinden werd bestemd en/of gebruikt. 
 
Net zoals de zonevreemde industriële bedrijven behoeven ook de zonevreemde landbouwbedrijven 
een specifiek ruimtelijk beleid. Net zoals binnen het sectoraal bpa zou er tevens voor de zonevreemde 
landbouwbedrijven naar ruimtelijke oplossingen moeten worden gezocht. 

Beleidsmatige behoeften 

De landbouwers vragen om een consequent grondenbeleid. De te creëren bijkomende ruimte voor 
bedrijvigheid moet in eerste instantie worden gebruikt voor de uitbreidingsbehoeften en 
herlocalisatienoden van de eigen bedrijven. Indien nieuwe bedrijven worden aangetrokken zal de 
bijkomende beschikbare ruimte weer snel op zijn en moeten er weerom nieuwe landbouwgronden 
worden aangesneden opdat de eigen (zonevreemde) bedrijven zouden kunnen uitbreiden of worden 
geherlocaliseerd. Dit moet worden vermeden vanuit een stringenter grondenbeleid. 
 
De landbouwers vragen om een stringenter ruimtelijk beleid naar: 
- de omvorming van landbouwbedrijven tot privé-parken, paardenranges en dergelijke meer; 
- de mogelijkheden van vrijkomende landbouwzetels: ten eerste moet ervoor worden geopteerd dat 

er opnieuw landbouwactiviteiten worden in onder gebracht, een tweede mogelijke optie is er een 
woonfunctie aan toe te kennen, in elk geval moet de uitbouw van privé-ranges en de ontwikkeling 
van louter toeristische trekpleisters worden vermeden; 

- de mogelijkheden naar het hoevetoerisme toe: de landbouw pleit ervoor dat dit enkel mogelijk 
wordt gemaakt op actieve landbouwbedrijven; 

- het ongeremd aansnijden van gronden bestemd voor de landbouw; 
- … 
 
De landbouwers vragen dat er grenzen worden gesteld aan de voortdurend bijkomende beperkingen 
die aan de uitbating van de landbouwbedrijven worden opgelegd. 
 
De problematiek van de mestafzet vraagt naar alternatieve oplossingen voor de mestverwerking. De 
landbouwers denken hierbij aan het uitwerken van initiatieven, ondersteund door het beleid, als het 
uitwerken van samenwerkingsvormen tussen akkerbouw- en veeteeltbedrijven. 
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3. Verplaatsen 

3.1. Situatieschets 

3.1.1. Algemeen 

Vervoersaanbod 

De vervoersstromen geven een beeld van de vervoersvraag in het woon-werkverkeer en woon-
schoolverkeer. Andere motieven om zich te verplaatsen zijn ondermeer boodschappen doen, 
bezoeken afleggen, vrije tijdsbesteding en zomeer. Hierover zijn geen gegevens bekend. 
 
Het vervoersaanbod bestaat uit het aanwezige vervoermiddelenpark, de geëigende infrastructuur en 
de dienstverlening vanuit het georganiseerd (gemeenschappelijk) vervoer. De grootte van het 
vervoermiddelenpark is af te leiden uit de volkstelling van 1991 en de inschrijvingen van 
motorvoertuigen. De beschikbaarheid ervan voor andere leden van het gezin is moeilijker te 
achterhalen. De infrastructuur, het uitrustingsniveau ervan en het comfortgehalte kan worden 
onderzocht. 
 
Er zijn geen treinverbindingen in Zonnebeke. Busverbindingen met de NMBS-stations van Ieper, 
Roeselare, Menen en Kortrijk zorgen voor aansluitingen met de trein. Volgende buslijnen doorkruisen 
de gemeente Zonnebeke: 
- Lijn 63A Ieper-Roeselare rijdt in het weekend met een frequentie van 1 bus per 2 uur; 
- Lijn 64A Ieper-Roeselare rijdt in de spitsuren en over de middag met een frequentie van ongeveer 

2 bussen per uur en in de daluren 1 bus per uur, op zaterdag en zondag rijdt er 1 bus per uur. De 
lijn doet Zonnebeke en Passendale aan; 

- Lijn 69A Ieper-Komen rijdt met een frequentie van ongeveer 1 bus per uur en is afgestemd op de 
schooldagen. Voor Zandvoorde is dit de enige busverbinding. Ten opzichte van het volledige 
grondgebied is dit een minder belangrijke lijn voor de gemeente Zonnebeke; 

- Lijn 722/1 Moeskroen-Menen-Beselare-Geluveld-Ieper rijdt in de spits met 1 bus per uur en in de 
daluren met 1 bus per twee uren. Op zaterdag rijden er 6 bussen tussen 8 en 19u en op zondag 4 
bussen tussen 10 en 19u; 

- Lijn 729 Zonnebeke-Beslare-Geluveld-Wervik rijdt enkel tijdens de spits en is voor de gemeente 
Zonnebeke specifiek gericht op de scholen. De lijn rijdt eveneens op marktdagen in Roeselare 
(dinsdag). 

Woon-werkverkeer 

Naar en in de gemeente Zonnebeke 
Iets meer dan de helft van de tewerkstellingsplaatsen te Zonnebeke worden ingenomen door de eigen 
bewoners (54,1%). De overige 45,9% zijn pendelaars vanuit de regio. De belangrijkste 
herkomstgemeenten zijn de buurgemeenten Ieper, Moorslede, Langemark-Poelkapelle, Wervik en 
Roeselare (samen 70%). De overige 30% komt uit nabijgelegen gemeenten en regio’s. Slecht 3,1% 
van de werknemers is afkomstig van buiten de provincie West-Vlaanderen. 
 
Ruim de helft van de werknemers, woonachtig in de eigen gemeente, gaat met de auto naar het werk. 
Toch gebruikt ruim 37% de fiets en gaat zelfs 8% te voet. Het openbaar vervoer scoort marginaal. Een 
minderheid van 8% rijdt mee met een collega. 
 
Bijna 3/4 van de werknemers, van buiten de gemeente, gebruikt de auto als vervoermiddel. Uit 
buurgemeenten komt toch nog 12% met de fiets. Carpooling scoort eveneens 8%. Het openbaar 
vervoer wordt enkel redelijk gebruikt in de relatie met Ieper. 
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Naar andere gemeenten 
De bewoners van Zonnebeke die niet tewerkgesteld zijn in de eigen gemeente gaan vooral werken in 
Ieper (32%) en Roeselare (18%). De andere buurgemeenten scoren gemiddeld rond de 5%. Dit geldt 
ook voor de nabije centra Kortrijk en Menen. De overige gemeenten en regio’s vertegenwoordigen 
20%. 
 
Vanuit Zonnebeke scoort het gemeenschappelijk vervoer beter ten opzichte van de auto. Het aandeel 
van de fietsers is iets kleiner. 

Woon-schoolverkeer 

De gemeente Zonnebeke telde 975 scholieren in 1998, 954 kinderen gaan elders naar school. Het 
aantal leerlingen in Zonnebeke van buiten de gemeente is verwaarloosbaar klein. 
 
Verplaatsingswijze naar scholen binnen de gemeente 
Auto, school- of lijnbus en fiets worden bijna evenwaardig gebruikt als vervoermiddel. Een kwart van 
de scholieren gaat te voet naar school. 
 
Verplaatsingswijze naar scholen buiten de gemeente 
De belangrijkste aantrekkingspolen inzake onderwijs zijn Ieper en Roeselare. De andere gemeenten 
en regio’s trekken weinig scholieren aan. Zowel naar Ieper als naar Roeselare wordt er veel gefietst. 
Naar Kortrijk vormt het openbaar vervoer het belangrijkste vervoermiddel (50%). Het openbaar 
vervoer bereikt de meeste gebruikers op de lijnen naar Roeselare en Ieper. De schoolbus is enkel 
belangrijk naar Menen en Roeselare. 

3.1.2. Auto- en vrachtverkeer 

De vervoersstromen concentreren zich hoofdzakelijk op de verbindingswegen. Ze zijn in hoofdzaak 
georiënteerd op de twee op- en afritten van A19. Via N37-N332 en N303 worden ze verdeeld over de 
rest van het grondgebied en daarbuiten. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het verkeer geen 
bestemmingsverkeer maar doorgaand verkeer is. Het verkeer komt hoofdzakelijk van A19 en gaat 
richting Langemark, Moorslede en Roeselare en omgekeerd. 
 
De dorpskernen van Zonnebeke, Passendale, Beselare en Geluveld hebben veel verkeer te 
verwerken. Iedere dorpskern wordt doorkruist door een verbindingsweg en vormt een knooppunt 
binnen het woon-werkverkeer. De KMO-zones liggen vlakbij de dorpskernen, het industriële verkeer 
moet er door of er naar toe. Door de op- en afritten van A19 ter hoogte van Zonnebeke en Beselare 
wordt het meeste verkeer van buiten de gemeente door deze dorpskernen geleid. Daar 10 tot 20% 
van alle verkeer vrachtverkeer is, wordt de leefbaarheid van de dorpskernen zwaar belast. 
 
Er zijn momenteel geen alternatieven om het doorgaand verkeer uit de dorpskernen te weren of om de 
ontsluiting van de bedrijven op een andere manier te organiseren. De verbindingswegen zijn de meest 
logische routes voor de ontsluiting van de omgeving naar Roeselare, Ieper en A19. De overige wegen 
zijn landelijke wegen met een smal profiel. 
 
Het industriële verkeer concentreert zich, door de lokalisatie van de bedrijven, voornamelijk op de 
verbindingswegen N332, N303 en de Statiestraat. De afrit Beselare wordt het meest gebruikt. 
Hierdoor wordt N303 sterk belast. Het industriële verkeer met bestemming Zonnebeke neemt 
doorgaans de afrit Zonnebeke en N332. Richting Passendale wordt de Statiestraat sterk belast door 
het verkeer komende van Moorslede, Roeselare en de A17. 
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Wat betreft het parkeren kent de gemeente niet echt problemen, tenzij op uitzonderlijke dagen (zie 
evenementen). Waar nodig zijn parkeerplaatsen voorzien. De vraag stelt zich veeleer of er geen 
overaanbod is aan parkeerruimte en het aanbod niet kan worden afgebouwd. 
 
Het industriële verkeer naar Zonnebeke wordt aangetrokken via de Ieperstraat of N332; naar 
Passendale via de Beselarestraat-Passendalestraat of N303, de Ieperstraat en de Statiestraat; naar 
Beselare via A19 en de Beselarestraat; naar Geluveld (industriezone Polderhoek) hoofdzakelijk via 
A19. 

3.1.3. Openbaar vervoer 

Zonnebeke heeft geen treinverbinding. De dichtstbijzijnde stations van enig regionaal belang zijn die 
van Roeselare en Ieper. Iets verder af maar met een groter regionaal en ook nationaal belang is het 
station van Kortrijk. De stations van Ieper en Roeselare zijn bereikbaar met de bus. 
 
Door de beperkte busverbindingen wordt er over het algemeen weinig gebruik gemaakt van het 
openbaar vervoer. De verbindingen met de belangrijkste buurgemeenten zijn goed, de frequenties 
veeleer beperkt. Volgende relaties ontstaan door de bestaande buslijnen: 
- Zonnebeke wordt door lijn 64A verbonden met Passendale, Roeselare en Ieper en door lijn 729 

met Beselare en Geluveld. De halte “4 seizoenen” kan worden gebruikt als overstaphalte; 
- Passendale wordt door lijn 64A verbonden met Zonnebeke, Ieper en Roeselare; 
- Beselare wordt door lijn 729 verbonden met Zonnebeke en Geluveld en door lijn 722/1 met 

Geluveld en Ieper; 
- Geluveld wordt door lijn 722 verbonden met Beselare en Ieper en door lijn 729 met Beselare en 

Zonnebeke. De halte “Kruiseik” kan worden gebruikt als overstaphalte; 
- Zandvoorde wordt door lijn 69A verbonden met Ieper en Komen. Zandvoorde heeft geen 

verbinding met de andere dorpskernen van Zonnebeke. 
 
Lijn 64A heeft door zijn betrekkelijk goede frequentie en de verbinding tussen de twee dichtstbijzijnde 
steden met regionale voorzieningen, een redelijk hoog aantal passagiers. Het aantal passagiers ligt in 
de week hoger dan in het weekeinde, door de talrijke scholieren die deze lijn gebruiken om naar 
Roeselare of Ieper te gaan. De meest gebruikte haltes zijn de haltes in de dorpskernen, meerbepaald 
de haltes op de dorpspleinen. 
 
Lijn 722/1 is de tweede belangrijkste verbindende streeklijn. De lijn heeft een betrekkelijk lage 
frequentie. Het is een belangrijke schoolverbinding voor scholieren uit Beselare en Geluveld naar 
Ieper. Ze ontsluit tevens twee bedrijvenzones. 
 
Lijn 729 is gericht op de schooluren. De lijn rijdt ook op marktdagen in Roeselare. 
 
Wat betreft de haltes blijkt dat een aantal haltes duidelijk meer wordt gebruikt. Het gaat om de haltes 
in de dorpskernen, dichtbij de woonwijken of de overstappunten. Deze haltes dienen volledig uitgerust 
te worden met overdekte wachtplaatsen, vuilnisbakjes, informatie- en uurregelingborden, enz. De 
meest frequent gebruikte haltes zijn Zonnebeke-Oude Voerman, Zonnebeke-Plaats, Passendale-
Plaats, Beselare-Kerk en Geluveld-Kruiseik. De frequent gebruikte haltes zijn Zonnebeke-Klooster, 
Zonnebeke-Vier seizoenen, Zonnebeke-Broodseinde en Passendale-Schipstraat. 
 
Uit onderzoek blijkt dat, ook al is bij vele haltes reeds de nodige infrastructuur aangebracht, de 
halteaccommodatie minimaal is. Enkel bij de halte Zonnebeke-Plaats is een open fietsstalling 
voorzien. 
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3.1.4. Langzaam verkeer 

Fietsers 

De fiets kent vooral een belangrijke plaats binnen het woon-schoolverkeer. De in hoofdzaak gebruikte 
wegen zijn N332, N37, N8, de Oude Kortrijkstraat en de Grote Roeselarestraat. De meeste van deze 
wegen zijn uitgerust met fietspaden, uitgezonderd de Oude Kortrijkstraat en de Grote Roeselarestraat. 
De Oude Kortrijkstraat vormt een belangrijke fietsverbinding in de relatie Beselare-Ieper, de Grote 
Roeselarestraat in de relatie Passendale-Roeselare. 
 
Het aantal fietsers binnen het woon-werkverkeer is minimaal. Ze gebruiken in hoofdzaak de 
verbindingswegen aangezien dit de kortste verbindingen zijn en meestal uitgerust met een fietspad. 

Voetgangers 

Aangezien de dorpskernen ver uit elkaar liggen beperkt het voetgangersverkeer zich tot intern 
verkeer. Doordat de verbindingswegen (de hoofdroutes van het auto- en het vrachtverkeer) doorheen 
de dorpskernen gaan, is de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in het algemeen en de 
oversteekbaarheid in het bijzonder minimaal. 

3.2. Prognoses 

Wanneer de aanleg van een omleidingsweg niet kan doorgaan, zal de verkeersdruk op de 
dorpskernen blijven toenemen ondanks lokale ingrepen. De op- en afrit ter hoogte van Zonnebeke en 
ter hoogte van Beselare genereren heel wat doorgaand verkeer doorheen de dorpskernen. De 
verkeersleefbaarheid van de dorpskernen en de verkeersveiligheid op de verbindingswegen zal er 
verder op achteruitgaan. 
 
Door de realisatie van een omleidingsweg kan al het doorgaande verkeer uit de dorpskernen worden 
geweerd. Op die manier wordt de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen en de verkeersveiligheid 
op de verbindingswegen groter. Het komt de zwakke weggebruikers ten goede. 
 
Het beperkte openbaar vervoersaanbod en de jaarlijkse tariefverhogingen zullen het aantal reizigers 
geleidelijk aan doen dalen, met als gevolg een verdere afbouw van het aanbod door de hoge 
werkingskosten. 
 
Wanneer geen omleidingsweg kan worden gerealiseerd blijven de verbindingswegen door de hoge 
verkeersintensiteiten een noodzakelijk kwaad voor het fietsverkeer. Het gebruik van de fiets wordt 
hierdoor zeker niet gestimuleerd. In het andere geval wordt de druk op de verbindingswegen en 
binnen de dorpskernen weggenomen en krijgen de hoofdroutes van het fietsverkeer een 
verkeersvriendelijker karakter. Het zal het gebruik van de fiets aanmoedigen. Hetzelfde geldt voor het 
voetgangersverkeer. 
 
Het huidige overaanbod aan parkeergelegenheid stimuleert het interne autoverkeer. Het overaanbod 
aan parkeerplaatsen en zwakke openbaar vervoersaanbod zullen moeten worden aangepakt om het 
verwezenlijken van een trendbreuk mogelijk te maken, kansen te geven. 
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3.3. Behoeften 

Belangrijk bij het werken naar een verkeersvriendelijker klimaat binnen de gemeente Zonnebeke is dat 
een eenduidige categorisering van de wegen wordt uitgewerkt. Deze categorisering moet duidelijk 
worden gesteld vanuit de inrichting van het openbaar domein. De verschillende inrichtingswijzen 
moeten het juiste verkeersgedrag kunnen afdwingen. 
 
Er moet worden gezocht naar alternatieven voor het doorgaand verkeer in de dorpskernen. Het 
doorgaand verkeer in de dorpskernen zou kunnen worden vermeden door het aanleggen van een 
omleidingsweg. 
 
Het overaanbod aan parkeerplaatsen moet worden afgebouwd, de beschikbare ruimte moet worden 
ingezet ten voordele van de kwaliteit van het openbaar domein. 
 
De verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker moet kunnen worden 
verhoogd op de verbindingswegen en in de dorpskernen: 
- de inrichting van de doortochten dient een verkeersvriendelijker klimaat af te dwingen; 
- de woonstraten moeten als duidelijke verblijfsgebieden worden ervaren; 
- de schoolomgevingen dienen afzonderlijk te worden aangepakt. 
 
Het gebruik van het openbaar vervoer moet kunnen worden gestimuleerd, dit veronderstelt: 
- het verhogen van de frequentie van de bestaande vaste lijnen; 
- het garanderen van interne verbindingen tussen de dorpskernen via alternatieve systemen; 
- het aanbrengen van de nodige uitrustingen op de knooppunten van het openbaar vervoer; 
- het voldoende uitrusten van de op- en overstaphaltes naar het fiets- en voetgangersverkeer toe. 
 
Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd, de uitbouw van een samenhangend fietsnetwerk 
is hierbij primordiaal. 
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4. Leven en beleven 

4.1. Situatieschets natuur-, milieu- en landschapskenmerken 

4.1.1. Algemeen 

De gemeente Zonnebeke vormt op meerdere vlakken het overgangsgebied tussen de omliggende, 
meestal sterk verschillende, streken: 
- Wat betreft het landschap ligt Zonnebeke in het overgangsgebied tussen het Heuvelland en het 

vlakke Vlaamse land; 
- Wat betreft de bodem ligt Zonnebeke in het overgangsgebied tussen zandlemige bodems en 

zanderige bodems; 
- Wat betreft de afwatering ligt Zonnebeke op de scheidingslijn tussen het Leiebekken en het 

Ijzerbekken; 
- Wat betreft de verstedelijking ligt Zonnebeke in het overgangsgebied tussen de meer landelijke 

Westhoek en het sterk geïndustrialiseerde Zuid-West-Vlaanderen. 
 
Dit brengt met zich mee dat op het grondgebied van de gemeente veel verschillende gebruiken van 
allerlei aard te vinden zijn die met elk van de omliggende streken verband houden. De toenemende 
trend tot verstedelijking is hierbij de voornaamste bedreiging van de natuur en het landschap. 

4.1.2. Natuur 

De natuur in Zonnebeke staat bloot aan allerlei bedreigingen: 
- de verdere verstedelijking van de open ruimte; 
- de steeds intensievere en grootschalige landbouw; 
- het verdwijnen van kleine landschapselementen; 
- de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater; 
- … 
 
Toch is er binnen de gemeente nog de mogelijkheid om actief aan natuurontwikkeling te doen. 
 
Op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke komen een aantal belangrijke natuurwaarden voor. 
Volgende natuurwaarden werden binnen de natuurinventaris geselecteerd: 
- Als bos met bijhorende planten- en diersoorten: 

- het complex Polygonebos-Reutelbos 
- de OCMW-bossen te Zandvoorde 

- Als beken, en bijhorende beekvalleien, met een goede structuur maar slechte waterkwaliteit: 
- de vallei van de Bassevillebeek 
- de vallei van de Ravebeek 
- de bovenloop van de Polygone- en Reutelbeek 

- De permanent natte veenbodems in de vallei van de Ravebeek 
- De poel, het restant van de voormalige zandgroeve, ten oosten van de Nonnebossen 
- De restgronden die in aanmerking komen voor natuurontwikkeling: 

- de stortplaats te Zonnebeke 
- de oude en nieuwe zandwinningsputten nabij de Nonnebossen 

 
Natuurlijke (kleine) landschapselementen op het grondgebied van Zonnebeke zijn weidepoelen, 
bomen, hagen, beken, bos en wegbermen. 
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Zonnebeke is uitgesproken arm aan stilstaand oppervlaktewater. Kleine weidepoelen en omwallingen 
rond hoevegebouwen komen nog frequent voor. Rond Zandvoorde en Passendale worden de meeste 
weidepoelen aangetroffen. Het zijn belangrijke stapstenen in de verspreiding van waterplanten en 
migrerende waterdieren. Een dicht net van weidepoelen is van levensbelang voor het behoud van 
gezonde populaties amfibieën. De toenemende bemestingsdruk heeft een negatieve invloed op de 
kwaliteit van de poelen. 
 
Alleenstaande bomen, bomenrijen, boomgaarden, bossen, hagen, houtkanten, enz vormen de 
“groene” (kleine) landschapselementen. De kleine landschapselementen komen in bepaalde delen 
van de gemeente meer geconcentreerd voor dan in andere. De gebieden met de grootste dichtheid 
zijn de Ravebeekvallei, de Heulebeekvallei, de omgeving van het kasteelpark, de wijde omgeving van 
de Polygonebossen, de omgeving van het op- en afrittencomplex van A19 ter hoogte van Beselare en 
ten zuiden van Zandvoorde. De open akkergebieden ten oosten van Beselare en Passendale 
vertonen een veel geringer aandeel aan kleine landschapselementen. 
 
De beken die op het grondgebied van Zonnebeke voorkomen hebben een klein tot zeer klein debiet. 
Alle beken lozen hun water (en vuil) uiteindelijk in de Leie of de Ijzer. Door de intensieve landbouw en 
de soms gebrekkige zuivering van afvalwaters van particulieren en bedrijven, wordt de waterkwaliteit 
van de beken gehypothekeerd. Alle grote bedrijven hebben een eigen waterzuivering (opgelegd door 
de Vlarem wetgeving). Het afvalwater van het grondgebied van de deelgemeente Zonnebeke wordt 
reeds gezuiverd door een zuiveringsstation geëxploiteerd door Aquafin. Het rioleringsstelsel buiten de 
dorpskernen is niet volledig zodat de particulieren in deze meer landelijke gebieden meestal lozen in 
de gracht. 
 
De gemeente Zonnebeke telt ongeveer 154ha bosbestand. Dit betekent dat 2,28% van de totale 
oppervlakte bebost is. Het West-Vlaams gemiddelde is 2,15%, het Vlaams gemiddelde is 8,4%. 
Tussen de dorpskernen van Zonnebeke en Geluveld in, meerbepaald op de heuvelrug, situeren zich 
verschillende kleinere en grotere bossen. Deze keten bossen vormt een uitloper van de meer 
uitgestrekte bosgebieden van het Ieperse en het West-Vlaamse Heuvelland. Ook in Zandvoorde 
situeren zich een aantal bosgebieden die hierbij aansluiten. 
 
Ook de wegbermen spelen een belangrijke rol als kleine landschapselementen. Het wegbermbeheer 
is sterk bepalend voor de natuurlijke rijkdom van de bermen. Momenteel kan in Zonnebeke niet 
worden gesproken van een oordeelkundig wegbermbeheer. Nochtans zijn fraaie resultaten te 
verwachten omdat de bodem op vele plaatsen van nature arm is (zandgronden). 

4.1.3. Milieu 

Het grootste gedeelte van de gemeente Zonnebeke wordt bedekt door zandleemgronden en licht 
zandleemgronden. In de beekvalleien bestaat de bodem meestal uit klei. 
 
Zonnebeke kan in verschillende delen worden opgesplitst, de centrale heuvelrug met de zandgronden 
en de lagere zandlemige gebieden er rond. Ten oosten van de heuvelrug situeert zich het Leiebekken, 
ten westen van de heuvelrug het Ijzerbekken. 
 
Het regenwater komt via het grachten- en bekenstelsel in de Leie of de Ijzer terecht. De belangrijkste 
beken van Zonnebeke zijn in het Leiebekken: Reutelbeek, Heulebeek, Bassevillebeek, Kasteelbeek, 
en Mandel; in het Ijzerbekken: Ravebeek, Nieuwe beek, Hanebeek en Verloren hoekbeek. De meeste 
beken zijn over grote delen van hun lengte gekanaliseerd. Enkel de Polygonebeek en de bovenloop 
van de Reutelbeek kennen nog een min of meer kronkelend verloop. 
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De waterkwaliteit van alle beken is slecht. De meeste beken zijn zelfs zwaar tot zeer zwaar 
verontreinigd. Zowel de huishoudens, de industrie als de landbouw zijn verantwoordelijk voor de 
slechte waterkwaliteit. Het rioleringsstelsel is niet volledig zodat vele particulieren nog steeds 
rechtstreeks in de grachten lozen. 
 
Zonnebeke kent een gematigd klimaat met overwegend wisselvallig weer en weinig extreme 
temperaturen omwille van de nabijheid van de Noordzee (circa 60km). In die zin wijkt het weerbeeld 
niet af va de rest van het land. 

4.1.4. Landschap 

Het landschap is overwegend open en licht heuvelachtig. In het centrale gedeelte en langs de grens 
met Ieper bevindt zich op de armere zandgronden vrij veel bos, een restant van de vroegere zeer 
uitgestrekte Nonnebossen. 
 
De gemeente Zonnebeke kan landschappelijk in twee grote delen worden opgedeeld: de bosrijke en 
plaatselijk zandige centrale heuvelrug, die een uitloper vormt van het West-Vlaamse Heuvelland, en 
het overige gebied, een open landbouwgebied (akkers en weiden) met verspreide agrarische en agro-
industriële bebouwing, kleine industriële gebouwen en her en der een aantal woningen, er zijn vrijwel 
geen bosstructuren aanwezig. Het vormt een typisch landschap voor de zandleemstreken in het 
grootste deel van West-Vlaanderen. 
 
Naast de concentratie van bebouwing in de dorpskernen komen er nog heel wat gehuchten voor in de 
open ruimte. Zowel langs de bovenlokale als lokale wegen is vrij veel lintbebouwing aan te treffen. 
Hierdoor wordt het open karakter van het landschap geschonden. 
 
Het landschap van Zonnebeke spreekt vele wandelaars aan. Het is dan ook belangrijk voor het 
toerisme in Zonnebeke dat het landelijke en groene karakter van de omgeving en het landschap 
worden gevrijwaard. 

4.2. Prognoses 

Het huidige beheer van het landschap(-elementen) is niet optimaal. Dit zal een verdere teloorgang van 
het typische landschap met zich meebrengen. De bestaande structuren van landschappelijke 
elementen als knotwilgenrijen, houtwallen en boomgaarden gaan verloren, omdat er momenteel te 
weinig zorg is voor het herstel en het behoud ervan. Bij nieuwe aanplantingen wordt te veel met 
uitheemse boom- en plantensoorten gewerkt. 
 
Door de verdere eutrofiëring van bermen, bosranden, beken, … wegens afvloeiende meststoffen zal 
de diversiteit van fauna en flora verder afnemen. 
 
Het kasteelpark wordt bijna als een natuurreservaat beheerd, dat vertaalt zich in een relatief rijke 
fauna en flora. Deze rijkdom kan in de toekomst nog toenemen door kleine aanpassingen aan het 
beheer. 
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4.3. Behoeften 

Het typische, waardevolle en toeristisch gezien interessante landschap van Zonnebeke heeft nood 
aan een specifieke landschapszorg, landschapsinrichting met als doel het landschap opnieuw meer 
afwisselend te maken, het reliëf te benadrukken en zo de biologische variëteit van fauna en flora te 
verhogen. 
 
Belangrijk hierbij is dat er een betere relatie, verstandhouding kan groeien tussen de landbouwsector 
en natuursector. Landschap, natuur en landbouw hoeven niet noodzakelijkerwijs diametraal tegenover 
elkaar te staan, denk maar aan de participatie van landbouwers in landschapsontwikkelingsprojecten. 
Het waardevolle landschap vraagt om het uitzetten van een specifiek landschapsbeheer met 
gebiedsgerichte beheersactiviteiten: 
- Stimuleren van initiatieven door middel van gemeentelijke subsidies; 
- Een aangepast wegbermbeheer om waardevolle wegbermen (bloemenvelden) te bekomen, 

prioritair daar waar er weinig invloed is van landbouwwerkzaamheden zoals langsheen A19 en de 
Menenstraat. Beide lineaire landschapselementen zijn interessant als natuurverbindingsgebied 
tussen de omliggende bossen; 

- Motiveren van het aanbrengen van streekeigen groenschermen rond stallen en schuren; 
- Motiveren van kleinschalige initiatieven op het vlak van natuur- en landschapsbescherming voor en 

door landbouwers; 
- Markeren van de natuurlijke elementen in het landschap zoals het herstellen van beekbegeleidend 

groen; 
- … 
 
Verder is het belangrijk voor de natuur en het landschap dat de aangehaalde actiepunten uit het 
GNOP zouden kunnen worden uitgevoerd. 
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5. Ontspannen 

5.1. Situatieschets toerisme, recreatie, sport en cultuur 

5.1.1. Algemeen 

Het voor toerisme en recreatie aantrekkelijk gebied van Heuvelland met zijn getuigenheuvels en 
weidse landschappen en het Ieperse heeft uitlopers die reiken tot in Zonnebeke. De bosrijke 
omgeving, de mooie landschappen en de bezienswaardigheden als militaire begraafplaatsen, 
oorlogsmonumenten en –relicten, de kaasmakerij van Passendale en het kasteelpark van Zonnebeke 
met archeologisch museum, vormen aantrekkingspunten voor de recreant. In de gemeente zijn 
meerdere fiets- en wandelpaden aanwezig. Het Grote Routepad GR 128 voor wandelaars doorkruist 
de deelgemeenten Geluveld, Zonnebeke en Passendale. De toeristische dienst van Zonnebeke heeft 
de bezoeker heel wat te bieden. 
 
Bijzondere evenementen zijn de heksenstoet die tweejaarlijks uitgaat in Beselare en de kaasstoet in 
Passendale. Streekspecialiteiten zijn de diverse kaassoorten van de kaasmakerij, klaasbaarden, 
paashazen en Tommy cakes. 
 
Een trekpleister van bovengemeentelijk niveau is het recreatiepark van Bellewaarde dat om en bij het 
miljoen bezoekers telt. Dit park is gegroeid op een oorspronkelijk kasteelpark en kent een aantal 
deelgebieden met een hoge landschappelijke waarde (grondgebied Ieper). 
 
In de zestiger jaren werden een aantal weekendverblijfparken aangelegd, onder meer in de 
Nonnebossen en in het Vijverbos, met een capaciteit van 335 bedden. Van recentere datum is de 
ontwikkeling van het hoevetoerisme; de capaciteit is nog erg bescheiden en bedraagt 15 bedden. Met 
nog een 70-tal individuele tweede verblijven en enkele hotels wordt de verblijfsaccommodatie in 
Zonnebeke door het WES geraamd op 444 bedden (inventaris april 1997). 

5.1.2. Inventaris 

Activiteiten en infrastructuur 

Zonnebeke: 
- bos Den Doel (68ha); 
- kasteeldomein (10ha): recreatiedomein, streekmuseum, muziekacademie, bibliotheek, fit-o-meter, 

petanque, hengelen; 
- ontmoetingscentrum ’t Fabriekske; 
- kunstcentrum De Poort; 
- turnzaal gemeenteschool; 
- voetbalveld en oefenveld; 
- driedaagse van Zonnebeke, wandeltocht; 
- straatanimatie en vuurwerk in het park. 
Passendale: 
- kaasmuseum (open vanaf 2002); 
- parochiezaal centrum; 
- turnzaal gemeenteschool; 
- voetbalveld en oefenveld; 
- kaasstoet; 
- vredesconcerten; 
- vakantiespeelpleinen. 
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Beselare: 
- gemeentelijke sporthal; 
- sportcentrum De Kortekeer: polyvalent terrein, 3 petanquevelden, gaaipers; 
- Molenhoek: tennis, basket, volley, petanque; 
- Zaal Open Deur; 
- turnzaal gemeenteschool; 
- bovenzaal gemeentehuis; 
- schutterslokaal; 
- voetbalveld; 
- heksenstoet. 
Geluveld: 
- ontmoetingscentrum; 
- turnzaal gemeenteschool; 
- kerkplein: tennis, basket; 
- tuinwijk: voetbal; 
- voetbalveld; 
- kunstambachten- en bloemenmarkt. 
Zandvoorde: 
- Gasthuisbossen; 
- ontmoetingscentrum Santford; 
- kerstmarkt Zandvoorde. 

Bezienswaardigheden 

Zonnebeke 
- O.L.V.-Kerk 
- Archeologische tuin 
- Sculpturen op ronde punten 
- Crypte op kerkhof 
- Buttes New British Cemetery 
- Polygoon Wood Cemetery 
- Princess Patricia Light Infantry Monument 
- Gedenkzuil James-Ewen Brodie 
- Monument van de 7de Britse Divisie 
- Broodseinde gedenkteken 
- Kasteel 
- Streekmuseum 
- Bunkers 
Passendale: 
- St.-Audomaruskerk 
- Tyne Cot New British Cemetery 
- Canadian Memorial 
- New Zealand Memorial 
- New British Cemetery 
- 85th inf. Batallion Memorial 
- Australian Memorial 
- Britse bunker 
Beselare: 
- Sint-Martinuskerk 
- Heksenmonument 
Te Geluveld: 
- Kasteel Keingiaert de Gheluvelt 
- Geluveldmolen 
- St.-Margarethakerk 
- Kleinere oorlogsmonumenten 
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Zandvoorde: 
- The Household Cavalry Monument 
- Zantvoorde New British Cemetery 
- St.-Bartholomeuskerk 
- Gedenkplaat Jacques Brel 
- Commandobunker Zandvoorde 

Bewegwijzerde routes 

Volgende bewegwijzerde auto-, fiets- en wandelroutes doorkruisen de gemeente Zonnebeke: 
- In-Flanders-Fieldsroute (82km); 
- Tabaksroute (50km); 
- Vredesfietsroute (44km); 
- Bedevaartsroute (40km); 
- Solfer- en salpeterpad (8km); 
- Molenpad (5,9km); 
- Tyne Cotpad (5,6km); 
- Kranenburgpad (6,5km); 
- Doelpad (6,4-13,4km); 
- GR 128 of “Dwars door Vlaanderen”. 

Verblijfsaccommodatie 

Zonnebeke: 
- Verblijfsrecreatiegebied de Nonnebossen: 237 huisjes (juni 1999) 

- Nonnebossen: 42 huisjes 
- Nonnebossen-noord: 52 huisjes 
- Nonnebossen-oost: 80 huisjes 
- Nonnebossen-zuid: 50 huisjes 
- Nonnebossen-west: 13 huisjes 

Passendale: 
- Hotel St.-Joris (8 kamers) 
- Bed and Breakfast De Klaproos (appartement met 1 kamer) 
- Bed and Breakfast Varlet Farm (2 kamers) 
- Landelijke vakantiewoning De Vijverbuschcluyse 
Beselare: 
- Verblijfsrecreatiegebied het Vijverbos: 58 huisjes (juni 1999) 
Geluveld: 
- Hoevetoerisme: De Poezelhoekvallei (appartement met 3 kamers, appartement met 2 kamers) 
- Bed and Breakfast (3 kamers) 

Handel en horeca 

Zonnebeke: 
- 11 zaken: 1 gastronomisch restaurant, 3 tearooms restaurants, 2 snacks, 5 cafés 
Passendale: 
- 6 zaken: 1 snack, 5 cafés 
Beselare: 
- 9 zaken: 2 tearooms restaurants, 2 snacks, 5 cafés 
Geluveld: 
- 5 zaken: 1 tearoom restaurant, 4 cafés 
Zandvoorde: 
- 2 zaken: 2 cafés 
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5.2. Prognoses 

De gemeente Zonnebeke beschikt over heel wat toeristische troeven zowel naar actieve als naar 
passieve recreatie toe zoals het glooiende en bosrijke natuurlandschap met de wandel- en fietsroutes; 
het dagrecreatiepark Bellewaarde, dat onrechtstreeks ook de gemeente Zonnebeke ten goede komt; 
de folklore; de vele oorlogsmonumenten en het streekmuseum; het kasteelpark; het kaasmuseum 
(open vanaf 2002); … Door deze aanwezige activiteiten en infrastructuren kan de gemeente zich naar 
de toekomst ten volle profileren als toeristisch-recreatieve trekpleister binnen de regio. 

5.3. Behoeften 

De toeristisch-recreatieve infrastructuur en toeristisch-recreatieve polen liggen verspreid over het 
gehele grondgebied van de gemeente, in de huidige situatie ontbreekt de nodige samenhang. De 
aanwezige toeristisch-recreatieve infrastructuur en bestaande en potentiële toeristisch-recreatieve 
polen zouden in een samenhangend netwerk moeten worden verwerkt, dit komt de aantrekkingskracht 
van de gemeente in het algemeen en van de toeristisch-recreatieve structuur in het bijzonder ten 
goede. 
 
Bestaande ideeën en plannen omtrent de uitbouw van een aantal nieuwe toeristisch-recreatieve polen 
zoals het project omtrent de vredestuin en het project omtrent de dug-outs zouden beleidsmatig en 
ruimtelijk moeten worden ondersteund (zie ook richtinggevend deel, kaart: gewenste recreatieve 
ruimte). 
- Het project omtrent de vredestuin omvat een geïntegreerd gebiedsgericht programma in het kader 

van het provinciaal milieubeleidsplan meerbepaald voor de omgeving van de Tyne Cot Cemetery. 
De heuvelrug vormt een gaaf landschap en is van uitzonderlijk historisch en toeristisch-recreatief 
belang. Het is een van de belangrijkste slagvelden uit de eerste wereldoorlog en ligt langs het 
traject van de vredesroute, de bedevaartsroute en het provinciaal recreatief fietsnetwerk. Het 
vormt een belangrijke hoeksteen binnen de uitbouw van het Westhoek Vredespark. Binnen het 
project wordt gestreefd naar een eenheidsvisie rond de thema’s 14-18, recreatie, natuur en 
landschap en gastronomie. 

- Het project omtrent de dug-outs omvat de opgraving en reconstructie van voormalige loopgraven 
gekoppeld aan enige accommodatie voor bezoekers en toeristen. Het situeert zich ten noorden 
van de A19, aansluitend op het Polygonebos. 

 
Het hoevetoerisme zit momenteel in de lift. Binnen de gemeente Zonnebeke is de uitbouw ervan nog 
zeer beperkt. Naar de toekomst toe zou de ontwikkeling van het hoevetoerisme ruimtelijk en 
beleidsmatig moeten worden ondersteund, zodat deze ook in de gemeente Zonnebeke ten volle tot 
ontplooiing kan komen. 
 
Het probleem van de bestaande zonevreemde horecazaken en eventuele uitbreidingsmogelijkheden 
langs de toeristisch-recreatieve assen moet worden onderzocht. Hiervoor moeten oplossingen kunnen 
worden uitgewerkt. 
 
Elke deelgemeente beschikt over een voetbalveld en bijhorende voetbalclubs. De gemeente opteert 
ervoor dat deze voorzieningen per deelgemeente kunnen worden behouden en geoptimaliseerd. De 
meeste van de voetbalvelden liggen buiten de daartoe bestemde zones. Hiervoor moeten oplossingen 
kunnen worden uitgewerkt. 
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Knelpunten, kwaliteiten en potenties 

Vanuit deze eerste kennis van de bestaande ruimtelijke structuur en situatie binnen de gemeente 
worden knelpunten, kwaliteiten en potenties geschetst. In eerste instantie gebeurt dit voor de 
verschillende ruimtelijke structuren, in tweede instantie voor de ruimtelijke entiteiten. 
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1. Knelpunten, kwaliteiten en potenties binnen de ruimtelijke 
structuren 

1.1. Knelpunten binnen de ruimtelijke structuren 

1.1.1. Natuurlijke en landschappelijke structuur 

Knelpunten 

Algemene knelpunten met betrekking tot de natuur en het landschap zijn: 
- het verdwijnen van de kleine landschapselementen; 
- erosie door het verdwijnen van hagen en bomenrijen; 
- het verdwijnen van beekbegeleidende bomen en hagen; 
- het slecht onderhouden van knotwilgen en hagen; 
- verontreiniging van het kwelwater door bemesting; 
- de milieuinventaris stelt dat Zonnebeke een zwarte gemeente is met betrekking tot de 

mestproductie, niet alle mest kan in de gemeente worden afgezet; 
- overbemesting van akkers en weilanden bedreigt bermen, beken, grachten en poelen; 
- inspoeling van meststoffen en het lozen van sanitair afvalwater vormt een bedreiging voor de 

waterkwaliteit van beken, grachten en weidepoelen; 
- streekvreemde boomsoorten in de bossen; 
- opvullen van depressies in landbouwgebied met puin; 
- ontbreken van streekeigen groenschermen rond stallingen en dergelijke; 
- het verspreid voorkomen van een aantal grootschalige bedrijven in het open landschap; 
- recreatiedruk in de bossen; 
- sluikstorten (wordt politioneel streng tegen opgetreden); 
- … 

1.1.2. Nederzettingsstructuur 

De ruimtelijk economische structuur, bestaande uit bedrijvigheid en toeristisch-recreatieve activiteiten, 
maakt deel uit van de nederzettingsstructuur. De knelpunten, kwaliteiten en potenties binnen de 
ruimtelijk economische structuur worden dan ook onder de knelpunten, kwaliteiten en potenties van de 
nederzettingsstructuur opgenomen. 

Knelpunten 

Algemeen 

De bebouwde ruimte komt sterk verspreid voor op het grondgebied van de gemeente. De open ruimte 
is hierdoor in grote mate versnipperd. 
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Ambachtelijke bedrijvigheid26 

De bestaande ambachtelijke zones in de gemeente zijn praktisch volledig ingenomen door bedrijven. 
Op dit ogenblik zijn er praktisch geen mogelijkheden aanwezig om te herlokaliseren in de eigen 
gemeente. De nog resterende fragmenten in de dorpskernen van Passendale en Geluveld zijn beperkt 
enerzijds wat betreft de omvang anderzijds wat betreft de ligging en bereikbaarheid. 
 
Iets meer dan de helft van de bedrijven situeert zich in niet geëigende zones. In een aantal gevallen 
kunnen de bedrijven op die plaats niet behouden blijven daar zij storend werken op de natuurlijke, 
landschappelijke en agrarische structuur of omdat ze teveel verkeershinder veroorzaken ten aanzien 
van de omgeving. 
 
Een aantal van deze bedrijven zijn tot ontwikkeling gekomen vóór de vaststelling van het gewestplan. 
Ze zijn vergroeid met de site en door hun omvang en investeringsniveau niet meer te herlokaliseren. 
 
De schaarse ruimte voor de ontwikkeling van bedrijven versus het aanbod in het nabije Henegouwen 
is een zwakte en kan zelfs een bedreiging vormen voor de lokale en regionale economische structuur. 
In de gemeente Zonnebeke is nu reeds een tendens tot delokatie vast te stellen bij gebrek aan 
uitbreidingsmogelijkheden en bij gebrek aan bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeente. 
 
De beperkingen ten aanzien van de uitbouw van lokale bedrijventerreinen, opgelegd in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, wordt als bedreigend ervaren voor 
de lokale economische structuur. Het vigerende instrumentarium en het beleid van de bevoegde 
voogdijoverheden terzake vormen een belemmering om slagvaardig in te spelen op de vraag naar 
(her)lokalisatie en uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven. 

Landbouwbedrijvigheid 

De opeenstapeling van beperkingen naar de uitbating van landbouwbedrijven, zoals de beperking 
naar de hoeveelheid mestafzet, vormt een bedreiging voor de landbouw. 
 
Vrijkomende landbouwzetels worden opgekocht door rijke industriëlen om een privé-park of 
paardenrange uit te bouwen. Op die manier wordt het landbouwareaal (boerderij en gronden) gebruikt 
voor het uitoefenen van hobby’s en gehypothekeerd voor de productie en het dagelijkse inkomen van 
de landbouwers. 
 
Het herlocaliseren van zonevreemde activiteiten betekent dat opnieuw landbouwgronden zullen 
worden aangesneden. De landbouwsector ziet deze activiteiten liever geregulariseerd waar ze 
gevestigd zijn, daar na herlocalisatie de reconversie naar landbouwactiviteiten niet altijd evident is. 
 
Er is geen beleid naar zonevreemde landbouwbedrijven toe. Deze problematiek werd niet opgenomen 
in het sectoraal BPA voor zonevreemde bedrijven. 
 
De toename van het aantal leegstaande hoevegebouwen kan op termijn een probleem worden. 

Toeristisch-recreatief netwerk 

Veel van de woningen in de verblijfsrecreatiegebieden zijn permanent bewoond. 
 
Enkel in het kerngebied Beselare is ruimte voorhanden voor dagrecreatie. De sporthal en bijhorende 
voetbalvelden situeren zich hierbinnen. Binnen de overige kerngebieden liggen de sportvoorzieningen, 
voornamelijk voetbalvelden, zonevreemd. Ook het sportterrein De Kortekeer nabij A19 met faciliteiten 
voor boogschieten, petanque en tennis ligt zonevreemd. De gemeente wenst deze verschillende 
voorzieningen te behouden. 
                                                      
26 Op de vraag naar een schets omtrent de vergunningsproblematiek van de stortplaats Inafzo wenst de gemeente te 
verduidelijken dat de vergunningsaanvragen worden afgehandeld volgens de vigerende wetgevingen. 
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1.1.3. Verkeers- en vervoersstructuur 

Knelpunten 

Door de twee aansluitingen op A19 wordt veel verkeer aangetrokken op de verbindingswegen N303, 
N332. De dorpskernen van Zonnebeke, Passendale en Beselare krijgen veel verkeer te verwerken. 
Iedere dorpskern wordt doorkruist door een verbindingsweg en vormt een knooppunt binnen het 
woon-werkverkeer. Het verkeer belast de leefbaarheid van de dorpskernen. 
 
Momenteel zijn er geen alternatieven voorhanden om het doorgaand verkeer uit de dorpskernen te 
halen of om de ontsluiting van de bedrijven op een andere manier te organiseren. 
 
Het zwaar vervoer zit voornamelijk op de wegen van en naar A19. N303 en N332 worden hierdoor 
sterk belast. Ook de Statiestraat wordt geconfronteerd met een groot aandeel zwaar vervoer. 
Ongeveer 10 tot 20% van het verkeer op deze wegen is zwaar vervoer. 
 
Een groot deel van het verkeer en dan voornamelijk het zwaar verkeer blijkt geen 
bestemmingsverkeer te zijn, maar doorgaand verkeer. 
 
Het niet weerhouden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van N37, als nieuwe regionale weg 
op de voormalige spoorwegbedding tussen Ieper en Roeselare, wordt als een bedreiging ervaren voor 
de lokale en regionale economie. 
 
Ongeveer 50% van de ongevallen vindt plaats op de verbindingswegen N303, N332, N37 en N8. 
N303 en N8 vormen hier de uitschieters. De overige 50% gebeurt op de lokale wegen, de Statiestraat, 
de ’s Graventafelstraat en de Langemarkstraat vormen hier de uitschieters. 
 
De verbinding over de weg met Roeselare is onvoldoende uitgerust. 
 
Verplaatsingen gebeuren in hoofdzaak met de auto. Ondanks de diverse herstructureringen in het 
wegennet blijft de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid een zwak punt. Voor een aantal 
bestemmingen, in het bijzonder voor Roeselare, worden de minder goed uitgeruste intergemeentelijke 
wegen boven de gewestwegen en autosnelwegen gekozen. Dit hypothekeert de verblijfskwaliteit en 
de verkeersveiligheid. Het aandeel zwaar vervoer vergroot de negatieve effecten. 
 
Er is een overaanbod aan parkeerplaatsen. 
 
Binnen de gemeente zijn de mogelijkheden met het openbaar vervoer beperkt. De busverbindingen 
met de omliggende steden zijn goed, de frequentie is echter zeer laag. De halteaccommodatie is 
minimaal. 
 
Een snelle en comfortabele spoorwegverbinding met Ieper, Roeselare en de rest van het Belgische 
spoorwegennet is weggevallen ingevolge het opheffen van de spoorweg tussen Ieper en Roeselare 
met stations te Zonnebeke en Passendale. 
 
De hoofdroutes van het functionele fietsverkeer zijn een aantal voorname verbindingswegen als N332, 
N8 en N37 en de Oude Kortrijksebaan en de Grote Roeselarestraat. Het vormen de kortste routes 
voor het fietsverkeer. Door de hoge verkeersbelasting is het risico op verkeersonveiligheid hier groot. 
De Oude Kortrijksebaan en de Grote Roeselarestraat hebben geen fietsvoorzieningen. 
 
Voor het overgrote deel van de schoolgaande jeugd is de fiets het voortransportmiddel van de bus. De 
bushaltes zijn hiervoor onvoldoende uitgerust. 
 
Voor de voetgangers is het grootste knelpunt de oversteekbaarheid van de verbindingswegen die de 
dorpskernen doorkruisen. De verkeersintensiteiten op deze wegen beperken de verkeersveiligheid 
binnen de dorpskernen voor de zwakke weggebruiker. 
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1.2. Kwaliteiten en potenties binnen de ruimtelijke structuren 

1.2.1. Natuurlijke en landschappelijke structuur 

Kwaliteiten en potenties 

De situering van de gemeente Zonnebeke op de noordzuidgerichte heuvelrug maakt haar uniek. In het 
oosten sluit de gemeente aan op het open agrarisch landschap ten zuiden en zuidwesten van 
Roeselare, in het westen sluit ze aan op het bos- en heuvelrijke landschap ten zuiden van Ieper. 
 
De gemeente is rijk aan landschapstypen met een grote variëteit aan (kleine) landschapselementen: 
- het herstellen van het beekbegeleidend groen kan opnieuw de loop van de beken in het landschap 

accentueren; 
- via subsidies kan het onderhoud van kleine landschapselementen als hagen, bomenrijen, solitaire 

bomen, … worden gestimuleerd; 
- met een goed wegbermbeheer kunnen waardevolle wegbermen worden bekomen: een goed 

voorbeeld hiervan is het beheer van de bermen langs de Moorsledestraat, zij worden niet meer 
gemaaid zodat fauna en flora zich er ten volle kan ontplooien; de andere bermen worden 
tweemaal per jaar gemaaid in juni en september. 

 
Haagjes, maar ook hoogstambomen, rond de boerderijen / bedrijven moeten deze beter integreren in 
het landschap en de minder mooie hoekjes van het erf / de site (schroot, silo’s, opslagplaatsen, enz) 
aan het zicht onttrekken. In de stedenbouwkundige vergunningen worden bepalingen voorzien om 
rond de bedrijfsgebouwen een groenscherm aan te leggen. De desbetreffende landbouwers en 
bedrijfsleiders worden schriftelijk aangemaand het groenscherm aan te planten als wordt vastgesteld 
dat dit niet is gebeurd binnen het eerste plantseizoen na de voltooiing van de bouwwerken. 

1.2.2. Nederzettingsstructuur 

Kwaliteiten en potenties 

Algemeen 

De nabijheid van de regionaalstedelijke gebieden Kortrijk en Roeselare en het kleinstedelijk gebied 
Ieper maakt dat de bevolking van Zonnebeke makkelijk kan gebruik maken van stedelijke 
voorzieningen op hoog niveau. 
 
De kernen Zonnebeke, Passendale, Beselare en Geluveld zijn goed uitgebouwd, beschikken over een 
leefbaar voorzieningenniveau, een rustige woonomgeving en hebben hun landelijk karakter nog niet 
verloren. 
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Ambachtelijke bedrijvigheid: potentiële zones voor bedrijvigheid 

Het zoeken naar potentiële zones voor bedrijvigheid (zoekzones) dient voor de herlocalisatie van 
zonevreemde en niet-zonevreemde bedrijven die momenteel op hun huidige locatie of geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer hebben of op termijn moeten verdwijnen enerzijds en voor de 
ontwikkeling van nieuwe lokale bedrijven anderzijds. Er wordt in eerste instantie gezocht naar nieuwe 
ruimte voor bedrijvigheid tegelijkertijd wordt de resterende beschikbare ruimte binnen de bestaande 
bedrijventerreinen geëvalueerd. Voor het bepalen van de potentiële zones of zoekzones voor 
bedrijvigheid worden volgende mogelijkheden vooropgesteld: 
- ofwel een zone in aansluiting op de bestaande nederzettingsstructuren (de dorpskernen); 
- ofwel een zone in aansluiting op de bestaande bedrijvenzones (vb. Polderhoek). 
 
In aansluiting op de bestaande nederzettingsstructuren 
De dorpskern van Zonnebeke: potentiële locatie 
- De regionale bereikbaarheid van de dorpskern van Zonnebeke is interessant door de rechtstreekse 

aansluiting via N37 op A19. 
- Potentiële zone 1: de noordelijke uitbreiding van de ambachtelijke zone in de Albertstraat. De 

potentiële zone sluit onmiddellijk aan op de bebouwde ruimte van de dorpskern, versterkt de 
concentratie van activiteiten in de dorpskern en integreert een aantal grootschalige bedrijven die 
er momenteel gelegen zijn. De zone kent een goede lokale ontsluiting en regionale 
bereikbaarheid, maar veroorzaakt in de huidige situatie voor extra belasting in het centrum van 
Zonnebeke. Ze situeert zich langs de Langemark- en Albertstraat en wordt tegelijk ontsloten door 
de gemeentelijke weg aangelegd op de voormalige spoorwegbedding. Deze bijkomende 
ontsluiting biedt in de huidige situatie beperkte mogelijkheden, indien een omleidingsweg zou 
kunnen worden gerealiseerd biedt dit ruimere perspectieven. 

 
De dorpskern van Passendale: huidige locatie 
- De resterende ruimte binnen de ambachtelijke zone ten noorden van het centrum roept vragen op 

omwille van de omvang, ligging en bereikbaarheid. Een efficiënte en kwalitatieve ruimtelijke 
invulling is hier noodzakelijk. 

 
De dorpskern van Geluveld: huidige locatie 
- De resterende ruimte binnen de ambachtelijke zone ten noorden van de Menenstraat roept vragen 

op omwille van de omvang, ligging en bereikbaarheid. Het lijkt veeleer wenselijk deze ruimte hier 
te kunnen schrappen op voorwaarde dat ze elders kan worden verwezenlijkt. Het biedt de 
mogelijkheid een zo groot mogelijke concentratie van de bedrijvigheid na te streven, door de 
huidige versnipperde situatie door het gewestplan te herzien, en tevens het economische verkeer 
te concentreren en uit de dorpskernen te houden. 

 
In aansluiting op de bestaande bedrijvenzones 
Bedrijventerrein Polderhoek 
- Potentiële zone 2: de oostelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Polderhoek. De uitbreiding is 

nodig enerzijds voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven en anderzijds voor de uitbouw 
van nieuwe lokale bedrijven. Het bedrijventerrein ligt langsheen A19, ter hoogte van het op- en 
afrittencomplex te Beselare. Het bereikbaarheidsprofiel van de locatie is dan ook bijzonder 
interessant voor de inplanting van bedrijvigheid. 

- De uitbreiding van het bedrijventerrein Polderhoek op het grondgebied van Geluveld, in het 
provinciaal structuurplan gedefinieerd als woonkern, kan dienst doen als lokaal bedrijventerrein 
voor Beselare, in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan gedefinieerd als herlocalisatiehoofddorp. 
Administratief ligt de zone op het grondgebied van Geluveld, fysiek-ruimtelijk sluit het veel meer 
aan bij het kerngebied Beselare. 
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Landbouwbedrijvigheid 

De landbouwbedrijvigheid is gediversifieerd. Door de nabijheid van de veiling van Roeselare en de 
aanwezigheid van het groenteverwerkend bedrijf Pasfrost is de groenteteelt een stuk toegenomen. 
 
Om de problematiek van de mestafzet aan te pakken zouden samenwerkingsvormen kunnen worden 
uitgewerkt tussen de akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Ook kan worden gedacht aan de uitbouw van 
een eigen mestverwerkingsbedrijf waar waterzuivering, compost- en mestverwerking wordt 
gecombineerd. 

Toeristisch-recreatief netwerk 

Zonnebeke is aantrekkelijk voor zachte vormen van toerisme als wandel- en fietsroutes, bezoeken van 
kasteelparken en oorlogsmonumenten. 
 
Zonnebeke houdt enkele culturele en folkloristische tradities in stand: het streekmuseum, 
evenementen rond de eerste wereldoorlog, twee folkloristische stoeten. Ze hebben een uitstraling tot 
ver buiten de gemeentegrenzen. 
 
Het dagrecreatiepark Bellewaarde situeert zich voor een groot gedeelte op het grondgebied van 
Zonnebeke. Deze toeristisch-recreatieve activiteit komt ook de gemeente Zonnebeke ten goede. 
 
De verdere uitbouw van het hoevetoerisme biedt potenties naar de toekomst toe. De landbouwsector 
pleit er uitdrukkelijk voor dat dit enkel mogelijk wordt gemaakt op actieve landbouwbedrijven. 

1.2.3. Verkeers- en vervoersstructuur 

Kwaliteiten en potenties 

Algemeen 

De bereikbaarheid van en naar de gemeente Zonnebeke via het wegennet is bijzonder goed, behalve 
in de relatie met Roeselare. 
 
Zonnebeke, Passendale en Geluveld zijn goed ontsloten door het openbaar vervoer. 

Potentiële omleidingsweg 

Op het provinciale niveau wordt tot op heden de oude spoorwegbedding veeleer gezien als een 
toeristisch-recreatieve fietsroute enerzijds en een alternatief voor het functionele fietsverkeer 
anderzijds. Op die manier kan het langzaam verkeer worden gescheiden van het (zwaar) verkeer op 
de intergemeentelijke verbindingswegen tussen de verschillende dorpskernen. 
 
Op gemeentelijk niveau pleit men er veeleer voor de rollen om te draaien. De oude spoorwegbedding 
wordt veeleer gezien als mogelijk alternatief voor het (zwaar) verkeer op de intergemeentelijke 
verbindingswegen tussen de verschillende dorpskernen, enerzijds om de dorpskernen te ontlasten en 
anderzijds om de verkeersveiligheid op de bestaande wegen te vergroten. 
 
Het realiseren van een omleidingsweg op de voormalige spoorwegbedding creëert, in eerste instantie 
voor de gemeente Zonnebeke en in een ruimer scenario ook voor de gemeente Moorslede, aan de 
ene kant een ‘verzamelweg’ voor het verkeer op weg naar A19 en aan de andere kant een 
alternatieve ‘ontsluitingsweg’ voor de bestaande bedrijvigheid langsheen deze as. 
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2. Knelpunten, kwaliteiten en potenties binnen de ruimtelijke 
entiteiten 

2.1. Westelijke flank en open ruimte met Zonnebeke 

2.1.1. Knelpunten 

Ingevolge de aanwezigheid van een aantal barrières zoals het kasteelpark, een beekvallei en de 
voormalige spoorweg is het nederzettingspatroon van de dorpskern van Zonnebeke met de jaren op 
een onevenwichtige wijze uitgewaaierd in zuidwestelijke richting. 
 
De onzekerheid omtrent het kunnen realiseren van een omleidingsweg op de voormalige 
spoorwegbedding hypothekeert de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanwezige en eventueel 
nieuwe bedrijvigheid in de Albertstraat. 
 
Over-recreatie in het kasteelpark moet worden vermeden, fietsers zouden moeten worden geweerd 
zeker mountain-bikers. 
 
De berm van de zuidelijke uitloper van het kasteelpark wordt als sluikstort gebruikt. 
 
De natuurwaarde van de vallei van de Ravebeek in het algemeen en het veengebied in het bijzonder 
wordt bedreigd door: 
- de slechte waterkwaliteit van de beek; 
- de insijpeling van voedingsstoffen; 
- het niet maaien van het hooiland; 
- het dichtgroeien van de poel; 
- het opvullen van lager gelegen stukken; 
- het graven van ontwateringsgrachten; 
- … 

2.1.2. Kwaliteiten en potenties 

Binnen het domein van het kasteelpark zijn enkele percelen hooiweiden gelegen. Door 
natuurvriendelijk hooilandbeheer toe te passen zijn hier heel wat mogelijkheden voor het verhogen 
van de natuurwaarden. 
 
Een meer natuurlijk beheer van de vallei van de Ravebeek kan de voormalige natuurwaarde 
herstellen zoals: 
- het aanbrengen van een kleinschalige waterzuivering voor het huishoudelijk afvalwater van de 

dorpskern van Passendale door middel van een rietveld op de aangrenzende gronden ter 
sanering van de nu sterk verontreinigde Ravebeek; 

- het beheren van het veengebied tegen het overstromen van de Ravebeek, doordat het veengebied 
een spons vormt voor het afstromend regenwater. 
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2.2. Heuvelrug met Passendale 

2.2.1. Knelpunten 

De heuvelrug is met de jaren sterk bebouwd geworden. De open ruimte fragmenten op de heuvelrug, 
vanwaar het achterliggende landschap zichtbaar wordt, zijn nog schaars. 
 
Ten noorden van de het kerngebied Passendale liggen een aantal grootschalige bedrijven temidden 
van de open ruimte. 
 
De dorpskern van Passendale vertoont een sterk uitgewaaierd karakter. 
 
De openbare ruimte in het centrum is ruim bemeten maar heeft weinig karakter. Een herinrichting van 
het openbaar domein is noodzakelijk. 

2.2.2. Kwaliteiten en potenties 

Binnen de dorpskern van Passendale is er nog voldoende ruimte voorhanden voor het wonen. 

2.3. Oostelijke flank en open ruimte met Beselare 

2.3.1. Knelpunten 

De oostelijke flank en open ruimte van de heuvelrug wordt doorsneden door de aaneengeregen 
bebouwing langsheen de Statiestraat. 
 
De open ruimte is sterk versnipperd door verspreide bebouwing, deze versnippering neemt toe in de 
omgeving van het kerngebied Beselare. 
 
De resterende ruimte voor het wonen binnen de dorpskern van Beselare is beperkt. 
 
Het openbaar domein binnen de dorpskern van Beselare heeft tevens weinig karakter. De 
herinrichting is wenselijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving enerzijds en voor 
de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid anderzijds. 

2.3.2. Kwaliteiten en potenties 

Door de herinrichting van het openbaar domein binnen het centrum kunnen de centrumactiviteiten 
beter op elkaar worden betrokken en kan op die manier het centrum als ruimtelijk geheel worden 
versterkt. 
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2.4. Boscomplex met Geluveld 

2.4.1. Knelpunten 

De dorpskern van Geluveld is gegroeid langs N8 en vormt een strook van ongeveer 1,5km. N8 is hier 
geen drager van activiteiten maar van residentiële bebouwing. De verkeersfunctie primeert er echter 
boven de verblijfsfunctie. 
In het PRS wordt N8 niet langer beschouwd als bovenlokale weg, maar als een weg van lokaal 
belang. Recente verkeerstellingen wijzen er echter op dat deze weg meer dan 1miljoen voertuigen per 
jaar te verwerken krijgt. De bewegwijzering voor het dagrecreatiepark Bellewaerde, een bovenlokale 
publiekstrekker, verloopt via A19 afrit Beselare en N8. Op basis van deze gegevens lijkt het weinig 
realistisch deze weg als een lokale weg te beschouwen. 
 
De inplanting van verblijfsrecreatieve bebouwing in de Nonnebossen heeft de natuurwaarde van het 
gebied aangetast. De natuurwaarde wordt verder bedreigd door de verdergaande verkaveling, de 
uitbreiding van de weekendhuisjes en de over-recreatie. 
 
Door het vellen van bomen en het aanplanten van geen streekeigen groen kunnen de belangrijkste 
natuurwaarden van dit gebied teloorgaan. In de bossen rukken uitheemse boomsoorten op als 
Amerikaanse eik, gewone esdoorn en Amerikaanse vogelkers. In het Polygonebos staan veel 
uitheemse bomen. 
 
Dode bomen worden niet vervangen waardoor de structuur van de landschappelijke elementen als 
knotwilgenrijen, houtwallen en boomgaarden verloren gaat. 
 
De industriezone Polderhoek is onvoldoende voorzien van opgaand groen. 

2.4.2. Kwaliteiten en potenties 

Het boscomplex vormt het belangrijkste deelgebied naar het toerisme in de streek, landschapszorg 
moet hier de hoogste prioriteit krijgen zoals: 
- een ecologisch wegbermbeheer; 
- het aanvullen van haagrestanten en aanplanten van nieuwe hagen; 
- het omheinen van veedrinkpoelen tegen het vertrappelen door het vee; 
- het behouden van de typische zandweg langs de oostelijke rand van het Polygonebos; 
- nieuwe aanplantingen enkel met inheemse bomen; 
- aanbrengen van een groenscherm rond de wijk Brikke; 
- behouden van de beekbegeleidende knotwilgen langs de Hanebeek; 
- … 
 
Het boscomplex is uitermate interessant om waardevolle wegbermen te bekomen omdat de bodem 
van nature reeds arm is aan voedingsstoffen en er waarschijnlijk snel resultaten kunnen worden 
geboekt. De brede wegbermen van A19 en de weg Ieper-Menen bieden de beste potenties. Ze 
hebben een zandige ondergrond, mits het juiste bermbeheer ideaal om op korte termijn bloemenrijke 
bermen te verkrijgen. 
 
Door een meer natuurlijk beheer van de wegbermen van A19 kan een ideaal natuurverbindingsgebied 
worden gecreëerd tussen de verschillende bosjes langs of nabij A19. 
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De oude zandwinningsput zou integraal moeten worden beschermd, de natuurwaarde ervan is hoog. 
Het gebied is tevens geschikt als studiegebied voor scholen voor praktijklessen biologie en 
plantkunde. Bij einde gebruik van de ernaast gelegen zandwinningsput kan deze bij de oude 
zandwinningsput worden gevoegd en tevens ingericht als natuurgebied. 
 
De omgeving van het bosje, tussen het kasteelpark en de Wervikstraat, en de nabij gelegen oude 
boerderij met hagen en hooilanden kan als kleinschalig natuurgebied worden beheerd in 
overeenkomst met de betrokken landbouwer(s). 
De bedrijven op het bedrijventerrein Polderhoek zouden moeten worden gestimuleerd om samen te 
werken in functie van de gemeenschappelijke aanleg van een groenscherm. 

2.5. Zuidelijke open ruimte met Zandvoorde 

2.5.1. Knelpunten 

Het uitrustingsniveau van de dorpskern van Zandvoorde is beperkt. 
 
Zandvoorde heeft geen busverbinding met de andere dorpskernen van Zonnebeke. 

2.5.2. Kwaliteiten en potenties 

Het opnieuw aanplanten en uitbreiden van de rijen knotwilgen langsheen de Bassevillebeek en de 
Kasteelbeek bieden de mogelijkheid interessante natuurverbindingsgebieden te creëren. 
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Inleiding 

Als tweede luik van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, geeft het richtinggevend gedeelte een 
beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. 
 
Deze wensstructuur is toekomstgericht maar kan niet worden los gezien van de bestaande ruimtelijke 
structuur zoals beschreven in het eerste deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het 
informatief gedeelte. Er wordt uitgegaan van de voorziene ruimtelijke behoeften, ingespeeld op de 
waargenomen trends (om ze te ondersteunen, af te remmen of duurzaam te laten ontwikkelen) en er 
wordt getracht een duurzame oplossing te bieden aan de problemen, zoals die werden beschreven in 
het eerste deel. 
 
Bij de opmaak van de gewenste ruimtelijke structuur wordt in eerste instantie een algemene 
toekomstvisie voor de gemeente uitgezet waarbinnen globale doelstellingen en globale ruimtelijke 
concepten worden gedefinieerd. Vervolgens wordt per ruimtelijke component een beschrijving 
gegeven van de gewenste ruimtelijke structuur, uitgewerkt in een specifiek gewenst programma en 
een specifiek gewenst beleid. Tenslotte wordt ingezoomd op de gewenste ontwikkeling van de 
ruimtelijke entiteiten, meerbepaald de ‘kerngebieden’ bestaande uit de dorpskernen en aanpalende 
open ruimte. Het geheel van gewenste deelstructuren en gewenste deelentiteiten vormt het kader 
waarbinnen de doelstellingen (toekomstvisie) moeten worden gerealiseerd. Om de doelstellingen in de 
praktijk te concretiseren en de gewenste ruimtelijke structuur op het terrein waar te maken, worden 
tenslotte reeds een aantal maatregelen en acties vooropgesteld. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument voor het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid. Het richtinggevend gedeelte zet hierin de krijtlijnen voor het toekomstige ruimtelijke beleid uit. 
Elke beleidsbeslissing zal moeten worden getoetst aan haar ruimtelijke consequenties, die in 
overeenstemming moeten zijn aan de beschreven beleidsdoelstellingen. Er kan enkel worden 
afgeweken mits een gemotiveerde beslissing, of zoals het decreet van 18 mei 1999 het stelt: “het 
richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het ruimtelijk structuurplan 
waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag afwijken, tenzij omwille van 
onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 
activiteiten of omwille van dringende sociale, economische of budgettaire redenen”. 
 
De gewenste ruimtelijke structuur op bovengemeentelijk niveau wordt beschreven door het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Deze werden 
als ‘ruimtelijke beleidsplannen’ opgenomen in het eerste deel, het informatief gedeelte. 
 



��������	
��
������������������

�
������������������������������������

��������	
�
��

�������

������������
��

�
	
��


�
���
 !
"

�
#����"
���!��
�$����%��
�

&!
�%
���!��
�$����%��
�

�
#
�$
��!��
�$����%��
�

��!��
�$���� 
"�!'$!�(
!"������!��!��#�
 !
"

��!��
�$�����)
� ��
�*��+�!
#

��!��
�$�����+�!$!�
!�
�

��!��
�$�����
+�
��!
*�%��
�

�����������������������

����
������	�����
 
!
����"
	������

��	
"
���
���
!����

��#������$�%�
�
�

��
�����
 
!


�
+
� 
������

,��" ��%�
 !
"

-
�$
����� �#+��)�
�

&������!'.�
�����"#+(�))
�!'.�%���"
$���
�$���
!

,��"#+(�))
�!'.�%���"
$���
�$���
!

��
�!#�!+(/�
+�
��!
*��
 !
"� !'��!�#�
.

0��
��!

�����" ��%�
 !
"

��#/�
��)��.#���+����

1��

��
#���
���)
����!��


2)
����!��
�+���!"��

,�.��
��#

��$
���.��
��#

����))���

�
���"
�	�
.
�����+3��
�������#�!���$���"


���!��
�"
�.
��
�

���'
+�����2����#�!���4���
 
.
�
���
#
���


���'
+��5��6
"

��
�!'.
������#�!���0�##
�"��


��
�!#�!#+(/�
+�
��!
$
��#

�������6
%
�#�
���!��
�!'.
�#���+����

�

��

�

��

#+(��������������

� �����



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Richtinggevend gedeelte  5

1. Zonnebeke zet een toekomstvisie uit 

1.1. Globale doelstellingen 

Zonnebeke: een dynamische gemeente in balans tussen maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen 

Zonnebeke wil een moderne gemeente zijn met een volwaardig uitrustingsniveau, een aangename en 
veilige leefomgeving, economische bedrijvigheid, een leefbare landbouw, zachte vormen van toerisme 
en voldoende recreatiemogelijkheden. 
De bedrijvigheid, de landbouw en de toeristisch-recreatieve activiteiten ontplooien een zekere 
dynamiek. De gemeente wenst deze dynamiek te ondersteunen rekening houdend met de ruimtelijke 
draagkracht, binnen de grenzen van een duurzame ontwikkeling. 
Een evenwicht dient gezocht tussen de dynamiek van de maatschappelijke activiteiten: het wonen, het 
werken, het leven en de kwaliteiten van de bestaande ruimtelijke structuur: het landschap, de 
bebouwde en open ruimte, de natuur en het leefmilieu. 

Een onderscheid tussen de grote en kleinere dorpskernen 

De deelgemeenten hebben elk een eigen identiteit. De gemeente wenst deze verscheidenheid te 
versterken en de deelgemeenten complementair uit te bouwen. Zonnebeke en Beselare zijn op 
provinciaal niveau geselecteerd als hoofddorp, Passendale en Geluveld als woonkern, Zandvoorde 
werd niet geselecteerd. De hoofddorpen komen in aanmerking voor de verdere ontwikkeling van het 
wonen en werken en de verdere uitbouw van bijhorende activiteiten en voorzieningen. Hierbij is het 
wenselijk de kern Zonnebeke, geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp, als hoofdkern te 
bestendigen. De kleinere dorpskernen als Geluveld en Zandvoorde komen veeleer in aanmerking voor 
de optimalisatie van het bestaande woon- en voorzieningenaanbod door kleinschalige ingrepen en 
beperkte inname van gronden. 

Aandacht voor vernieuwd en gemengd wonen 

De gemeente Zonnebeke wenst het wonen verder te ontwikkelen op het niveau van de gemeente, 
zonder groei aan de omliggende stedelijke gebieden te onttrekken. Het bestaande woningaanbod kan 
worden uitgebreid onder de vorm van in- en uitbreiding. Verder ruimtelijk onderzoek naar nieuwe 
woningtypologieën, die de traditionele woonvormen overstijgen en toch beantwoorden aan de 
woonwensen van de ‘Zonnebeekse’ bevolking, is aangewezen. Een belangrijk element bij de 
uitbreiding van het woningaanbod is de aandacht voor de verschillende bevolkingsgroepen (leeftijd) 
en bevolkingsklassen (inkomen). Een gezonde verweving van de diverse leeftijdsgroepen en 
inkomensklassen is het uitgangspunt. 

Ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid 

De gemeente Zonnebeke wenst de bestaande bedrijvigheid (zowel de ambachtelijke, de industriële 
als de agrarische bedrijvigheid) kansen te geven. Dit veronderstelt dat er ruimte wordt voorzien aan de 
ene kant voor de herlocalisatie van de zonevreemde bedrijven, aan de andere kant voor de uitbreiding 
van de niet te herlocaliseren bedrijven. Daarnaast wenst de gemeente tevens bijkomende ruimte te 
voorzien om nieuwe lokale bedrijven te kunnen ontvangen teneinde de economische bloei van de 
laatste jaren niet te moeten afremmen. Ook de landbouwbedrijvigheid moet, als hoofdrolspeler in de 
open ruimte, de nodige kansen krijgen. 
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De bereikbaarheid, een troef 

De gemeente Zonnebeke kreeg in het verleden twee aansluitingspunten op de autosnelweg A19. 
Hierdoor heeft ze aansluiting op het nationale en internationale netwerk van autosnelwegen, en heeft 
ze een vlotte verbinding met de stedelijke gebieden in de regio. Deze goede bereikbaarheid maakt de 
gemeente aantrekkelijk voor wonen en werken. Dit is duidelijk te zien aan de vraag naar woningen en 
de economische bloei van de laatste jaren. De gemeente wenst de goede bereikbaarheid in de 
toekomst verder te benutten. 

Een verkeersveilige gemeente met verkeersleefbare dorpskernen 

De gemeente Zonnebeke wenst de bestaande verkeersstructuur te optimaliseren. Vooreerst denkt ze 
hierbij aan het verbeteren van de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen. Buiten de dorpskernen 
dient gewerkt aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Het uitwerken van een potentiële 
omleidingsweg (bevoegdheid provincie) op de voormalige spoorwegbedding creëert de mogelijkheid 
het economische en doorgaande verkeer uit de dorpskernen te houden en te scheiden van het lokale 
verkeer. De verbindingswegen tussen de dorpskernen en de dorpskernen zelf kunnen hierdoor 
worden gevrijwaard van het doorgaande (zwaar) verkeer. Het lokale verkeer en de alternatieve 
verplaatsingsvormen als fietsers en openbaar vervoer krijgen hierdoor opnieuw een verkeersveilige 
plaats binnen het wegennet. 

Ruimte voor veilige en alternatieve verplaatsingen 

De verbindingswegen tussen de dorpskernen moeten opnieuw verkeersveiliger worden. Ze vormen 
belangrijke verbindingen voor het lokale verkeer en de alternatieve vervoerswijzen als fiets en 
openbaar vervoer. De alternatieve vervoerswijzen moeten maximaal worden uitgebouwd. Dit 
veronderstelt de uitbouw van een samenhangend fietsnetwerk met goede fietsvoorzieningen langs de 
gemeentelijke en intergemeentelijke verbindingswegen en de vervollediging van het openbaar 
vervoersnetwerk. 

Aandacht voor het toeristisch-recreatieve netwerk van activiteiten 

De gemeente Zonnebeke beschikt over een uitgebreid gamma aan bezienswaardigheden en 
activiteiten. Haar toeristische troeven zijn ondermeer de oorlogsmonumenten en gedenktekens, het 
kaasmuseum (in opbouw), het uitgebreide bosareaal, ... Het uitbouwen van dit toeristisch-recreatieve 
netwerk in aanzet, op basis van de bestaande voorzieningen en infrastructuren, vormt een potentie 
voor de gemeente Zonnebeke. 
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1.2. Globale concepten 

Een gemeente als een kwintet 

De deelgemeenten Zonnebeke, Beselare en Passendale hebben een relatief goed uitrustingsniveau, 
de deelgemeenten Geluveld en Zandvoorde zijn beperkter uitgerust. De gemeente wenst het 
noordelijke trio verder te versterken en de verschillende functies en activiteiten voornamelijk 
hierbinnen verder uit te bouwen. Bij het zuidelijke duo moet de aandacht voornamelijk gaan naar de 
optimalisatie van het bestaande aanbod. 

Uitbouwen van woon- en activiteitenzones in aansluiting op de bestaande structuren 

Om een verdere versnippering van het landschap te voorkomen enerzijds en de attractiviteit van de 
dorpskernen te vergroten anderzijds, is het aangewezen uitbreidingen van het woningaanbod en de 
voorzieningen te concentreren bij de bestaande ruimtelijke structuur van de dorpskernen. 

Enten van nieuwe economische ruimte in aansluiting op de bestaande economische ruimte 

Bijkomende ruimte voor economische activiteiten wordt voorzien in aansluiting op de bestaande 
ruimte voor economische activiteiten, enkel met een goed bereikbaarheidsprofiel. 
Om de kwaliteit en leefbaarheid van de dorpskernen te vrijwaren wenst de gemeente in eerste 
instantie economische ruimte bij te creëren in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein 
Polderhoek, gelegen nabij het op- en afrittencomplex van A19 ter hoogte van Beselare. 
In tweede instantie wenst de gemeente binnen het structuurondersteunend hoofddorp Zonnebeke een 
beperkte noordelijke uitbreiding van de Albertstraat te realiseren in functie van de bestaande 
bedrijvigheid. Een verdere noordelijke uitbreiding van de Albertstraat, aansluitend op de 
bovengenoemde beperkte uitbreiding, kan enkel op voorwaarde dat een alternatieve ontsluitingsweg 
of omleidingsweg kan worden gecreëerd om het zwaar verkeer uit de dorpskern van Zonnebeke te 
houden. 

Optimaliseren van het bestaande wegennet 

Het zoeken naar het juiste evenwicht tussen een aangenaam woonklimaat, een gezonde 
bedrijfscultuur, een veilige en vlotte verkeerssituatie, een gewaardeerde natuur en een attractief 
recreatienetwerk vereist de optimalisatie van het bestaande wegennet. De categorisering van het 
wegennet moet het juiste verkeer op de juiste wegen houden (bovenlokaal verkeer, lokaal verkeer, 
recreatief verkeer, functioneel verkeer, economisch verkeer, …). Dit veronderstelt de selectie van een 
aantal verkeersassen, belangrijke fiets- en openbaar vervoersassen en veilige en vlotte verbindingen 
tussen de dorpskernen onderling. 

Ontwerpen van aangename dorpskernen en verkeersleefbare doortochten 

In de dorpskernen moet het accent in hoofdzaak op de verkeersleefbaarheid worden gelegd. Het 
doortochtenconcept komt hiervoor in aanmerking. In de doortocht is de verkeersfunctie volledig 
ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. Het ontwerpen van een doortocht moet echter meer zijn dan het 
zoeken naar verkeerstechnische oplossingen (zoals het invoeren van snelheidsbeperkende 
maatregelen, het weren van vrachtwagens van een bepaald gewicht, …). De doortocht moet tegelijk 
een sterke ruimtelijke vertaling krijgen in het belang van de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde 
van de dorpskern. De ruimtelijke aanpak is belangrijk. 
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Openhouden van de open ruimte 

De open ruimte is binnen de gemeente Zonnebeke sterk versnipperd door verspreide bebouwing. 
Vanaf vandaag moet de open ruimte maximaal worden gevrijwaard van verdere bebouwing. De 
kwaliteit van de open ruimte en het open landschap bepalen immers in grote mate de kwaliteit van de 
leefomgeving, de uitstraling en aantrekkingskracht van de gemeente. Binnen de open ruimte moeten 
vooral landbouw en natuur ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Landbouw en natuur, in waardevolle 
natuurgebieden, vormen de hoofdrolspelers in de open ruimte. 

Versterken van het toeristisch-recreatief netwerk 

De gemeente wenst het bestaande netwerk van activiteiten te versterken en te optimaliseren. Een 
verdere uitbreiding van activiteiten is mogelijk in aansluiting op de bestaande structuren binnen de 
kerngebieden. Het optimaliseren veronderstelt een betere afstemming van de punten en lijnen binnen 
het netwerk. Dit veronderstelt het ‘verknopen’ van de aanwezige voorzieningen in een samenhangend 
netwerk. Hiervoor is een onderlinge afstemming van de ‘toeristisch-recreatieve punten’ (jeugd- en 
sportactiviteiten, bezienswaardigheden en verblijfsaccommodatie) en de ‘toeristisch-recreatieve lijnen’ 
(auto-, fiets- en wandelroutes) vereist. 
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2.2. Zonnebeke residentieel – Zonnebeke woont 

2.2.1. Gewenste woonruimte 

Wonen bij de (hoofd)dorpskernen 

De 5 dorpskernen binnen de gemeente Zonnebeke zijn structuurbepalend (fysiek-ruimtelijk) binnen de 
bebouwde ruimte. De ligging van de dorpskernen in de open ruimte, met bijhorende linten, typeert de 
ruimtelijke structuur van de gemeente. De dorpskernen van Zonnebeke en Beselare zijn in de eerste 
plaats structuurbepalend (functioneel-ruimtelijk) voor de woonfunctie, door hun omvang en 
uitrustingsniveau werden ze geselecteerd als hoofddorp. De dorpskernen van Passendale en 
Geluveld zijn dit in de tweede plaats, ze werden geselecteerd als woonkern. De dorpskern van 
Passendale beschikt over een uitrustingsniveau vergelijkbaar met het uitrustingsniveau van de 
dorpskernen van Zonnebeke en Beselare, de dorpskern van Geluveld is beperkter uitgerust. De 
dorpskern van Zandvoorde heeft een belangrijke woonfunctie, maar een beperkt uitrustingsniveau. 
 
De verdere ontwikkeling van het wonen zal zich in hoofdzaak binnen de dorpskernen van Zonnebeke, 
Passendale en Beselare afspelen. De behoefte aan bijkomende woningen en voorzieningen die het 
wonen ondersteunen of ermee verbonden zijn (handel en horeca, diensten, kleine lokale bedrijvigheid) 
moeten voornamelijk worden opgevangen in deze dorpskernen. Voor belangrijke openbare 
voorzieningen geldt het principe van complementariteit. Een aantal potentiële woonruimten worden 
gedefinieerd waar het woningaanbod door middel van in- en/of uitbreiding kan worden vergroot. 

 
De huidige woonfunctie binnen de dorpskernen van Geluveld en Zandvoorde wordt geenszins 
afgeschreven. Binnen deze dorpskernen is het in eerste instantie belangrijk dat de bestaande 
woonfunctie kan worden behouden met een mogelijke optimalisatie of afwerking van de bestaande 
bebouwde ruimte door kleinschalige ingrepen en beperkte inname van gronden. 
 
Binnen de 3 grotere dorpskernen Zonnebeke, Passendale en Beselare wordt het accent op de 
uitbouw van een (ver-)nieuw(d) wonen gelegd, binnen de 2 kleinere dorpskernen gaat de aandacht 
voornamelijk naar de herwaardering van het bestaande patrimonium. 

2.2.2. Woonprogramma 

Om te kunnen beantwoorden aan de eigen woonbehoeften is het nodig nieuwe ruimte voor het 
wonen te voorzien. Deze ruimte moet in hoofdzaak worden gezocht in aansluiting op de dorpskernen 
van Zonnebeke, Passendale en Beselare. Binnen de dorpskernen van Geluveld en Zandvoorde is het 
vooral belangrijk dat het bestaande woonpeil kan behouden blijven. 
 
In de dorpskernen wordt gestreefd naar een optimale verweving van functies. Enkel voor deze 
functies die niet te verzoenen zijn met de woon- en leefomgeving is een scheiding van functies te 
verantwoorden. 
 
De gemeente Zonnebeke heeft volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in de periode 1992-
2007 recht op 390 bijkomende woongelegenheden. In de deelstudie wonen van mei 2000 (zie 
informatief gedeelte) werd op basis van een aantal gegevenheden als prognoses, gerealiseerde 
woningen, immigratie van gezinnen, … hieromtrent een nieuw voorstel geformuleerd. 
Volgens de selectie op provinciaal niveau kan de kern Zonnebeke als structuurondersteunend 
hoofddorp voorzien in bijkomende woongelegenheden meer dan de nood als gevolg van de eigen 
bevolkingsgroei. De kernen Beselare, Passendale en Geluveld kunnen enkel in bijkomende 
woongelegenheden voorzien ten behoeve van de lokale huisvestingsbehoeften. 
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Belangrijk bij de verdere uitbouw van het woningpatrimonium is het streven naar een horizontale 
verdichting. Hierbij mag de bestaande schaal van de dorpskernen in het algemeen en van het wonen 
in het bijzonder niet worden overschreden. Een ruimtelijke integratie in het bestaande woonweefsel is 
noodzakelijk. De vooropgestelde dichtheden voor het buitengebied op Vlaams niveau, namelijk 15 
woningen/ha, zullen worden nagestreefd. Rekening houdend met de bestaande relatief lage 
dichtheden in de dorpskernen is een differentiatie tussen de dorpskernen onderling niet wenselijk. De 
mogelijkheid te differentiëren binnen eenzelfde gebied moet gebied per gebied worden onderzocht. 
 
Binnen dit nieuwe aanbod vormt de differentiatie van de woningmarkt een belangrijk element. 
Enerzijds moet het aanbod kunnen worden afgestemd op de bevolking- en gezinssamenstelling. Uit 
de prognoses is af te lezen dat het aandeel kleinere gezinnen en het aandeel oudere gezinnen zal 
blijven toenemen. Hieruit blijkt de nood aan kleinere woningtypes. Anderzijds is een afstemming op de 
inkomensklassen noodzakelijk. De gemeente moet betaalbaar wonen aan haar bevolking kunnen 
aanbieden. Het is dan ook belangrijk dat overheidsinitiatieven met een sociale dimensie kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
De gemeente Zonnebeke wenst haar beleid van betaalbaar wonen verder te ontwikkelen. Het 
woningaanbod binnen de sociale woningbouw (huur- en koopwoningen) en sociale kavels moet nog 
beter worden afgestemd op de bevolkingssamenstelling (inkomens). 
 
Belangrijk voor een gezonde wooncultuur en –structuur is het gemengd wonen. De toekomstige 
woonprojecten moeten een gemengd woningaanbod (verschillende woningtypes naar grootte, aard en 
omvang) garanderen zodat een gezonde verweving van de verschillende leeftijdsgroepen en 
inkomensklassen ontstaat. 
 
Belangrijk naast het realiseren van nieuwe woningen is het renoveren van het oudere 
woningpatrimonium, wetende dat 46,8% van de woningen dateert van voor 1946. Dit geldt in eerste 
instantie voor de dorpskernen van Geluveld en Zandvoorde; maar ook in de dorpskernen van 
Zonnebeke, Passendale en Beselare moet er voldoende aandacht naar het bestaande patrimonium 
gaan. 
 
Belangrijk bij nieuwbouwprojecten is dat een duurzaam wonen wordt nagestreefd. Criteria als 
energiehuishouding, waterbeheer, materiaalgebruik, integratie van alternatieve vervoerswijzen, 
integratie van landschap en natuur, verwerking van afval en de kwaliteit van de woonomgeving zijn 
hierbij bepalend. 
 
Naast het verzorgen van het woningaanbod is er de zorg voor de kwaliteit van de woonomgeving. 
Het omvat zowel de aanpak van de publieke ruimte in de dorpskernen als de openbare ruimte en 
groenvoorzieningen in de wijken zelf. 

2.2.3. Woonbeleid 

Selecteren van ruimte om te wonen bij de hoofddorpen en woonkernen 

In eerste instantie wordt een selectie van potentiële woonruimte gemaakt in aansluiting op de grotere 
dorpskernen Zonnebeke, Passendale en Beselare. De selectie van de potentiële woonruimte wordt 
opgesplitst in twee categorieën: primaire potentiële woonruimte en secundaire potentiële woonruimte. 
De primaire potentiële woonruimte omvat de gebieden die op korte termijn, tegen 2007, kunnen 
worden aangewend. De secundaire potentiële woonruimte creëert een zekere reserve om op 
middellange en lange termijn, na 2007 en na een geactualiseerde woonbehoeftestudie, indien nodig te 
kunnen aanwenden. 
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Met het vooruitzicht van de bijkomende behoefte tegen 2007 worden een aantal zones geselecteerd 
die in eerste instantie, op korte termijn, aan te snijden zijn. Het vormt de primaire potentiële 
woonruimte en behoort tot het bestaande juridische aanbod. Het gaat enerzijds om de gebieden waar 
reeds plannen zijn voor uitgetekend of waar de infrastructuurwerken reeds zijn begonnen, anderzijds 
om de gebieden waar door middel van inbreiding de dorpskern kan worden versterkt en verdicht. 
Volgende zones worden geselecteerd. 
- In het kerngebied Zonnebeke: 

- BPA De Patine (weginfrastructuur aangelegd, eerste fase in uitvoering, rest: tweede en derde 
fase); 

- binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied); 
- binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied); 

- In het kerngebied Passendale: 
- BPA Brouckhof (verder te realiseren); 

- In het kerngebied Beselare: 
- BPA Tramstatie – de warande (verder te realiseren); 
- BPA Zwaanhoek (voltooid in 2001). 

 
De secundaire potentiële woonruimte zorgt veeleer voor reserveruimte1 voor het wonen naar een 
verdere toekomst toe. Het zijn de zones die op middellange en lange termijn, na 2007, aan te snijden 
zijn voor zover dit wordt gemotiveerd door een geactualiseerde woningbehoeftestudie. 
 
Reserveruimte voor het wonen wordt in eerste instantie voorzien in de kern Zonnebeke. Als 
structuurondersteunend hoofddorp kan de kern Zonnebeke ook worden ingezet om nieuwe gezinnen 
die naar Zonnebeke komen te huisvesten. Volgende zones worden geselecteerd: 
- De uitbreiding van het Boudewijnpark, ligt in woonuitbreidingsgebied, de gemeente wenst dit 

gebied voorop te stellen als zoekzone voor het wonen op middellange termijn; 
- Het binnengebied Albertstraat-Langemarkstraat, het gebied vormt een ingesloten landbouwgebied 

vlakbij het centrum. De gemeente wenst dit gebied voorop te stellen als zoekzone voor het wonen 
op lange termijn. 

 
In de kern Passendale, geselecteerd als woonkern, is de primaire potentiële woonruimte praktisch 
volledig gerealiseerd. Dit betekent dat na 2007 binnen de kern Passendale geen bouwmogelijkheden 
meer zijn. De gemeente wenst dan ook de woonuitbreidingsgebieden binnen Passendale als 
reserveruimte op te nemen. Een woonkern moet immers kunnen instaan voor de opvang van de 
eigen groei van de huishoudens op niveau van de kern. Het gaat om volgende zones: 
- Het woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat-Molenstraat-Doornkouterstraat, de gemeente wenst dit 

gebied voorop te stellen als ruimte voor het wonen op middellange termijn; 
- Het woonuitbreidingsgebied Sterrestraat-Karabiniersstraat, de gemeente wenst dit gebied voorop 

te stellen als ruimte voor het wonen op lange termijn. 
 
In de kern Geluveld, ook geselecteerd als woonkern, wordt reserveruimte voorzien voor de opvang 
van de eigen groei van de huishoudens op niveau van de kern. Het gaat om volgende zones: 
- Het woonuitbreidingsgebied ten westen van het kasteelpark: Tuinwijk Oost, de gemeente wenst dit 

gebied voorop te stellen als secundaire potentiële woonruimte op middellange termijn; 
- Het gebied op de hoek Oude Zandvoordestraat - Oude Komenstraat, het gaat om een ingesloten 

stukje landbouwgebied aansluitend op de bestaande woonstructuur. De gemeente wenst dit 
gebied voorop te stellen als secundaire potentiële woonruimte op lange termijn. De capaciteit van 
het gebied is zeer beperkt, het gaat maximum om een tiental woningen. 

 

                                                      
1 Met de reserveruimte, de secundaire potentiële woonruimte, wordt de gestelde quota tot 2007 binnen het PRS en RSV 
overschreden. Het is ook niet de bedoeling deze ruimte al aan te snijden. Het aansnijden ervan veronderstelt immers een 
herziening van de hogere plannen. De gemeente wenst de ruimte wel te ‘reserveren’ voor het wonen in de verdere toekomst. 
Het aansnijden ervan veronderstelt een herziening van de hogere plannen. 
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Zowel in de kern Passendale als in de kern Geluveld moet prioriteit worden gegeven aan projecten 
met een sociale dimensie. Het aanbod van woningen met een sociaal karakter moet er immers 
worden opgekrikt in vergelijking met het aanbod binnen de overige kernen. 
 
In de kern Beselare, geselecteerd als herlocalisatiehoofddorp, is na de realisatie van Tramstatie (de 
warande) geen woonruimte meer voorhanden. Dit betekent wellicht dat na 2007 binnen de kern 
Beselare geen bouwmogelijkheden meer zijn. Momenteel wordt geen reservezone geselecteerd, 
verder ruimtelijk onderzoek hieromtrent is nodig. De gemeente wenst dit onderzoek naar bijkomende 
woonruimte binnen de kern Beselare voor na 2007 in het GRS in te schrijven. Een 
herlocalisatiehoofddorp moet immers kunnen instaan voor de opvang van de eigen groei van de 
huishoudens op niveau van de kern. 
 
Vermits een duurzaam ruimtelijk beleid een zaak is van lange termijn denken, voorbij 2007, wenst de 
gemeente Zonnebeke reeds verder in de toekomst te kijken. Het geformuleerde onderzoek met een 
perspectief dat verder reikt dan 2007 dient steeds te gebeuren in de geest van de uitgezette visie in 
het GRS. 

Uitzetten van een actief huisvestingsbeleid 

Om het huidige aanbod bouwrijpe gronden op de markt te krijgen moet de gemeente een actief 
huisvestingsbeleid uitzetten, opdat het soms vertekende beeld van het huidige aanbod de toekomst 
naar nieuwe bouwmogelijkheden niet zou belemmeren. 
Doordat een groot deel van het huidige aanbod niet op de markt wordt gebracht, en het huidige 
aanbod dan ook niet voldoende daalt; wordt de ontwikkeling van nieuwe projecten, nieuwe gewenste 
woonruimte binnen de gemeente gehypothekeerd. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente een 
actief huisvestingsbeleid uitzet. De gemeente zal onderzoeken hoe ze de eigenaars van bouwrijpe 
gronden kan stimuleren om hun eigendom op de markt te brengen. 
Tegelijk kan de gemeente nauwgezet een lijst bijhouden van waar er koop- en bouwmogelijkheden 
zijn om de mensen die op zoek zijn naar een plekje binnen de gemeente gericht te kunnen helpen. 

Uitwerken van specifieke woningtypes op de rand van de bebouwde en open ruimte 

Belangrijk bij de geplande en toekomstige woonprojecten is dat de relatie met de aangrenzende open 
ruimte ten volle wordt aangegaan. Door het ontwikkelen van specifieke woningtypes, binnen de 
nieuwe woonprojecten, op de rand van de bebouwde ruimte met de open ruimte, die inspelen op deze 
kwaliteit, ontstaat ook vanuit de open ruimte een volwaardig beeld van de gemeente. Het gaat om het 
uitwerken, ontwerpen van de open-ruimte-fronten: “wonen in relatie met de open ruimte”. 

Schrappen van de mogelijke uitbreiding van de woonruimte in de “overige woonconcentratie” 

Het gaat om het schrappen van het woonuitbreidingsgebied in de dorpskern van Zandvoorde. Het 
PRS omschrijft dat voor bijkomende woningen binnen de “overige woonconcentraties” (= de niet 
geselecteerde kernen) enkel de juridisch bestaande effectieve bouwgronden kunnen worden benut. 
Het is wenselijk het typerende kleinschalige karakter van deze dorpskern te behouden en het accent 
voornamelijk te leggen op de renovatie van het bestaande patrimonium. 
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Uitzetten van een beleid voor het wonen in de open ruimte 

Het blijvend gebruik van de bestaande woonbebouwing in de open ruimte moet zoveel mogelijk 
worden gegarandeerd. Het uitgangspunt is dat de bestaande woonbebouwing in de open ruimte 
maximaal moet worden benut voor het wonen wanneer dit ruimtelijk verantwoord is. Dit vermijdt dat 
bijkomende (open) ruimte moet worden ingenomen aansluitend op de dorpskernen, om het verlies 
aan bestaande infrastructuur te compenseren. Daarom is het belangrijk dat de nodige garanties 
worden gegeven opdat de bestaande woongebouwen effectief in gebruik blijven. Verouderde 
woonbebouwing moet kunnen worden gesaneerd en aangepast. Het ontstaan van nieuwe 
zonevreemde bebouwing in de open ruimte moet worden vermeden (zie verder 2.5.3. open ruimte 
beleid). 
 
Een specifiek beleid wordt uitgewerkt voor de verblijfsparken en kasteelparken. Belangrijk is dat deze 
gebieden apart kunnen worden behandeld in functie van de schaal en de specificiteit van de site. De 
ruimtelijke randvoorwaarden omtrent renovatie- en/of uitbreidingsmogelijkheden zijn opgenomen in de 
tabel omtrent het open ruimte beleid (zie 2.5.3.). De specifieke randvoorwaarden per gebied kunnen 
worden verwerkt in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Onderzoek naar een mogelijke toekomst voor de recreatieve verblijfsgebieden 

Verder onderzoek moet worden verricht naar de toekomst van de recreatieve verblijfsgebieden. De 
recreatieve verblijfsgebieden de Nonnebossen en het Vijverbos worden voor het grootste deel 
permanent bewoond. Het gaat hier niet om een situatie van de laatste jaren, de permanente bewoning 
is er al sinds 1975. De gemeente wenst de permanente bewoners zekerheid te geven omtrent hun 
huidige woonst. Ze wenst naar oplossingen te zoeken dat deze inwoners kunnen blijven wonen waar 
ze al jaar en dag gehuisvest zijn. Deze bewoners/woonbehoefte zijn/is niet meegerekend in de huidige 
woningquota. 
 
De gemeente wenst via een planmatige aanpak naar een oplossing te zoeken voor de permanente 
bewoning binnen de recreatieve verblijfsgebieden. Ze wenst de huidige permanente bewoners niet de 
laan uit te sturen, maar samen met hen naar een valabele en menselijke oplossing te zoeken. De 
gemeente denkt hierbij aan het invoeren van een “recreatieve woonvorm” of “recreatief wonen”. Deze 
denkpiste zal verder worden onderzocht bij de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
op het terrein. De nodige uitvoeringsplannen met in hoofdzaak specifieke inrichtingsvoorschriften 
zullen moeten worden uitgezet om deze nieuwe woonvorm te realiseren/legaliseren. 
 
Vermits dit een bovenlokale problematiek is, en de gemeente binnen het zoeken naar mogelijke 
oplossingen afhankelijk blijft van de beslissingen op hoger niveau, wordt aan de hogere overheid 
gevraagd met bovenstaande suggesties rekening te houden in het onderzoek naar oplossingen voor 
deze ‘Vlaamse’ problematiek. 

Reserveren van ruimte voor de uitbreiding van de begraafplaatsen 

De begraafplaats in het kerngebied Zonnebeke situeert zich binnen de dorpskern en sluit aan op de 
bestaande bebouwing in het centrum. Ze ligt momenteel in landbouwgebied. De huidige ruimte is 
volledig in gebruik. Omwille van haar ruimtelijk gunstige ligging is het wenselijk het huidige 
zonevreemde karakter weg te werken en tegelijk uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. 
 
Ook de begraafplaats in het kerngebied Geluveld situeert zich binnen de dorpskern en sluit aan op de 
bestaande bebouwing in het centrum. Ze ligt in parkgebied en heeft tevens nood aan uitbreiding. Het 
momenteel niet aangesneden woonuitbreidingsgebied ten noordwesten van de huidige begraafplaats 
komt hiervoor in aanmerking. Omwille van de gunstige ligging is het ook hier wenselijk het huidige 
zonevreemde karakter weg te werken en de nodige uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. 
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2.3. Zonnebeke economisch – Zonnebeke werkt 

De landbouw, tevens behorend tot de economische structuur van de gemeente, wordt binnen de 
gewenste ruimtelijke structuur, als hoofdrolspeler van de open ruimte, behandeld binnen Zonnebeke 
in open lucht of Zonnebeke ademt. 

2.3.1. Gewenste werkruimte 

Benutten van de economisch interessante regionale verankering 

Structuurbepalend voor de economische structuur van de gemeente Zonnebeke is enerzijds haar 
ligging binnen de driehoek gevormd door de steden Ieper-Roeselare-Kortrijk en anderzijds haar 
dubbele aansluiting op de autosnelweg A19 Kortrijk-Ieper, een primaire weg categorie II met een 
belangrijke verzamel- en verbindingsfunctie op Vlaams niveau. De gemeente wenst deze economisch 
interessante regionale verankering ten volle te benutten om de positieve evoluties van de laatste jaren 
binnen de lokale economie te ondersteunen en verder uit te bouwen. 
 
De gemeente wenst een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren waarbij gezonde bedrijven zich, binnen 
ruimtelijke randvoorwaarden, kunnen ontwikkelen. De delokatietendens moet worden tegengegaan. 
 
De gemeente wenst bijkomende ruimte te creëren voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven 
en voor de ontwikkeling van nieuwe lokale bedrijvigheid enerzijds en verdere ontwikkelingskansen te 
geven aan de niet meer te herlocaliseren zonevreemde bedrijven anderzijds. Belangrijk bij het 
uitzetten van de ontwikkelingsperspectieven zowel voor bestaande als voor nieuwe bedrijvigheid is de 
aandacht voor de kwaliteit van het leven te Zonnebeke (wonen, natuur, milieu, ...). 
 
Ondanks het op het eerste gezicht veeleer verspreide karakter van de huidige economische structuur 
is, naast het bedrijventerrein Polderhoek nabij de op- en afrit van A19 ter hoogte van Beselare, een 
zekere concentratie vast te stellen langsheen de voormalige spoorwegbedding. 
 
De gemeente wenst een verdere versnippering van de economische activiteiten tegen te gaan. 
Nieuwe zonevreemde bedrijven moeten in het open ruimtegebied worden vermeden. Dit veronderstelt 
dat bijkomende mogelijkheden moeten kunnen worden gecreëerd in aansluiting op de bestaande 
concentraties van bedrijvigheid, mits garanties naar een goede ontsluiting, zonder de leefbaarheid van 
de dorpskernen in gevaar te brengen. 
 
De gemeente wenst de verdere ontwikkeling van de economische activiteiten in eerste instantie te 
enten op het bestaande bedrijventerrein Polderhoek, gelegen nabij A19. In tweede instantie wenst ze 
de locatie in de Albertstraat verder uit te bouwen niet alleen in functie van de bestaande bedrijven 
maar ook met het oog op nieuwe ruimte voor lokale bedrijven. Dit ruimere scenario voor de 
Albertstraat is alleen realiseerbaar wanneer een betere ontsluiting kan worden gecreëerd om het 
economische verkeer uit de dorpskern(en) te houden. 
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2.3.2. Werkprogramma 

Uit onderzoek blijkt dat binnen de gemeente Zonnebeke naast de tertiaire sector, die overal 
vooruitgang boekt, de secundaire sector -de productie- de meest gunstige toekomstperspectieven 
biedt. De gemeente Zonnebeke profileert zich binnen het arrondissement Ieper door haar bloeiende 
secundaire sector (zie ID, p.120-121). Ze wenst naar de toekomst toe deze specificiteit binnen het 
arrondissement te bestendigen door de bestaande ontwikkelingen op peil te houden en op die manier 
de economische leefbaarheid van de gemeente verder te garanderen. 
 
De gemeente heeft volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in de periode 1992-2007 recht op 
8ha bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid. Door de verworven ruimte voor bedrijvigheid 
sinds 1994, een kleine 10ha, zijn deze bijkomende ha reeds benut. De behoefteberekening (zie 
informatief gedeelte) toont aan dat de bijkomende vraagruimte, bepaald door de uitbreidingsbehoeften 
van een twaalftal bedrijven, ongeveer nog een 4,9ha bedraagt en 3,8ha voor de drie bedrijven die 
meer dan 0,5ha vragen. 
 
De gemeente wenst bijkomende ruimte voor bedrijvigheid te reserveren, zowel op korte, 
middellange als lange termijn. De te reserveren ruimte moet aan de ene kant worden ingezet voor de 
gewenste of verplichte herlocalisatie van de eigen (zonevreemde) bedrijven en aan de andere kant 
om nieuwe lokale bedrijvigheid te kunnen ontvangen. 
 
De gemeente stelt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de lokale bedrijvenzones voorop. 
Bijkomende ruimte voor lokale bedrijvenzones kan enkel: 
- ofwel in aansluiting op de bestaande nederzettingsstructuren; 
- ofwel in aansluiting op de bestaande bedrijvenzones. 
 
Binnen de te reserveren ruimte voor bedrijvigheid moet een fasering worden vooropgesteld, welke 
zones in eerste instantie aan te snijden zijn. Het efficiënt aansnijden en inzetten van de ruimte is van 
primair belang. 
 
Een eerste belangrijk gegeven bij het inplanten van nieuwe bedrijvigheid is de aandacht voor de 
omliggende functies (wonen, landschap, natuur, …). Welke zijn de ruimtelijke kwaliteiten van de 
omgeving? Belangrijk hierbij is een kwalitatieve inkleding en integratie in het omliggende landschap. 
Een bedrijventerrein hoeft niet noodzakelijk een negatief beeld op te roepen, maar kan op haar beurt 
een interessant beeld vormen in het landschap. Het creëren van een kwalitatief beeld draagt bij tot de 
kwaliteitszorg naar de omliggende ruimte toe. 
 
Dit kwalitatieve beeld wordt mede bepaald vanuit de aandacht voor de interne ruimtelijke kwaliteit. 
Deze interne kwaliteit heeft zowel betrekking op de architectuur van de openbare ruimte binnen een 
bedrijventerrein als op de architectuur van de bedrijven zelf. Beide zijn belangrijk voor de 
aantrekkingskracht en uitstraling van de site. De wijze waarop deze kwaliteitszorg te realiseren is, is 
op te nemen in een uitvoeringsinstrument. 
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2.3.3. Werkbeleid 

Selectie en evaluatie van potentiële en bestaande zones 

Binnen de westelijke flank en open ruimte met Zonnebeke wordt volgende zone geselecteerd: de 
noordelijke uitbreiding van de Albertstraat. In eerste instantie wordt een beperkte uitbreiding 
vooropgesteld. Deze uitbreiding biedt vooreerst een oplossing voor de bestaande bedrijven ter plaatse 
in uitvoering van het sectoraal BPA bedrijvigheid en voorziet bijkomende ruimte voor de herlocalisatie 
van bedrijven te Zonnebeke. Indien op termijn een betere ontsluiting kan worden gerealiseerd, zonder 
de leefbaarheid van de dorpskern(en) in gevaar te brengen, is een ruimere uitbreiding voorzien. 
 
Binnen de heuvelrug met Passendale is de ruimte voor bedrijvigheid in de dorpskern van 
Passendale intussen verkoops- en gebruiksklaar gemaakt en gedeeltelijk ook al in gebruik. Omwille 
van de minder gunstige regionale bereikbaarheid is het wenselijk dat hier kleinere lokale bedrijvigheid 
wordt gelokaliseerd. 
 
Binnen de oostelijke flank en open ruimte met Beselare wordt voor de oostelijke uitbreiding van het 
bedrijventerrein Polderhoek geopteerd. De bijkomende ruimte kan ten dele worden gebruikt voor de 
uitbreiding van de bestaande bedrijven en ten dele voor de herlocalisatie van lokale bedrijven te 
Beselare. De huisvesting van nieuwe bovenlokale bedrijven is uitgesloten. 
 
Bijkomende ruimte voor lokale bedrijvenzones kan enkel nog in aansluiting op bestaande 
nederzettingsstructuren of in aansluiting op bestaande bedrijvenzones. 
 
- Bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid in aansluiting op de dorpskern van Beselare is zowel 

ruimtelijk als landschappelijk weinig verantwoord. 
- Ten noorden van de dorpskern kom je terecht op de heuvelrug, een hoger gelegen gebied. 

Hier een bedrijvenzone inplanten betekent enerzijds een landschappelijke dominantie en 
anderzijds een extra belasting niet alleen voor de dorpskern van Beselare maar ook voor de 
omliggende dorpskernen. 

- Ten zuiden van de dorpskern kom je terecht in de natuurlijk en landschappelijk waardevolle 
vallei van de Reutelbeek. 

- De oost- en westkant van de dorpskern hebben een beperkte bereikbaarheid. 
 
- Een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzone Polderhoek heeft zowel ruimtelijk als 

landschappelijk voordelen. 
- De locatie is zeer goed bereikbaar door haar ligging nabij A19, de omliggende dorpskernen 

worden gevrijwaard van extra verkeersbelasting. 
- De zone situeert zich in een lager gelegen gebied en is beter te integreren in het landschap. 

 
Binnen het boscomplex met Geluveld wordt de bestaande ruimte voor bedrijvigheid in de dorpskern 
van Geluveld geschrapt. De gemeente opteert ervoor dit gebied te schrappen als ambachtelijke zone 
en op te nemen als woonruimte vermits er in de huidige situatie geen bedrijfsactiviteiten meer 
aanwezig zijn en enkel nog de bedrijfswoningen resten enerzijds en het niet wenselijk is hier in de 
toekomst nieuwe bedrijvigheid toe te laten anderzijds. Het gebied komt veeleer in aanmerking om in 
aansluiting bij haar omgeving ten volle bij het wonen te worden betrokken. De te elimineren 
oppervlakte wordt ingezet ten voordele van de geselecteerde zones. 
 
Binnen de zuidelijke open ruimte met Zandvoorde wordt geen nieuwe bedrijvigheid toegelaten. De 
bereikbaarheid van de entiteit is te beperkt. 
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Fasering van de potentiële zones voor bedrijvigheid 

De eerste fase veronderstelt de ruimte om op korte termijn, tegen 2007, te kunnen aanwenden. De 
tweede fase voorziet reserveruimte2 voor de verdere toekomst, na 2007, voor zover gemotiveerd 
door een geactualiseerde behoeftestudie. 
 
In een eerste fase (aan te wenden tegen 2007)3: 

- Oostelijke uitbreiding Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat)             4,4ha 
- 2,8ha om de bestaande bedrijven verder uit te breiden 
- 1,6ha voor de herlokalisatie van lokale bedrijven te Beselare 

 
- Beperkte noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase I)      3ha 

- 1ha i.f.v. de bestaande bedrijvigheid en in uitvoering van het sectoraal BPA bedrijvigheid 
- 2ha voor de herlocalisatie van lokale bedrijven te Zonnebeke, in te zetten als ruilgebied voor 

de te schrappen ruimte voor bedrijvigheid in Geluveld (2ha). 
 

In een tweede fase (aan te wenden na 2007 en na een geactualiseerde behoeftestudie): 
- Oostelijke uitbreiding Polderhoek (fase II) in functie van lokale bedrijvigheid; 
- Indien een alternatieve ontsluiting kan worden gerealiseerd, zonder de leefbaarheid van de 

dorpskern(en) in gevaar te brengen: ruime noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase II) in functie 
van te herlocaliseren en/of nieuwe lokale bedrijvigheid. 

- Indien echter blijkt dat het realiseren van een alternatieve ontsluiting uitgesloten is, wenst de 
gemeente verder ruimtelijk onderzoek naar bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid voor na 
2007 in haar GRS in te schrijven. 

 
De mogelijke omvang van de zones uit fase II moet tijdens het verder onderzoek in functie van de 
op te maken GRUP’s worden bepaald vanuit het omliggende bewoonde en/of open landschap. Het 
vormen de bepalende randvoorwaarden bij de ontwikkeling van deze gebieden. 

 

                                                      
2 Met de ‘reserveruimte’ zou de gestelde quota tot 2007 binnen PRS en RSV kunnen worden overschreden. Het is ook niet de 
bedoeling deze ruimte al aan te snijden. De gemeente wenst de ruimte wel te ‘reserveren’ voor de bedrijvigheid in de verdere 
toekomst. Het aansnijden ervan veronderstelt een geactualiseerde behoeftestudie en herziening van de hogere plannen. 
3 De cijfers werden aangepast naar aanleiding van de plenaire vergadering van 6 mei 2003 (zie advies provinciale 
planologische dienst). 
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Uitzetten van ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde bedrijven 

Algemene ruimtelijke randvoorwaarden 
 
De ontwikkelingsperspectieven van de bestaande zonevreemde bedrijvigheid worden ruimtelijk 
gedifferentieerd via een gebiedsgerichte afweging. Uitspraken omtrent de 
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande zonevreemde bedrijvigheid zijn gebaseerd op de ligging 
ten opzichte van de onderscheiden ruimtelijke structuren en hun structuurbepalende elementen. 
Aspecten als kwetsbaarheid, ruimtelijke concentratie, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid zijn 
doorslaggevend. 
 
Wat betreft de natuurlijke en landschappelijke structuur is de ligging ten opzichte van 
belangrijke natuurwaarden bepalend. De ruimtelijke randvoorwaarden zijn: 

- Vrijwaren van de valleigebieden van verdere aantasting; 
- Vermijden van verdere versnippering van de bosstructuren; 
- Openhouden van de open ruimte corridors. 

 
Wat betreft de nederzettingsstructuur is de ligging ten opzichte van het wonen en de aansluiting 
op bestaande activiteiten en structuren bepalend. De ruimtelijke randvoorwaarden zijn: 

- Verbeteren van de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen; 
- Aansluiten van nieuwe activiteiten op bestaande structuren; 
- Vermijden van verdere verlinting van het landschap. 

 
Wat betreft de verkeers- en vervoersstructuur is de ligging ten opzichte van de 
structuurbepalende lijninfrastructuren bepalend. De ruimtelijke randvoorwaarden zijn: 

- De nabijheid van hoofdontsluitingswegen in het gebied; 
- Het voorhanden zijn van alternatieve ontsluitingsmogelijkheden. 

Ontwikkelingsmogelijkheden naar aard en omvang van de bedrijvigheid 

Aard van de bedrijvigheid 
- De toegelaten activiteiten worden overal beperkt in functie van de draagkracht van de 

omgeving (afhankelijk van de kwetsbaarheid van de omliggende functies als landbouw, 
natuur, …). Nieuwe activiteiten moeten in principe minder storend zijn dan de bestaande 
activiteiten. 

 
Omvang van de bedrijvigheid 
- De uitbreidingsmogelijkheden worden zoveel mogelijk beperkt en indien mogelijk afgebouwd 

wanneer het bedrijf gelegen is: 
o nabij belangrijke natuurwaarden (waardevolle beekvalleien, bossen, …); 
o binnen een open ruimte corridor; 
o en bij een beperktere bereikbaarheid. 

- De uitbreidingsmogelijkheden worden ruimer gesteld wanneer het bedrijf gelegen is: 
o nabij andere bebouwde structuren/activiteiten; 
o langsheen een hoofdontsluitingsweg(en) binnen de entiteit. 

Wat bij herlocalisatie? 

- Wanneer een bedrijf enerzijds geïsoleerd ligt in de open ruimte en anderzijds niet langsheen een 
hoofdontsluitingsweg ligt van zijn respectievelijke entiteit, kan bij herlocalisatie geen nieuwe 
bedrijvigheid in de plaats komen. Een uitdovend karakter van de bedrijfsgebouwen wordt 
vooropgesteld. 

- Wanneer een bedrijf aansluit op andere bebouwing, andere activiteiten of langsheen een 
hoofdontsluitingsweg ligt van zijn respectievelijke entiteit, kunnen de bedrijfsgebouwen opnieuw 
worden aangewend. De uitbreidingsmogelijkheden en de aard van de bedrijvigheid moeten 
beantwoorden aan de ruimtelijke randvoorwaarden toegepast per entiteit (zie verder). 
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Ruimtelijk afwegingskader per entiteit4 

Westelijke flank en open ruimte 

Kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden van de entiteit 

Natuur en landschap 
- De westelijke flank van de heuvelrug bevat een aantal beekvalleien en de dorpskern van 

Zonnebeke. De vallei van de Ravebeek bezit de grootste natuurwaarde. In het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan is deze geselecteerd als belangrijke landschapseenheid. Ten westen 
van de dorpskern van Zonnebeke is de natuurwaarde beperkter. De omgeving wordt 
gekenmerkt door de bedrijvigheid gekoppeld aan het ontginningsgebied. Een belangrijk 
element vormt de open ruimte corridor ter hoogte van de Hanebeek. Deze verbindt het 
valleigebied met het boscomplex (zie verder). 

Bebouwing 
- De open ruimte van de westelijke flank vertoont een versnipperd karakter door de verspreide 

bebouwing. Deze bebouwing situeert zich voornamelijk in de omgeving van de ’s 
Graventafelstraat, de Langemarkstraat en de Ieperstraat. Bedrijvigheid is beperkt aanwezig 
en situeert zich voornamelijk langsheen de ’s Graventafelstraat. De dorpskern van Zonnebeke 
vertoont een uitgewaaierd karakter. 

Bereikbaarheid 
- De ruimtelijke entiteit wordt gekenmerkt door een dicht netwerk van lokale wegen. Het noorden 

van de entiteit kent een beperktere bereikbaarheid dan het zuiden. Het noorden wordt in 
hoofdzaak ontsloten door de ’s Graventafelstraat en de Langemarkstraat. Het zuiden van de 
entiteit kent een betere bereikbaarheid door de aansluiting van de Ieperstraat en N37 op A19. 
Ook de dorpskern van Zonnebeke kent hierdoor een goede bereikbaarheid. 

Toepassing van de ruimtelijke randvoorwaarden binnen de entiteit 

Algemeen 
- De bedrijvigheid in de westelijke flank en open ruimte wordt beperkt zowel naar de uitbreidingen 

als naar de aard van de activiteiten. De bedrijvigheid in aansluiting op de dorpskern van 
Zonnebeke krijgt meer ontwikkelingsmogelijkheden. 

Natuur en landschap 
Volgende belangrijke natuurlijke en/of landschappelijke waarden hebben een beperkende invloed 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven binnen de valleigebieden (Paddebeek, Ravebeek, Nieuwebeek en Hanebeek) 

worden het meest beperkt en indien mogelijk afgebouwd. Binnen de vallei van de Ravebeek 
wordt een uitdovend beleid vooropgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander 
bedrijf met een andere activiteit worden vervangen. 

- De open ruimte corridor gevormd door het kruisen van de Hanebeek met de Ieperstraat en N37 
(Brikkestraat) moet worden gevrijwaard van verdere bebouwing. Uitbreidingen worden niet 
toegelaten. 

Bebouwing en bereikbaarheid 
Aspecten als ruimtelijke concentratie en een betere bereikbaarheid geven een ander perspectief 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven in aansluiting op de dorpskern van Zonnebeke kunnen zich verder ontwikkelen. 
- De bedrijven langsheen de hoofdontsluitingswegen (’s Graventafelstraat, Langemarkstraat, 

Ieperstraat en N37) krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
 

                                                      
4 Gebaseerd op “Visie (potentieel) zonevreemde bedrijven”, april 2000 
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Heuvelrug 

Kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden van de entiteit 

Natuur en landschap 
- Kenmerkend voor de landschappelijke structuur van Zonnebeke is de Midden-West-Vlaamse 

heuvelkam die zich uitstrekt van de franse grens over Wijtschate, Geluveld en Passendale tot 
Westrozebeke, Klerken en Diksmuide. De heuvelrug is een belangrijk element in het 
landschap omwille van haar verheven positie en perceptie op het omliggende landschap. De 
open ruimte corridors die de heuvelrug nog bezit zijn dan ook van groot belang. 

Bebouwing 
- De heuvelrug omvat de dorpskern van Passendale en de linten Broodseinde, Molenaarelst en 

Noordeindhoek die zich langsheen N303 hebben ontwikkeld. Ook de dorpskern van 
Passendale vertoont een uitgewaaierd karakter. Door de lintbebouwing langsheen de 
statiestraat zijn de dorpskernen van Passendale en Moorslede aaneengegroeid. Verdere 
verlinting van de heuvelrug moet worden vermeden. 

Bereikbaarheid 
- De bereikbaarheid van de heuvelrug is goed. Deze wordt ontsloten door N303 Westrozebeke-

A19-Wervik. De bereikbaarheid van de dorpskern van Passendale is echter beperkter dan de 
bereikbaarheid van de dorpskernen van Zonnebeke en Beselare. Zij zijn immers rechtstreeks 
aangesloten op A19. 

Toepassing van de ruimtelijke randvoorwaarden binnen de entiteit 

Algemeen 
- De bedrijvigheid op de heuvelrug wordt beperkt zowel naar de uitbreidingen als naar de aard 

van de activiteiten. Enkel de bedrijvigheid in aansluiting op de dorpskern van Passendale en 
het lintencomplex Broodseinde krijgt meer ontwikkelingsmogelijkheden. De uitbreidingen 
moeten, indien mogelijk, rekening houden met de perceptie op het omliggende landschap. 

Natuur en landschap 
Volgende belangrijke natuurlijke en/of landschappelijke waarden hebben een beperkende invloed 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De open ruimte corridors (ten noorden van de dorpskern Passendale, tussen de dorpskern 

Passendale en Broodseinde, tussen Broodseinde en Molenaarelst en tussen Molenaarelst en 
de dorpskern Beselare) moeten worden gevrijwaard van verdere bebouwing. Uitbreidingen 
worden niet toegelaten. 

Bebouwing en bereikbaarheid 
Aspecten als ruimtelijke concentratie en een betere bereikbaarheid geven een ander perspectief 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven in aansluiting op de dorpskern van Passendale en het lintencomplex Broodseinde 

kunnen zich verder ontwikkelen. 
- De bedrijven langsheen de hoofdontsluitingswegen op de heuvelrug (N303,’s Graventafelstraat-

Grote Roeselarestraat, Ieperstraat-Moorsledestraat en Oude Kortrijkstraat) krijgen beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden. 
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Oostelijke flank en open ruimte 

Kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden van de entiteit 

Natuur en landschap 
- De open ruimte van de oostelijke flank van de heuvelrug bevat een aantal beekvalleien en de 

dorpskern van Beselare. De vallei van de Heulebeek (tussen de Statiestraat en de dorpskern 
Beselare) en de vallei van de Reutelbeek (ten zuiden van de dorpskern Beselare) zijn in het 
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan geselecteerd als belangrijke landschapseenheden. De 
vallei van de Reutelbeek bezit de grootste natuurwaarde. 

Bebouwing 
- De open ruimte ten noorden van de Statiestraat vertoont het meest versnipperde karakter. Het 

aandeel verspreide grootschalige bebouwing is hier het grootst. De bedrijvigheid situeert zich 
er voornamelijk in de omgeving van de Grote Roeselarestraat. De lintbebouwing langsheen 
de Statiestraat wordt gekenmerkt door een verweving van wonen en bedrijvigheid. De 
bebouwing strekt zich van dorpskern tot dorpskern, geen open ruimte corridors zijn nog te 
detecteren. De open ruimte tussen de Statiestraat en de dorpskern van Beselare vertoont een 
minder versnipperd karakter. De verspreide grootschalige bebouwing situeert zich 
voornamelijk langs de Moorslede-, de Markizaat- en de Dadizelestraat. Ook het gebied ten 
zuiden van de dorpskern van Beselare is minder sterk versnipperd dan het noorden van de 
entiteit. De dorpskern van Beselare vertoont een relatief compacte vorm. 

Bereikbaarheid 
- De bereikbaarheid van het noorden van de entiteit is het meest beperkt. De Grote 

Roeselarestraat vormt er de hoofdontsluitingsweg. De open ruimte tussen de Statiestraat en 
de dorpskern van Beselare kent een betere bereikbaarheid. De hoofdontsluitingswegen zijn 
de Moorslede-, de Markizaat- en de Dadizelestraat. De open ruimte ten zuiden van de 
dorpskern van Beselare kent een goede bereikbaarheid door de aansluiting van de 
Wervikstraat op A19. De Geluwestraat vormt de hoofdontsluitingsweg binnen het gebied. Ook 
de dorpskern van Beselare kent hierdoor een goede bereikbaarheid. 

Toepassing van de ruimtelijke randvoorwaarden binnen de entiteit 

Algemeen 
- De bedrijvigheid in de oostelijke flank en open ruimte wordt beperkt zowel naar de uitbreidingen 

als naar de aard van de activiteiten. De bedrijvigheid in aansluiting op de dorpskernen van 
Beselare en Passendale, inclusief de Statiestraat, krijgt meer ontwikkelingsmogelijkheden. 

Natuur en landschap 
Volgende belangrijke natuurlijke en/of landschappelijke waarden hebben een beperkende invloed 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven binnen de valleigebieden (Mandel, Heulebeek en Reutelbeek) worden het meest 

beperkt en indien mogelijk afgebouwd. Binnen de vallei van de Reutelbeek wordt een 
uitdovend beleid vooropgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander bedrijf met 
een andere activiteit worden vervangen. 

Bebouwing en bereikbaarheid 
Aspecten als ruimtelijke concentratie en een betere bereikbaarheid geven een ander perspectief 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven, langsheen een hoofdontsluitingsweg, in aansluiting op de dorpskernen van 

Beselare en Passendale kunnen zich verder ontwikkelen. 
- De bedrijven langsheen de hoofdontsluitingswegen (Grote Roeselarestraat, Moorsledestraat, 

Markizaatstraat, Dadizelestraat, Geluwestraat en N303) krijgen beperkte uitbreidings-
mogelijkheden. 
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Boscomplex 

Kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden van de entiteit 

Natuur en landschap 
- Het boscomplex wordt afgebakend door de aanwezigheid van een aantal bos-, park- en 

boomstructuren. Deze concentratie van bossen vormt een belangrijk ruimtelijk gegeven op 
gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau. Het boscomplex heeft een belangrijke 
natuurwaarde. De versnippering is helaas groot. 

Bebouwing 
- Binnen de entiteit liggen een aantal verblijfsrecreatiegebieden, een aantal concentraties van 

verspreide bebouwing en het bedrijventerrein Polderhoek. De historische verbindingsweg N8 
wordt gekenmerkt door lintbebouwing. De dorpskern van Geluveld vormt een lint langsheen 
N8. 

Bereikbaarheid 
- De bereikbaarheid van het boscomplex is goed enerzijds door de infrastructuur (A19 en N8), die 

de entiteit doorkruist, en anderzijds vanuit de drie omliggende dorpskernen, die elk een goede 
bereikbaarheid kennen. De dorpskern van Geluveld is geënt op N8 en kent tevens een goede 
bereikbaarheid. 

Toepassing van de ruimtelijke randvoorwaarden binnen de entiteit 

Algemeen 
- De ‘zonevreemde’ bedrijvigheid binnen het boscomplex wordt zoveel mogelijk beperkt zowel 

naar de uitbreidingen als naar de aard van de activiteiten en indien mogelijk wordt ze 
afgebouwd. (Polderhoek valt niet onder de zonevreemde bedrijvigheid, zie 2.3.3. Werkbeleid, 
Selectie en evaluatie van potentiële en bestaande zones) 

Natuur en landschap 
Volgende belangrijke natuurlijke en/of landschappelijke waarden hebben een beperkende invloed 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven binnen de valleigebieden (Hanebeek en Reutelbeek) worden het meest beperkt en 

indien mogelijk afgebouwd. Binnen de vallei van de Reutelbeek wordt een uitdovend beleid 
vooropgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander bedrijf met een andere 
activiteit worden vervangen. 

- De meest waardevolle bossen: het Polygoonbos en het Reutelbos, moeten worden gevrijwaard 
van verdere aantasting. De omliggende bedrijven worden zoveel mogelijk beperkt en indien 
mogelijk afgebouwd. 

Bebouwing en bereikbaarheid 
Aspecten als ruimtelijke concentratie en een betere bereikbaarheid geven een ander perspectief 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven in aansluiting op de dorpskern van Geluveld en het bestaande bedrijventerrein 

Polderhoek en de bedrijven langsheen de hoofdontsluitingswegen (Oude Kortrijkstraat en 
Menenstraat of N8) krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
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Zuidelijke open ruimte 

Kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden van de entiteit 

Natuur en landschap 
- De zuidelijke open ruimte bevat een aantal beekvalleien en de dorpskern van Zandvoorde. Ten 

westen van de dorpskern ligt de vallei van de Bassevillebeek, aan de oostkant ligt de vallei 
van de Kasteelbeek. De vallei van de Bassevillebeek bezit de grootste natuurwaarde. Beide 
beekvalleien zijn in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan geselecteerd als belangrijke 
landschapseenheden. De vallei van de Bassevillebeek vormt een uitloper van het West-
Vlaamse Heuvelland. 

Bebouwing 
- Ook deze entiteit wordt geconfronteerd met een sterke versnippering van de open ruimte door 

verspreide bebouwing. De versnippering is het grootst in de omgeving van de 
Zandvoordestraat en in de omgeving van N8 en de dorpskern van Geluveld. De dorpskern 
van Zandvoorde vertoont een compact karakter en vormt nog een typisch straatdorp. 

Bereikbaarheid 
- De bereikbaarheid van de entiteit is beperkt. De hoofdontsluitingswegen in het gebied zijn de 

Zandvoordestraat, de Houtemstraat, de Zillebekestraat en de Komenstraat. 

Toepassing van de ruimtelijke randvoorwaarden binnen de entiteit 

Algemeen 
- De bedrijvigheid in de zuidelijke open ruimte wordt zoveel mogelijk beperkt zowel naar de 

uitbreidingen als naar de aard van de activiteiten en indien mogelijk wordt ze afgebouwd. 
Natuur en landschap 
Volgende belangrijke natuurlijke en/of landschappelijke waarden hebben een beperkende invloed 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven binnen de valleigebieden (Bassevillebeek en Kasteelbeek) worden het meest 

beperkt en indien mogelijk afgebouwd. Binnen de vallei van de Bassevillebeek wordt een 
uitdovend beleid vooropgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander bedrijf met 
een andere activiteit worden vervangen. 

- De open ruimte corridor ten oosten van de dorpskern van Geluveld moet worden gevrijwaard 
van verdere bebouwing. Uitbreidingen worden niet toegelaten. 

Bebouwing en bereikbaarheid 
Aspecten als ruimtelijke concentratie en een betere bereikbaarheid geven een ander perspectief 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijvigheid : 
- De bedrijven in aansluiting op de dorpskern van Zandvoorde en de bedrijven langsheen de 

hoofdontsluitingswegen (Zandvoordestraat, Houtemstraat, Zillebekestraat en Komenstraat) 
krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
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2.4. Zonnebeke mobiel – Zonnebeke gaat op stap 

2.4.1. Gewenste mobiliteitsruimte 

De heroriëntatie van het wegennet als sleutel tot een meer verkeersleefbare gemeente 

Structuurbepalend voor de verkeers- en vervoersstructuur van de gemeente Zonnebeke is haar 
dubbele aansluiting op A19, die het grondgebied doorkruist in oost-westrichting, haar verbinding met 
Ieper via N37, die de dorpskern van Zonnebeke ontsluit, en een aantal steenwegen als N303, N332 
en N8, die de verschillende dorpskernen in en rondom de gemeente verbinden. In de huidige situatie 
worden de dorpskernen geconfronteerd met heel wat doorgaand verkeer van en op weg naar A19. De 
gemeente wenst enerzijds de dorpskernen, als belangrijke woon- en scholenzones, 
verkeersleefbaarder te maken en anderzijds haar goede bereikbaarheid ten volle te benutten. 
 
Het juiste verkeer moet op de juiste wegen worden gebracht, zodat de grootste conflicten kunnen 
worden vermeden. Dit veronderstelt een functionele categorisering van het wegennet, gebaseerd op 
het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Volgende functies 
worden onderscheiden: verbinden, verzamelen en toegang geven. De verschillende verkeerssoorten 
zoals het doorgaande, het in- en uitgaande en het zwaar verkeer moeten worden gekanaliseerd. Het 
doorgaande en zwaar verkeer moet zoveel mogelijk uit de verschillende centra worden geweerd. Op 
die manier kan een kwalitatieve en verkeersveilige ruimte voor het interne verkeer worden 
gegarandeerd. 
 
Het zoeken naar een mogelijke omleidingsweg (bevoegdheid provincie) voor de dorpskernen van 
Passendale, Zonnebeke en Beselare door het benutten van de voormalige spoorwegbedding vormt 
een belangrijke sleutel binnen dit gewenste scenario. Het maakt een volledige heroriëntatie van de 
verkeers- en vervoersstructuur mogelijk. Het doorgaande en economische verkeer kan worden 
gekanaliseerd en uit de dorpskernen geweerd. Het verblijfskarakter van de dorpskernen kan opnieuw 
worden geaccentueerd. 
 
De vlotte en veilige bereikbaarheid van de verschillende functies, activiteiten en voorzieningen in de 
dorpskernen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het wonen, werken en leven. Deze 
bereikbaarheid moet ruim worden bekeken. Ze moet de verschillende bevolkingsgroepen (leeftijd, 
inkomen, minder validen, …) de kans geven deel te nemen aan het gamma van activiteiten. Dit 
veronderstelt een verkeersveilig netwerk voor de verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers, 
auto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, …). Belangrijk hierbij zijn de netwerkstructuren en 
inrichtingseisen van de verschillende weggebruikers. 

2.4.2. Mobiliteitsprogramma 

Een eerste stap in het realiseren van de heroriëntatie van de verkeers- en vervoersstructuur is het 
voldoende aankaarten bij de hogere overheden van het belang van een omleidingsweg 
(bevoegdheid provincie). Hierdoor kunnen de doortochten van Zonnebeke, Passendale en Beselare 
worden ontlast van het doorgaande en zwaar verkeer en kan de openbare ruimte prioritair worden 
voorbehouden voor het lokale verkeer, het openbaar vervoer en het fiets- en voetgangersverkeer. 
 
In de provincie West-Vlaanderen is het een soort traditie geworden voormalige spoorwegbeddingen 
om te vormen tot recreatieve fietsroutes. Op het provinciale niveau wordt tot op heden de oude 
spoorwegbedding veeleer gezien als een toeristisch-recreatieve fietsroute enerzijds en een alternatief 
voor het functionele fietsverkeer anderzijds. Op die manier kan het langzaam verkeer worden 
gescheiden van het (zwaar) verkeer op de intergemeentelijke verbindingswegen tussen de 
verschillende dorpskernen. 
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Op gemeentelijk niveau pleit men er veeleer voor de rollen om te draaien. De oude spoorwegbedding 
wordt veeleer gezien als mogelijk alternatief voor het (zwaar) verkeer op de intergemeentelijke 
verbindingswegen tussen de verschillende dorpskernen, enerzijds om de dorpskernen te ontlasten en 
anderzijds om de verkeersveiligheid op de bestaande wegen te vergroten. 
 
Een tweede stap in de heroriëntatie van de verkeers- en vervoersstructuur is het doorvoeren van een 
hiërarchie binnen het wegennet. Hoofd- en primaire, secundaire en lokale wegen moeten worden 
gedefinieerd. De hoofd- en primaire wegen werden geselecteerd in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, de secundaire wegen werden geselecteerd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. De 
lokale wegen worden gecategoriseerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het doorvoeren van 
een hiërarchie binnen het verkeersnetwerk maakt onder andere het kanaliseren van het doorgaande 
en zwaar verkeer mogelijk. Het zwaar verkeer moet worden geconcentreerd op de (potentiële) 
economische assen; het lokale verkeer, het openbaar vervoer en het fietsverkeer krijgen prioriteit op 
de historische assen van dorpskern tot dorpskern. 
 
Een derde stap is het ontwerpen van verkeersleefbare en verkeersveilige doortochten. Dit 
veronderstelt: het ontmoedigen van sluik- en doorgaand verkeer, het weren van vrachtverkeer, het 
reserveren van een volwaardige plaats voor de zachte weggebruiker (fietsers en voetgangers), het 
creëren van veilige oversteekplaatsen (onder andere in de schoolomgevingen), … 
 
De aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein is hierbij primordiaal. Het 
verhoogt de aantrekkingskracht van de dorpskernen en de kwaliteit van het leven. De opwaardering 
van de ruimtelijke kwaliteit moet het uitgangspunt vormen bij de uitwerking van het doortochtenbeleid. 
Het overaanbod aan parkeerruimte in de dorpskernen kan hiervoor worden ingezet. 
 
Meer en meer wordt duidelijk dat, in het streven naar verkeersleefbare dorpskernen en verkeersveilige 
verbindingen tussen de dorpskernen, het versterken van de verkeersalternatieven een belangrijk 
aspect vormt. Het stimuleren van andere vervoersmodi, als fiets en openbaar vervoer, dan de auto 
vergt een ondersteunend beleid eigen aan de modus: 
- Openbaar vervoer: aanvaardbare reistijden, voldoende frequenties, korte looproutes, comfort, … 

Er dient gestreefd naar een verbinding met het openbaar vervoer tussen alle dorpskernen. 
- Gemeenschappelijk vervoer: voorzieningen voor verzamelpunten, informatie, ... 
- Fietsers: functionele en recreatieve fietsroutes, veilige fietspaden, comfortabele fietsstallingen, ... 

De uitbouw van een samenhangend fietsnetwerk moet voorzien in snelle en veilige verbindingen 
tussen de verschillende dorpskernen binnen en buiten de gemeente. De verbindingen met 
Roeselare en Ieper zijn belangrijk binnen het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. 

- Voetgangers: voldoende ruimte voorzien met aandacht naar comfort en veiligheid, … 

2.4.3. Mobiliteitsbeleid5 

Binnen het beleidsscenario van het mobiliteitsplan is gekozen voor een doorgroeiscenario. Het werken 
aan een duurzame gewenste mobiliteitsruimte wordt gefaseerd: 
- In een eerste fase wordt gestreefd naar het vergroten van de bereikbaarheid van de kernen en het 

verbeteren van de leefbaarheid van de kernen. 
- De tweede fase is afhankelijk van de hogere overheid. In de tweede fase wordt gestreefd naar 

het garanderen van de leefbaarheid in de kernen op lange termijn door het realiseren van een 
omleidingsweg (bevoegdheid provincie) om het doorgaand verkeer en het zwaar vervoer uit de 
kernen te weren. De realisatie van de omleidingsweg wordt tevens gefaseerd in een eerste en een 
tweede traject (zie verder). 

 

                                                      
5 Het uitgezette mobiliteitsbeleid is gebaseerd op het mobiliteitsplan goedgekeurd op 8 december 2003 
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Uitwerken motivatie en voorstel omleidingsweg als suggestie naar de hogere overheid toe 

Motivatie 
 
De dorpskernen binnen de gemeente Zonnebeke krijgen, door haar dubbele aansluiting op de A19, 
veel verkeer te verwerken dat op weg is naar A19 (zie verkeerstellingen in bijlage). De uitbouw van 
een omleidingsweg op de voormalige spoorwegbedding biedt een alternatief voor het doorgaande 
verkeer. 
 
Het hergebruiken van het tracé van de voormalige spoorweg biedt een aantal grote voordelen met een 
ruimtelijke, landschappelijke, financiële en mentale doorslag: 
- geen bijkomende landouwgronden moeten worden doorsneden en herverdeeld; 
- geen bijkomende onteigeningen moeten gebeuren; 
- het geeft het minst problemen naar de huidige eigendomsstructuren; 
- het tracé heeft sinds jaren zijn plaats in het landschap; 
- het is geen onbekend en nieuw gegeven en op die manier aanvaardbaar naar de bevolking toe; 
- bovendien is het een efficiënt tracé dat het verkeer van A19 naar N303 brengt, de belangrijkste as 

doorheen Zonnebeke, van waaruit de lokale bediening kan gebeuren; 
- … 
Tegelijk blijkt dat in de huidige situatie een aantal concentraties van bedrijven zich langsheen de 
voormalige spoorwegbedding situeren. Op die manier zou de omleidingsweg ook een alternatief 
kunnen vormen voor het economische of zwaar verkeer van en naar A19. Hierdoor kunnen de 
dorpskernen en hun oorspronkelijke verbindingswegen worden ontlast. 
 
Door de oude spoorwegbedding te benutten enerzijds als ‘verzamelweg’ voor het verkeer op weg naar 
de A19 en anderzijds als ‘ontsluitingsweg’ voor de bestaande concentraties van bedrijven in en 
rondom de verschillende aanpalende dorpskernen, wordt het mogelijk zowel de ruimtelijke kwaliteit als 
de verkeersveiligheid van de “oorspronkelijke verbindingswegen” (de historisch gegroeide 
‘steenwegen’) tussen de verschillende dorpskernen te herwaarderen. 
 
Deze wegen zijn doorgaans de meest directe verbindingen tussen de dorpskernen onderling en gaan 
van centrum tot centrum. In het kader van het streven naar complementaire dorpskernen en de 
uitwisseling van functies en voorzieningen zijn deze “oude steenwegen” dan ook de meest 
aangewezen verbindingen naar de verschillende soorten weggebruikers toe. 
 
 
Voorstel: mogelijke fasering 
 
- Traject 1: Een eerste belangrijke ontlasting kan worden gerealiseerd door de aanleg van het 

traject tussen de Ieperstraat en N303. De dorpskernen van Zonnebeke en Beselare worden 
hierdoor ontlast van het doorgaand en zwaar verkeer. 

 
- Traject 2: Een tweede belangrijke ontlasting kan worden gerealiseerd door de aanleg van het 

traject tussen N303 en de Statiestraat. De dorpskern van Passendale wordt hierdoor gedeeltelijk 
ontlast van zwaar verkeer. De Statiestraat wordt immers gekenmerkt door een concentratie van 
bedrijven, diensten en handel (ID, p.29, §4) die de dorpskernen van Passendale en Moorslede 
aaneenrijgt. De bediening van deze economische structuur van dorpskern tot dorpskern zou, door 
de realisatie van traject 2, kunnen gebeuren zonder de dorpskernen van Passendale te belasten. 

Selectie en categorisering van het wegennet 

De hoofdwegen en primaire wegen hebben respectievelijk een verbindende functie op internationaal 
en Vlaams niveau en een verzamelende en verbindende functie op Vlaams niveau. In het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen werden volgende wegen geselecteerd op het grondgebied van Zonnebeke: 
- Primaire weg II: A19 
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De secundaire wegen hebben enerzijds een belangrijke verbindende functie tussen de stedelijke 
gebieden onderling, tussen de stedelijke gebieden en de hoofddorpen en tussen de hoofddorpen 
onderling, anderzijds hebben ze een belangrijke verzamelende functie van de hoofddorpen naar het 
hogere wegennet, daarnaast hebben ze ook een toeganggevende functie. In het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan werden volgende wegen geselecteerd op het grondgebied van Zonnebeke: 
- Secundaire weg II: N37 (van Ieper tot N332) 
- N332 (tussen N37 en N303) 
- N303 
 
De gemeente wenst in het kader van de secundaire wegen nogmaals te wijzen op de bovenlokale 
functie die de N8 te vervullen heeft, maar echter niet als secundaire weg werd geselecteerd in het 
PRS. N8 vormt een belangrijke schakel in de aan- en afvoer van het verkeer tussen A19 en het 
pretpark Bellewaerde, een bovenlokale verkeerstrekker. De bewegwijzering stuurt de bezoekers via 
A19 afrit Beselare over N8 naar het dagrecreatiepark. Recente verkeerstellingen wijzen er op dat deze 
weg meer dan 1miljoen voertuigen per jaar te verwerken krijgt. Op basis van deze gegevens lijkt het 
weinig realistisch deze weg als een lokale weg te beschouwen.De gemeente pleit er dan ook voor dat 
deze weg toch als secundaire verbinding zou worden geselecteerd. 
 
De lokale wegen hebben een verbindende en/of verzamelende functie op lokaal en sublokaal niveau, 
daarnaast hebben ze tevens een toeganggevende functie.  
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de eerste fase van het doorgroeiscenario: 
- Lokale weg I: 

- Statiestraat; 
- Langemarkstraat; 
- Moorsledestraat 
- Markizaatstraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
- Lokale weg II: 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- N332 tussen N37 en Ieper; 
- Dadizelestraat; 
- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
- Lokale weg III: de overige wegen, de hoofdfunctie is ontsluiting geven 

- woonstraten; 
- landelijke wegen; 
- landbouwwegen. 

 
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de tweede fase van het doorgroeiscenario, bij de 
realisatie van het eerste traject van de omleidingsweg tussen de Ieperstraat en N303. 
 
Suggestie naar de hogere overheid: 
Deze fase van het doorgroeiscenario veronderstelt een wijziging in de selectie van de secundaire 
wegen. Het eerste traject van de omleidingsweg neemt de functie van N332 (tussen N37 en N303) 
over. Op die manier kan N332 als lokale weg functioneren. 
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- Lokale weg I: 
- Statiestraat; 
- Moorsledestraat 
- Markizaatstraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
- Lokale weg II: 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- Langemarkstraat; 
- N332 tussen N303 en Ieper; 
- Dadizelestraat; 
- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
- Lokale weg III: de overige wegen, de hoofdfunctie is ontsluiting geven 

- woonstraten; 
- landelijke wegen; 
- landbouwwegen. 

 
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de tweede fase van het doorgroeiscenario, bij de 
realisatie van het tweede traject van de omleidingsweg tussen N303 en de Statiestraat. 
 
Suggestie naar de hogere overheid: 
Deze fase van het doorgroeiscenario veronderstelt tevens een wijziging in de selectie van de 
secundaire wegen. Het eerste en tweede traject van de omleidingsweg nemen de functie van N332 
(tussen N37 en N303) en de functie van N303 (ten noorden van A19) over. Op die manier kunnen 
N332 en N303 als lokale wegen functioneren. 
 
- Lokale weg I: 

- N303 tussen A19 en Westrozebeke; 
- Statiestraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
- Lokale weg II: 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- Langemarkstraat; 
- N332; 
- Moorsledestraat; 
- Markizaatstraat; 
- Dadizelestraat; 
- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
- Lokale weg III: de overige wegen, de hoofdfunctie is ontsluiting geven 

- woonstraten; 
- landelijke wegen; 
- landbouwwegen. 
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Uitwerken van een efficiënt en kwalitatief netwerk per vervoersmiddel 

Wensstructuur wegverkeer: 
- (zie categorisering wegennet) 
 
Wensstructuur fietsverkeer: 
- Ontwikkelen van een lokaal fietsnetwerk I en II, naast het provinciale fietsnetwerk. 

- Lokaal fietsnetwerk I: de fietsverbindingen tussen de verschillende dorpskernen van Zonnebeke 
en naar de omliggende gemeenten en steden, daar waar het provinciale netwerk niet instaat 
voor de verbinding. 
Het lokale netwerk I functioneert als een “fietssnelweg” tussen de verschillende kernen 
onderling. Het is gebaseerd op de meest gebruikte routes en wordt hoofdzakelijk gevormd door 
de N-wegen, aangevuld met enkele lokale verbindingswegen. Voor de uitbouw van het lokale 
net I dienen waar mogelijk en noodzakelijk fietspaden te worden voorzien of geoptimaliseerd. 

- Lokaal fietsnetwerk II: de lokale ontsluitingen binnen iedere dorpskern enerzijds en alternatieve 
fietsroutes tussen de verschillende deelkernen anderzijds. 
De lokale ontsluitingen vormen geen net van aansluitende fietspaden; maar bestaat uit veilige 
oversteken, aanpak van de doortochten, aanwezigheid van fietsvoorzieningen, …  
De alternatieve fietsroutes lopen over landelijke wegen, geen fietspaden worden voorzien. Ze 
worden aangeduid d.m.v. signalisatie. 

 
Wensstructuur voetgangersverkeer: 
- Optimaliseren van het voetgangersgebied binnen de dorpskernen: 

- Aanpak van de doortochten i.f.v. het vergroten van de veiligheid, de oversteekbaarheid en de 
bereikbaarheid van de zwakke weggebruiker onder de vorm van o.a. looproutes, bushaltes en 
autovrije pleinen; 

- Uniforme aanpak van de schoolomgevingen (gerealiseerd). 
 
Wensstructuur openbaar vervoer: 
- Vlotte verbinding met (klein)stedelijke gebieden Ieper, Roeselare en Kortrijk: 

- Huidige lijnen optimaliseren: 
- Uurregelingen op elkaar afstemmen; 
- Verhogen van het comfort van de passagiers. 

- Lokale openbaar vervoersvorm ter aanvulling op de hoofdlijnen van het openbaar vervoer en voor 
de onderlinge relaties tussen de dorpskernen (zie belbus Ieper-zuidoost) zowel voor het noorden 
als zuiden van de gemeente: 

- Opgestarte belbusproject Ieper-Zuidoost waarbinnen Zonnebeke, Beselare, Geluveld en 
Zandvoorde zijn opgenomen; 

- Op middellange termijn een belbusproject waarbinnen Passendale zal worden opgenomen; 
- Aansluiten van beide zones met een minimum aan overstappen. 

- Verzekeren van een vlotte aansluiting van de belbus op het streeknet. 

Selectie van de hoofdtrajecten per vervoersmiddel 

Om het juiste verkeer op de juiste wegen te krijgen is een goede bewegwijzering primordiaal. 
 
Hoofdtrajecten zwaar verkeer 
- Eerste fase doorgroeiscenario 

- A19 
- N37 (Brikkestraat) voor bestemmingen in het zuiden van de gemeente Zonnebeke 
- N313 voor bestemmingen in het noorden van de gemeente Zonnebeke (deze weg is niet op het 

grondgebied van Zonnebeke gelegen) 
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- Tweede fase doorgroeiscenario 
- A19 
- N37 (Brikkestraat) 
- Omleidingsweg 
- N313 voor bestemmingen ten noorden van Passendale (deze weg is niet op het grondgebied 

van Zonnebeke gelegen) 
 
Hoofdtrajecten openbaar vervoer 
- N303 
- N332 
- N8 
- Statiestraat 
 
Hoofdtrajecten fietsverkeer 
- N303 
- N332 
- N8 
- Grote Roeselarestraat 
- Statiestraat 
- Oude Kortrijkstraat 
- Dadizelestraat 
- Geluwestraat 
- Kasteelstraat 
- Zandvoordestraat 
- Zillebekestraat 
- Komenstraat 

Selectie van prioritair te ontwerpen (in te richten) verzamel- en/of verblijfsplatforms 

De wegsegmenten met een complexe verkeerssituatie -omdat er tegelijkertijd een verbindende, een 
verzamelende en een toeganggevende rol te vervullen is- worden verzamel- of verblijfsplatform 
genoemd. Het gaat ondermeer om de doortochten en overige belangrijke knooppunten als 
oversteekplaatsen en kruispunten. De bedoeling is dat door de specifieke inrichting van een platform 
de mogelijke conflictenpunten worden gereduceerd. Het onderscheid tussen primaire en secundaire 
platforms doelt op de prioriteit naar aanpak. 
 
De gemeente is echter geen wegbeheerder van de wegen waarop deze ‘platforms’ voorkomen, doch 
de selectie duidt op de aandacht die deze ‘plekken’ verdienen op weg naar een leefbaar Zonnebeke. 

Primaire platforms: verblijfsplatforms 

- Doortocht Zonnebeke (gerealiseerd) 
- Doortocht Passendale (gerealiseerd) 
- Doortocht Beselare 

De herinrichting van de doortocht van Beselare is afhankelijk van de functie van de weg, deze 
functie wijzigt bij de volledige realisatie van de omleidingsweg (zie categorisering volgens 
doorgroeiscenario). 

- Doortocht Geluveld 
- Doortocht Zandvoorde (gerealiseerd) 

Secundaire platforms: verzamelplatforms 

- Brug N37 over A19 
- Brug N303 over A19 
- Kruispunt N303-N8 
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2.5. Zonnebeke in open lucht - Zonnebeke ademt 

2.5.1. Gewenste open ruimte 

Een leefbare landbouw binnen een waardevol natuurlijk en landschappelijk geheel 

Kenmerkend voor de landschappelijke structuur van Zonnebeke is het uitgesproken reliëf: de centrale 
heuvelrug ingesneden door de beken en beekvalleien die in de flanken van de heuvelrug ontspringen, 
de concentratie van bossen in het zuidwesten van de gemeente en het sterk versnipperde karakter 
van de open ruimte door lintbebouwing en verspreide bebouwing. 
 
Belangrijk voor de landschappelijke structuur van Zonnebeke is dat de open ruimte vanaf vandaag 
maximaal kan worden gevrijwaard. Dit veronderstelt dat geen nieuwe bebouwing wordt toegelaten in 
de open ruimte. De bestaande bebouwing moet, al zijn het beperkte, mogelijkheden blijven krijgen om 
leegstand en verkrotting te voorkomen. Bijkomende ruimte voor andere activiteiten moet worden 
gezocht in aansluiting op de bestaande bebouwde structuren. 
 
Structuurbepalend binnen de open ruimte is de aanwezigheid van landbouwactiviteiten. De 
landbouwfunctie speelt een belangrijke rol in het openhouden van de open ruimte. De bestaande 
landbouwfunctie moet worden behouden en verdere ontwikkelingskansen krijgen, rekening houdend 
met de eisen op hoger niveau naar een extensivering van de landbouw en de noodzakelijke 
schaalvergroting voor de rendabiliteit van de bedrijven. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk 
dat het landbouwgebied zo maximaal mogelijk wordt voorbehouden voor de landbouw. 
 
De bestaande landbouwbedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden krijgen. De meeste bedrijven zijn 
gemengde bedrijven. Ruimtelijke concentraties van specifieke activiteiten zijn er niet. Voor het 
opstarten van nieuwe bedrijven moet de aard van activiteiten (grondgebonden of niet grondgebonden 
activiteiten, toeleverende en verwerkende activiteiten, glas- en serreteelten, verkoop en herstel van 
landbouwmachines, …) worden afgewogen tegenover de draagkracht van de omgeving. 
 
Een tweede belangrijk aspect binnen de landschappelijke structuur is de natuurfunctie. Het vrijwaren 
van de specifieke landschappelijke structuur veronderstelt tevens het beschermen van de waardevolle 
natuur. Belangrijk voor het goed functioneren van de natuurlijke structuur is haar samenhang zowel 
binnen de open ruimte als binnen en doorheen de bebouwde ruimte. Naast haar ecologische functie 
draagt ze tevens bij tot de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. 

2.5.2. Open ruimte programma 

Het behoud van het open landschap veronderstelt het ontwikkelen van een gebiedsgericht beleid 
voor de open ruimte. Vermits het sterk geaccidenteerde landschap, meerbepaald het reliëf, het 
meest structuurbepalend is binnen de open ruimte van Zonnebeke, worden de deelgebieden of 
ruimtelijke entiteiten vanuit de landschappelijke structuur gedefinieerd (zie kaart gewenste open 
ruimte). 
 
De heuvelrug met het kerngebied Passendale wordt als eerste deelgebied onderscheiden. Het tracé 
van de heuvelrug splitst de open ruimte op in een aantal flanken en kleinere open ruimte fragmenten. 
De flanken en open ruimte fragmenten ten oosten, ten zuiden en ten westen van de heuvelrug vormen 
telkens andere deelgebieden: de westelijke flank en open ruimte met het kerngebied Zonnebeke, de 
oostelijke flank en open ruimte met het kerngebied Beselare en de zuidelijke flank en open ruimte met 
het kerngebied Zandvoorde. 
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Het noord-zuid georiënteerde tracé van de heuvelrug neemt ter hoogte van het kerngebied Beselare 
een bocht naar het westen en wordt vanaf hier gekenmerkt door een concentratie van bosfragmenten. 
Het karakter van de heuvelrug verandert hier van een meer open naar een meer gesloten karakter. 
Deze concentratie van bosfragmenten, het boscomplex met het kerngebied Geluveld, wordt als laatste 
deelgebied onderscheiden. 
 
Binnen elk deelgebied of elke ruimtelijke entiteit, gedefinieerd op basis van het landschap, vertoont de 
open ruimte nog sterke ruimtelijke verschillen (zoals het reliëf, de natuurwaarde, de mate van 
verspreide bebouwing, de bereikbaarheid, …). Om een gebiedsgericht open ruimte beleid per 
deelgebied uit te zetten, is nog een interne ruimtelijke differentiatie nodig. 
Na ruimtelijk onderzoek binnen de diverse deelgebieden worden op basis van de interne ruimtelijke 
verschillen volgende ruimtelijke fragmenten onderscheiden: 

- de aaneengesloten open ruimtegebieden en overige open ruimtegebieden; 
- de natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden, de landschappelijk waardevolle 

valleigebieden en overige valleigebieden; 
- de heuvelkam; 
- de open ruimte corridors; 
- de bossen; 
- de verblijfsparken; 
- de kasteelparken. 

Vanuit deze differentiatie binnen de deelgebieden dienen criteria geformuleerd met betrekking tot de 
ontwikkeling van de hoofdfuncties binnen de open ruimte: de landbouw en de natuur in waardevolle 
natuurgebieden, en de overige (zonevreemde) functies in de open ruimte: wonen, bedrijvigheid en 
toerisme en recreatie en flankerende functies als handel en horeca. 
 
Belangrijk voor de landschappelijke structuur van Zonnebeke enerzijds en de economische slagkracht 
van de landbouwactiviteiten anderzijds is dat de bestaande landbouwstructuren, zowel de bewerkte 
gronden als de bestaande bedrijfszetels, maximaal worden voorbehouden voor de landbouw. De 
gronden van de vrijkomende landbouwzetels moeten in eerste instantie worden gereserveerd voor de 
noodzakelijke schaalvergroting. Het aansnijden van nieuwe landbouwgronden voor andere functies 
moet zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Bestaande landbouwbedrijven moeten de nodige kansen blijven krijgen. Omwille van de economische 
druk naar schaalvergroting moet voldoende flexibiliteit worden ingebouwd. Noodzakelijke evoluties 
in functie van de rendabiliteit moeten binnen bestaande landbouwbedrijven mogelijk worden gemaakt. 
 
Net zoals er naar oplossingen wordt gezocht voor de ambachtelijke en industriële zonevreemde 
bedrijven moet ook de problematiek van de zonevreemde landbouwbedrijven worden bekeken en 
moeten de nodige oplossingen worden uitgezet. 
 
Naast de aandacht voor de landbouwactiviteiten moet ook de natuurlijke en landschappelijke structuur 
de nodige aandacht krijgen. De waardevolle natuurlijke en landschappelijke structuur moet 
worden gevrijwaard van verdere aantasting. De landbouw kan tevens worden ingezet om dit te 
realiseren onder andere door middel van overeenkomsten tussen landbouw en natuur. 
 
Van belang voor de natuurlijke structuur is: 

- behouden en ontwikkelen van kleine landschapselementen en lineaire groenstructuren ten 
einde de noodzakelijke samenhang binnen de natuurlijke structuur te herstellen; 

- voorkomen van de aantasting van het bos- en bermenbestand; 
- realiseren van kleinschalige waterzuiveringsystemen waar geen riolering komt; 
- voorkomen van overbemesting. 

 
Van belang voor de landschappelijke structuur is: 

- het tegengaan van reliëfnivellering en erosie van de heuvelrug; 
- het versterken / herstellen van de aanwezigheid van de beken en beekvalleien in het landschap 

door middel van kleine landschapselementen. 
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In dit kader wenst de gemeente haar standpunt omtrent de mogelijke inplanting van windturbines te 
verduidelijken. De gemeente is voorstander van de inplanting van windturbines langsheen lineaire 
infrastructuren als de autosnelweg (= accentueren van infrastructuren in het open landschap). Ze is 
echter geen voorstander van kleinschalige of particuliere projecten. 
 
Om leegstand en verkrotting van bestaande infrastructuren in de open ruimte te voorkomen moet 
het blijvend gebruik van de bestaande gebouwen in de open ruimte worden gegarandeerd. Het is 
noodzakelijk dat deze infrastructuur kan worden gesaneerd en ofwel aangepast aan de huidige 
wooneisen ofwel hergebruikt voor andere functies. De aard van de mogelijke nieuwe functies wordt 
afgewogen tegenover het ecologisch en landschappelijk belang van de plek. De uitbouw van het 
hoevetoerisme moet worden gekoppeld aan actieve landbouwbedrijven. Een betere landschappelijke 
inkleding van de bestaande bebouwing moet worden gestimuleerd. 

2.5.3. Open ruimte beleid6 

Uitgangspunten 

1. Actief deelnemen aan het Regionaal landschap West-Vlaams Heuvelland 

Het Regionaal Landschap is werkzaam in het ‘boerenland’. 
De hoofdlijnen van het Regionaal Landschap zijn: 
- het behoud van de valleigebieden 
- het behoud en de uitbreiding van het bosgebied 
met extra aandacht voor: 
- de natuurverbindingen 
- kleine landschapselementen 
 
De projecten van het Regionaal Landschap binnen Zonnebeke zijn: 
- de herinrichting van de omgeving Tyne Cot Cemetery 
- een beheersplan voor het kasteelpark te Zonnebeke 
- een beheersplan voor de Bassevillebeek 
- opstarten van landschapsbedrijfsplannen in samenwerking met zowel boeren als particulieren 
- werken aan milieu- en natuureducatie 
- uitwerken van een wandelnetwerk binnen de “Ieperboog” (inclusief bosgebied te Zonnebeke) met 

het oog op recreatief medegebruik door het verbinden van de verschillende elementen binnen het 
gebied 

2. Uitspelen van troef: toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Zonnebeke bestaande uit 
de relicten uit haar geschiedenis, het specifieke landschap en de natuurwaarden. 

Aandacht voor de ‘beleving’ van het reliëfrijk landschap 
Kenmerkend voor het landschap zijn: 
- de heuvelrug 
- de valleigebieden 
- de bossen 
Middelen hier maximaal inzetten. 
 

                                                      
6 bronnen: Regionaal Landschap West-Vlaams Heuvelland en Ontwerp-ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse Heuvelland 
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- behoud van de ‘vensters op het landschap’ 
- beperken van mogelijkheden binnen open ruimte corridors (= ‘vensters op het landschap’) 

 
- versterken van de kwaliteit van de valleigebieden (natuur, landschap, water, …) 

- aandacht voor het behoud van de bestaande kleine landschapselementen, prioritair binnen de 
natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden en de landschappelijk waardevolle 
valleigebieden 

- stimuleren van zowel landbouwers als particulieren om actief mee te werken aan het behoud 
van de KLE’s 

- tegengaan van verdere erosie 
 
- joker inzetten op de meest waardevolle valleigebieden en het boscomplex (= deelgebied) 

- de Reutelbeek/Polygonebeek (van bron t.e.m. bufferbekken) en de Bassevillebeek 
- behoud en herstel van de bestaande KLE’s en aanplanten van nieuwe KLE’s 
- herstel als belangrijke natuurverbindingen 
- vermijden van verdere omzetting van weiland in akkerland 
- druk van overige functies zoveel mogelijk beperken in functie van de draagkracht van het 

gebied (uitgezonderd Polderhoek, ontwikkelingsperspectieven zie Zonnebeke werkt) 
- het boscomplex 

- op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden van het bosbestand 
 
- overige open ruimte accenten 

- sturen van de integratie van de bebouwing via landschapsbedrijfsplannen 
- stimuleren van het gebruik van streekeigen groen 
- verplichten van aanleg kleinschalige waterzuivering in open ruimtegebied 
- behoud van onverharde wegen voor niet gemotoriseerd verkeer, verharding mogelijk in functie 

van het comfort van fietsers en voetgangers mits het gebruik van voldoende doorlaatbare 
materialen en de beperking van de breedte van de weg om gemotoriseerd verkeer te weren 
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Uitzetten van een kader voor een gebiedsgericht open ruimte beleid 

Deelgebieden met respectievelijke ruimtelijke fragmenten 
 
Deelgebied of ruimtelijke entiteit Ruimtelijke fragmenten binnen elk deelgebied 
Westelijke flank en open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- ten noorden van het kerngebied Zonnebeke 
Open ruimte corridors 
- op de Ieperstraat, ten westen van het kerngebied 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Ravebeek 
Overige valleigebieden 
- vallei van de Paddebeek 
- vallei van de Nieuwebeek 
- vallei van de Hanebeek 
Overige open ruimte 

Heuvelrug 
 

Open ruimte corridors 
- ten noorden van het kerngebied Passendale 
- tussen het kerngebied Passendale en Broodseinde 
- tussen Broodseinde en Molenaarelst 
- tussen Molenaarelst en Noordeindhoek 
- tussen Noordeindhoek en het kerngebied Beselare 
Overige open ruimte 

Oostelijke flank en open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- ten noorden van het kerngebied Passendale 
- tussen het kerngebied Passendale en het kerngebied Beselare 
Natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Reutelbeek/Polygonebeek 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Heulebeek 
Overige valleigebieden 
- vallei van de Mandelbeek 
Overige open ruimte 

Boscomplex 
 

Bossen 
- Polygonebos, Reutelbos, Zandvoordebos, Kortekeer 
Verblijfsparken 
- Nonnebossen, Vijverbos, Hazebos 
(Kasteel)parken 
- kasteelparken Zonnebeke, kasteelpark Geluveld 
Overige open ruimte 

Zuidelijke open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- tussen het kerngebied Geluveld en het kerngebied Zandvoorde 
- ten westen van het kerngebied Zandvoorde 
Open ruimte corridors 
- ten westen van het kerngebied Geluveld 
Natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Bassevillebeek 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Kasteelbeek 
Overige open ruimte 
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Open ruimte beleidskader 
 
Landbouw 
Belangrijk voor het behoud van de open ruimte is het leefbaar houden van de landbouw als 
hoofdfunctie. Dit veronderstelt dat de landbouw ontwikkelingskansen moet krijgen in functie van de 
draagkracht van de omgeving en met aandacht voor de natuurlijke en landschappelijke waarden 
binnen de open ruimte. In dit opzicht wordt de landbouw zoveel mogelijk gestimuleerd mee te werken 
aan het uitbouwen van de ‘troef’ van Zonnebeke onder andere door: 
- het creëren van mogelijkheden voor de uitbouw van recreatie en hoevetoerisme op maat van het 

gebied 
- het stimuleren van het onderhoud van de landschaps- en natuurwaarden 
 
Gebouwen Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 

- Aaneengesloten 
openruimtegebieden en overige 
open ruimtegebieden 

Verbouwing, uitbreiding, herbouw en verplaatsing toegelaten, 
rekening houdend met het reliëf (ruimtelijk kwalitatieve inpassing 
in het landschap). 

- Heuvelkam 
- Open ruimte corridors 
- Landschappelijk waardevolle 
en overige valleigebieden 

Verplaatsing niet toegelaten. 
Verbouwing, uitbreiding en herbouw toegelaten, rekening 
houdend met het reliëf (ruimtelijk kwalitatieve inpassing in het 
landschap) en indien mogelijk in de valleigebieden weg van de 
vallei, dwars op het valleigebied. 

Bestaande gebouwen 
t.b.v. de landbouw 
(inclusief bestaande 
bedrijfszetels) 

- Bossen 
- Natuurlijk en landschappelijk 
waardevolle valleigebieden 

Geen uitbreiding en verplaatsing toegelaten, bestaande 
gebouwen t.b.v. de landbouw kunnen behouden blijven. 

- Aaneengesloten open 
ruimtegebieden en overige 
open ruimtegebieden 
- Landschappelijk waardevolle 
en overige valleigebieden 

Nieuwe gebouwen t.b.v. de landbouw (uitgezonderd nieuwe 
bedrijfszetels) zijn toegelaten, rekening houdend met het reliëf en 
(door)zicht op het open landschap. 

Nieuwe gebouwen 
t.b.v. de landbouw 
(uitgezonderd nieuwe 
bedrijfszetels) 
- nieuwe gebouwen los 

van bestaande site 
- nieuwe gebouwen 

gekoppeld aan 
bestaande site (zie 
uitbreidingsmogelijk
heden bestaande 
gebouwen) 

- Bossen 
- Heuvelkam 
- 0pen ruimte corridors 
- Natuurlijk en landschappelijk 
waardevolle valleigebieden  

Niet toegelaten, enkel door overname bestaande bedrijfszetels 
en landbouwgebouwen en enkel voor grondgebonden 
activiteiten, serres niet toegelaten. 

Nieuwe bedrijfszetels - Alle open ruimtegebieden Niet toegelaten, enkel door overname bestaande bedrijfszetels 
- Aaneengesloten open 
ruimtegebieden en overige 
open ruimtegebieden 
- Heuvelkam 
 

Toegelaten voor: 
- Veehouderijen en serrebedrijven onder voorwaarden 

(zie hoger in tabel, ontwikkelingsperspectieven 
bestaande landbouwbedrijven); 

- Wonen (zie verder, ontwikkelingsperspectieven 
wonen); 

- Laagdynamische toeristisch-recreatieve functies als 
nevenbestemming (zie verder, 
ontwikkelingsperspectieven toerisme en recreatie); 

- Dienstverlening niet exclusief op beroepslandbouw 
gericht; 

- Niet verkeersgenererende activiteiten (vrije beroepen 
en diensten) als nevenactiviteit, waarbij de oppervlakte 
van de nevenactiviteit die van de hoofdactiviteit niet 
mag overschrijden. 

Functiewijziging van 
bestaande gebouwen of 
hergebruik van verlaten 
sites eerder bestemd voor 
de landbouw 
(inclusief bedrijfszetels) 

- Bossen 
- Valleigebieden 
- 0pen ruimte corridors 

Toegelaten voor: 
- Grondgebonden landbouw; 
- Wonen (zie verder, ontwikkelingsperspectieven 

wonen); 
- Laagdynamische toeristisch-recreatieve functies als 

nevenbestemming (zie verder, 
ontwikkelingsperspectieven toerisme en recreatie); 

- Andere functies niet toegelaten. 
Voor waardevol agrarisch patrimonium (zie selectie ‘merkwaardige gebouwen’) kan een bijkomende toeristisch-recreatieve en 
educatieve functie ook zonder de landbouw als hoofdbestemming, maar wel kaderend binnen de gewenste toeristisch-
recreatieve structuur. 
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Wonen 
Voor de zonevreemde woningen in de open ruimte wordt de Vlaamse wetgeving gebiedsgericht 
toegepast. Alle zonevreemde woningen, die niet in een zuiveringszone categorie A of B gelegen zijn, 
worden verplicht tot de aanleg van een kleinschalige waterzuivering (cfr. gemeentelijke 
bouwverordening 1999). 
 
Zonevreemde 
gebouwen 

Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 

- Aaneengesloten open 
ruimtegebieden en overige open 
ruimtegebieden 

De regelgeving op Vlaams niveau wordt hier aangehouden: 
- Verbouwing: toegelaten; 
- Uitbreiding: max. 100% van het oorspronkelijke volume 

met een max. bruto volume na verbouwing van 1000m³; 
- Herbouw en verplaatsing: toegelaten. 

 Heuvelkam 
 0pen ruimte corridors 
 Landschappelijk waardevolle en 
overige valleigebieden 
 
 

De regelgeving op Vlaams niveau wordt hier aangehouden, 
behalve: 

- Verbouwing: toegelaten; 
- Uitbreiding: max. 25% van het oorspronkelijke volume met 

een max. bruto volume na verbouwing van 1000m³. (*) 
De uitbreidingsrichting indien mogelijk dwars op de 
heuvelkam, weg van de beekvallei of // met de open 
ruimte corridor; 

- Herbouw: toegelaten; 
- Verplaatsing: enkel toegelaten in functie van een betere 

landschappelijke integratie. 
 Bossen 
 Natuurlijk en landschappelijk 
waardevolle valleigebieden 
 

De regelgeving op Vlaams niveau wordt hier aangehouden, 
behalve: 

- Verbouwing: toegelaten; 
- Uitbreiding: max. 25% van het oorspronkelijke volume met 

een max. bruto volume na verbouwing van 1000m³. 
De uitbreidingsrichting indien mogelijk weg van de 
beekvallei; 

- Herbouw: enkel toegelaten bij overmacht; 
- Verplaatsing: niet toegelaten. 

Bestaande woningen 
 

- Natuurgebieden volgens de 
plannen van aanleg 

De regelgeving zoals op Vlaams niveau bepaald wordt hier 
aangehouden. 

Nieuwe woningen - Alle open ruimtegebieden Enkel toegelaten binnen juridische bestemmingen. 
- Aaneengesloten open 
ruimtegebieden en overige open 
ruimtegebieden 
- Heuvelkam 
- 0pen ruimte corridors 

Toegelaten voor: 
Niet verkeersgenererende activiteiten (vrije beroepen en diensten) 
als nevenactiviteit, waarbij de oppervlakte van de nevenactiviteit 
die van de hoofdactiviteit niet mag overschrijden. 

Functiewijziging van 
bestaande woningen 
 
 

- Bossen 
- Valleigebieden 
- Natuurgebieden volgens de 
plannen van aanleg 

Niet toegelaten 

 
(*) Indien het bestaand volume < 240m³ dan kan het uitgebreid worden tot een totaal bruto volume 
van max. 450m³. 
 
 
Bedrijvigheid 
Voor het open ruimte beleid in verband met de zonevreemde bedrijven wordt verwezen naar het 
richtinggevend gedeelte, Zonnebeke economisch - Zonnebeke werkt, Gebiedsgerichte ruimtelijke 
randvoorwaarden i.f.v. een afweging en categorisering van de (potentieel) zonevreemde bedrijvigheid. 
Hierbinnen wordt de gebiedsgerichte visie hernomen, opgemaakt in het kader van het sectoraal BPA 
bedrijvigheid van april 2000. 
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Toerisme en recreatie 
De gemeente wenst haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht als troef uit te spelen. Dit 
veronderstelt het versterken van het toeristisch-recreatieve netwerk in aanzet met extra aandacht voor 
het verbinden van de diverse toeristisch-recreatieve functies en het creëren van ontwikkelingskansen 
voor de bestaande en nieuwe toeristisch-recreatieve functies. 
Binnen de toeristisch-recreatieve functies worden 3 categorieën onderscheiden: 

- eerste categorie: toeristisch-recreatieve polen (sportinfrastructuur, musea, 
bezienswaardigheden, bossen, natuurontwikkelingsprojecten, dorpscentra, …); 

- tweede categorie: gebouwen met toeristisch-recreatief medegebruik (hoevetoerisme, 
bed&breakfast, …); 

- derde categorie: flankerende toeristisch-recreatieve functies (handel en horeca). 
 
De eerste categorie, de toeristisch-recreatieve polen zijn locatiegebonden (uitgezonderd de 
sportinfrastructuur, ontwikkelingsmogelijkheden zie verder). Nieuwe ontwikkelingen zijn afhankelijk 
van de natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van een locatie (zie verder 
Zonnebeke recreatief). 
 
De tweede categorie, de gebouwen met toeristisch-recreatief medegebruik zijn veeleer kleinschalige 
toeristisch-recreatieve elementen. De toeristisch-recreatieve functie vormt een nevenactiviteit naast 
een andere hoofdactiviteit als landbouw, wonen, … De (verkeers)druk op de open ruimte blijft beperkt. 
 
De derde categorie, de flankerende toeristisch-recreatieve functies ondersteunen het toeristisch-
recreatieve netwerk. Ze vormen een grotere (verkeers)druk op de open ruimte. Ze krijgen 
ontwikkelingskansen in functie van de draagkracht van de omgeving (ontwikkelingsperspectieven, zie 
verder). 
 
Zonevreemde functie Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 

- Aaneengesloten open ruimte 
en overige open ruimte 
- Heuvelkam 
- Landschappelijk waardevolle 
valleigebieden en overige 
valleigebieden 

Voorwaardelijk behoud van nevenactiviteit: 
- verplichting tot aanleg kleinschalige waterzuivering 

Uitbreiding toegelaten 
- de oppervlakte van de nevenactiviteit mag die van de 

hoofdactiviteit niet overschrijden 

- Bossen 
- Open ruimte corridors 
- Natuurlijk en landschappelijk 
waardevolle valleigebieden 

Voorwaardelijk behoud van nevenactiviteit: 
- verplichting tot aanleg kleinschalige waterzuivering 

Uitbreiding niet toegelaten 
Herstructurering mogelijk in functie van: 

- betere ontsluiting 
- parkeermogelijkheden 
- integratie in landschap 

Bestaande gebouwen 
met toeristisch-
recreatief medegebruik 
(nevenactiviteit) 

- Natuurgebieden volgens de 
plannen van aanleg 

Uitdovend beleid 

Nieuwe ontwikkelingen 
in functie van 
toeristisch-recreatief 
medegebruik 
(nevenactiviteit) 

- Alle open ruimtegebieden 
uitgezonderd de natuurgebieden

Enkel toegelaten binnen bestaande gebouwen/infrastructuren 
Uitbreidingsmogelijkheden zie ‘bestaande gebouwen’ 
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Handel en horeca 
De bestaande handels- en horecazaken in de dorpskernen kunnen behouden blijven en krijgen 
uitbreidingsmogelijkheden op maat van de respectievelijke dorpskern. De bestaande handels- en 
horecazaken in de open ruimte kunnen voorwaardelijk behouden blijven, met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden in functie van de uitbating (veiligheid, hygiëne, exploitatie, 
maatschappelijke integratie, …). 
Nieuwe ontwikkelingen moeten kernversterkend zijn en in verhouding tot de desbetreffende dorpskern 
staan, met extra aandacht voor een kwalitatieve ruimtelijke inpassing en de ontsluiting en 
verkeersafwikkeling in functie van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de dorpskern. Nieuwe 
ontwikkelingen in de open ruimte zijn niet toegelaten. 
 
Zonevreemde functie Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 
Bestaande handel en 
horeca 

- Alle open ruimtegebieden Voorwaardelijk behoud: 
- verplichting tot aanleg kleinschalige waterzuivering 
- landschapsintegratieplan voorleggen (*) 

Beperkte uitbreiding toegelaten in functie van de uitbating 
(veiligheid, hygiëne, exploitatie, maatschappelijke integratie, …) 
Herstructurering mogelijk in functie van: 

- betere ontsluiting 
- parkeermogelijkheden 
- integratie in landschap 

 - Natuurgebieden volgens 
plannen van aanleg 

Uitdovend beleid 

Nieuwe vestigingen - Alle open ruimtegebieden Niet toegelaten 
 
(*) landschapsintegratieplan = landschapsbedrijfsplan 
 
 
Verblijfsparken 
De gemeente suggereert volgende ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande verblijven in de 
verblijfsparken, tenzij de Vlaamse regelgeving ruimer is. 
 
Zonevreemde 
gebouwen 

Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 

Bestaande verblijven in 
verblijfsparken 

- Verblijfsparken Tenzij de Vlaamse regelgeving (in opmaak) ruimer is: 
- Verbouwing: toegelaten; 
- Uitbreiding: de totale vloeroppervlakte van de bestaande 

en nieuwe bebouwing mag max. 78m² bedragen met 
inbegrip van de bijgebouwen (carport, tuinhuis, berging) 
al of niet aangebouwd aan het hoofdgebouw, voor de 
bijgebouwen geldt een max. van 18m²; 

- Herbouw: toegelaten; 
- Verplaatsing: niet toegelaten. 

 
 
(Kasteel)parken 
De (kasteel)parken vormen belangrijke schakels in het groene netwerk. Voor het kasteelpark van 
Zonnebeke is in samenwerking met het Regionaal Landschap een beheersplan in opmaak. Voor de 
overige park(del)en (privé) moeten op termijn beheerscontracten worden voorgelegd. 
 
Zonevreemde 
gebouwen 

Ruimtelijke fragmenten Ontwikkelingsperspectieven 

Bestaande gebouwen 
in (kasteel)parken 

- (kasteel)park Zonnebeke 
- (kasteel)park Geluveld 

Verbouwing, uitbreiding, herbouw en verplaatsing toegelaten voor 
zover de totale bebouwde oppervlakte beperkt blijft tot: 

- 1% van de terreinoppervlakte voor niet publiek 
toegankelijke parken; 

- 2% van de terreinoppervlakte voor publiek toegankelijke 
parken. 

Bijkomend zal een beheerscontract moeten worden voorgelegd 
met betrekking tot het beheer van het park. 

Functiewijziging - (kasteel)park Zonnebeke Enkel toegelaten in publiek toegankelijke delen van het 
(kasteel)park. 
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2.6. Zonnebeke recreatief – Zonnebeke leeft en gidst 

2.6.1. Gewenste recreatieve ruimte 

Een attractief netwerk voor de Zonnebekenaars en toeristen 

Kenmerkend voor de toeristische en recreatieve structuur van Zonnebeke zijn respectievelijk de 
talrijke oorlogsmonumenten en -gedenktekens en het uitgebreide bosareaal veeleer zeldzaam in de 
regio. De gemeente wenst deze troeven ten volle uit te spelen. 
 
Zonnebeke wenst haar toeristisch-recreatieve netwerk verder uit te bouwen. Dit omvat enerzijds de 
uitbouw van een aantal nieuwe polen en anderzijds de opname van de aanwezige infrastructuur in 
een samenhangend netwerk. 
 
Binnen de huidige toeristisch-recreatieve structuur tekenen zich een toeristisch-recreatief gebied bij 
uitstek af (het boscomplex) en een toeristisch-recreatieve noord-zuid en oost-westas. De gemeente 
wenst dit gebied en deze assen in de toekomst te versterken, de potentiële polen worden er 
respectievelijk binnen gesitueerd en op geënt. Op die manier kunnen dit gebied en deze assen op 
termijn fungeren als ruggengraat van het toeristisch-recreatieve netwerk. 

2.6.2. Recreatief programma 

Een samenhangend netwerk uitzetten dat de toeristische en recreatieve polen (sportinfrastructuur, 
musea, bezienswaardigheden, bossen, natuurontwikkelingsprojecten, dorpscentra, …) met elkaar 
verbindt, inclusief het integreren van de potentiële polen. Het boscomplex en de toeristisch-
recreatieve assen vormen de ruggengraat van het netwerk, de bestaande en potentiële toeristisch-
recreatieve polen / activiteiten worden er aan gekoppeld.  
 
Het kan wenselijk zijn een bewegwijzering uit te werken voor het toeristisch-recreatieve netwerk, 
niet enkel voor het autoverkeer, maar ook voor het fietsverkeer. Op die manier kan het fietsverkeer 
langs de meest functionele en veilige routes de verschillende locaties bereiken. 
 
De bestaande sportvelden in de verschillende kernen behouden. Dit veronderstelt dat er voor de 
zonevreemde recreatieve activiteiten uitvoeringsplannen moeten worden opgemaakt. 
 
Tegelijk wil de gemeente bijkomende ruimte voorzien in aansluiting op de bestaande recreatieve 
voorzieningen van de kernen Zonnebeke, Passendale en Beselare voor een mogelijke uitbreiding van 
het aanbod. 
 
Een planmatige oplossing uitwerken voor de permanente bewoning binnen de recreatieve 
verblijfsgebieden. Via uitvoeringsplannen wenst de gemeente de huidige permanente bewoners 
binnen de recreatieve verblijfsgebieden rechtszekerheid te geven omtrent hun woonplaats. Door het 
bovenlokale karakter van deze problematiek is de gemeente echter afhankelijk van de beslissingen op 
hoger niveau. 
 



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Richtinggevend gedeelte  48

2.6.3. Recreatief beleid 

Versterken toeristisch-recreatief netwerk 

De huidige toeristisch-recreatieve polen en de potentiële toeristisch-recreatieve polen of geplande 
projecten zijn te situeren op een noord-zuidas en oost-westas. Door deze toeristisch-recreatieve 
assen in aanzet verder uit te werken kunnen zij, samen met het toeristisch-recreatieve gebied bij 
uitstek, als ruggengraat gaan functioneren van het toeristisch-recreatieve netwerk. De potentiële polen 
of geplande projecten moeten verder worden uitgedacht en uitgewerkt. 
 
Toeristisch recreatieve noord-zuidas met volgende toeristisch recreatieve polen: 
(nummering polen zie kaart: gewenste recreatieve ruimte) 
 
Toeristisch-recreatieve pool Initiatiefnemer/beheerder Aantrekkingskracht (op basis 

van aantal bezoekers) 
Kaasmuseum (1) in relatie met het kerngebied Passendale gemeente en privé bovenlokaal 
Tyne Cot Cemetery (3) en 
potentieel project Vredestuin (2) 

gemeente, provincie en 
privé 

bovenlokaal 

Kasteelpark Zonnebeke (8) met streekmuseum en bibliotheek 
in relatie met het kerngebied Zonnebeke 

gemeente site: lokaal 
streekmuseum: bovenlokaal 

Doelbos of Polygonebos (10) Vlaams gewest lokaal en regionaal, 
geselecteerd in PRS als 
toeristisch-recreatief knooppunt 

Potentieel project Dug-Outs (5) gemeente en privé bovenlokaal 
Kasteelpark Geluveld (9) in relatie met het kerngebied 
Geluveld 

momenteel in privé-handen, 
potentieel publiek karakter 

lokaal met privé-karakter 

De Kortekeer: bos en sportterrein (12) gemeente (voormalig 
provinciaal domein) 

lokaal 

Kerngebied Zandvoorde gemeente lokaal 
 
Toeristisch-recreatieve oost-westas met volgende toeristisch recreatieve polen: 
(nummering polen zie kaart: gewenste recreatieve ruimte) 
 
Toeristisch-recreatieve pool Initiatiefnemer/beheerder Aantrekkingskracht (op basis 

van aantal bezoekers) 
Dagrecreatiepark Bellewaerde (11) privé bovenlokaal, geselecteerd in 

PRS als toeristisch-recreatief 
knooppunt 

De Nonnebossen (6) privé lokaal 
Potentieel natuurontwikkelingsproject op de voormalige 
zandwinningsputten (4) 

gemeente lokaal en regionaal 

Doelbos of Polygonebos (10) Vlaams gewest lokaal en regionaal, 
geselecteerd in PRS als 
toeristisch-recreatief knooppunt 

Potentieel project Dug-Outs (5) gemeente en privé bovenlokaal 
Het Vijverbos (7) privé lokaal 
Kerngebied Beselare met sport- en recreatiefaciliteiten gemeente lokaal 
 
 
Het toeristisch-recreatieve gebied bij uitstek omvat de verschillende bosfragmenten, Bellewaerde, 
de recreatieve verblijfsgebieden de Nonnebossen, het Vijverbos en het Hazebos, de potentiële 
projecten omtrent de dug-outs en de natuurontwikkeling op de voormalige zandwinningsputten. Het 
recreatief medegebruik van de open ruimte wordt hier maximaal mogelijk gemaakt. 
 
Binnen het toeristisch-recreatieve netwerk vormen de fietsroutes belangrijke verbindingen tussen de 
activiteiten en de dorpskernen en tussen de activiteiten onderling. De term ‘activiteiten’ omvat het 
volledige gamma van toeristisch-recreatieve functies (sportinfrastructuur, bezienswaardigheden als 
monumenten en waardevolle natuur, flankerende voorzieningen als horecazaken, …), de term 
‘dorpskernen’ doelt op de woonbuurten. 
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Het is dan ook de bedoeling een samenhangend fietsnetwerk uit te zetten waarbij de toeristisch-
recreatieve fietsroutes en functionele fietsroutes complementair worden ingezet. De bewegwijzering 
van de routes vergroot de bruikbaarheid van het netwerk en verhoogt de veiligheid van de gebruiker, 
de meest functionele en best uitgeruste routes zijn immers voor hem uitgestippeld. 

Integreren van de huidige sportinfrastructuur 

De gemeente wenst de huidige sportinfrastructuur (voornamelijk voetbalvelden) op de diverse locaties 
te behouden en te integreren in het toeristisch-recreatieve netwerk. De kernen Zonnebeke, 
Passendale, Beselare en Geluveld beschikken elk over een zone waar sportterreinen gelokaliseerd 
zijn. Enkel de sportinfrastructuur binnen de kern Beselare heeft geen zonevreemd karakter. 
 
De huidige sportinfrastructuur van Zonnebeke en Passendale ligt binnen het kerngebied, nabij de 
respectievelijke dorpscentra. 
Het sportterrein van Geluveld ligt aan de rand van het kerngebied. De gemeente wenst ook deze 
bestaande sportinfrastructuur te bestendigen om diverse redenen: 

- de huidige locatie situeert zich op amper 500m van de kerk van Geluveld; 
- de huidige locatie is mede bepaald door het reliëf, ze ligt volledig vlak, korter naar het centrum 

toe zou de bal steeds in hetzelfde doel rollen …; 
- de huidige locatie is eigendom van de gemeente; 
- de nodige accommodatie is er voorhanden; 
- een nieuwe locatie is niet realistisch omwille van financiële redenen; 
- de gemeente pleit voor het behoud van de bestaande accommodatie zonder toevoegingen; 
- de huidige locatie ligt langsheen de geplande provinciale fietsroute; 
- andere locaties lenen zich moeilijk omwille van het reliëf en de bereikbaarheid; 
- … 

Het bestendigen van de locatie veronderstelt het voetbalveld behouden in zijn huidige vorm. Wenst de 
gemeente in de toekomst de bestaande accommodatie uit te breiden, zal ze vooreerst de mogelijkheid 
voor een nieuwe locatie onderzoeken. 
 
Deze zonevreemde activiteiten opnemen in het netwerk veronderstelt ze ook juridisch 
bestaanszekerheid geven. Verder onderzoek moet uitmaken wat de specifieke behoeften zijn per 
gebied (uitbreiding terreinen en /of bijhorende accommodatie, vernieuwing terreinen en/of bijhorende 
accommodatie, …), opdat een plan kan worden opgemaakt dat de huidige toestand regelt en naar de 
toekomst toe bijkomende mogelijkheden biedt. 

Ontwikkelen statuut voor recreatief wonen 

De gemeente wil op zoek gaan naar een oplossing voor de huidige permanente bewoners binnen de 
recreatieve verblijfsgebieden. Ze wenst op zoek te gaan naar een specifieke planmatige oplossing 
voor deze gebieden. Verder onderzoek moet de mogelijkheden aftasten. Ze wenst deze gebieden een 
bijkomend statuut te geven. Uiteraard kunnen deze gebieden nooit onder dezelfde regelgeving als de 
woongebieden vallen. Toch wenst de gemeente een kader te creëren voor deze specifieke woonvorm 
opdat de huidige ‘zonevreemde’ bewoners niet zouden moeten worden geherlocaliseerd. 
 
Daar dit een bovenlokale problematiek vormt blijft de gemeente echter afhankelijk van de 
oplossingen op hoger niveau. De gemeente wenst dan ook de hogere overheid te suggereren 
bovengenoemde ideeën mee te nemen in het verdere onderzoek naar mogelijke oplossingen op 
Vlaams niveau. 
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3.1. Kerngebied Zonnebeke 

De beleidscategorieën voor de kernen, uitgewerkt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen, bepalen de verdere mogelijke ontwikkelingen naar wonen en bedrijvigheid. 
 
De gemeente wenst de kern Zonnebeke verder uit te bouwen als hoofdkern van de gemeente. De 
kern Zonnebeke, geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp, komt in aanmerking voor de 
uitbreiding van het woningaanbod en de uitbreiding van lokale bedrijvigheid. Het is wenselijk ook voor 
de uitbreiding van het aanbod aan activiteiten en voorzieningen ruimte te zoeken in aansluiting op de 
hoofdkern. 

Ruimte voor vernieuwd wonen 

De kern Zonnebeke is, volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, structuurondersteunend voor 
wonen en werken, heeft een bovenlokale verzorgende rol en kan voorzien in bijkomende 
woongelegenheden meer dan de nood aan woongelegenheden als gevolg van de groei van de eigen 
bevolking. Om in de toekomst in de bijkomende woonbehoeften te kunnen voorzien worden een 
aantal potentiële woonruimten geselecteerd. In eerste instantie worden de open plekken binnen de 
bebouwde ruimte geselecteerd waar door middel van inbreiding het woningaanbod kan worden 
uitgebreid. De potentiële woonruimten komen in aanmerking voor een veeleer verdichte woonvorm. 
Het gaat om volgende twee gebieden: 
- binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied); 
- binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied). 
 
Interessant bij het uitwerken van het binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat is het zoeken naar 
een alternatieve ‘zachte relatie’ (voor fietsers en voetgangers) tussen het centrum en de uit te breiden 
(park)begraafplaats. 
 
Naast deze mogelijkheden voor een verdere verdichting van het woonweefsel vormt de realisatie van 
de sociale verkaveling De Patine (1e fase uitgevoerd, rest 2e en 3e fase) een uitbreiding van het 
woonweefsel. Belangrijk is dat de gemeente haar beleid van betaalbaar wonen kan verder zetten. 
Door het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied komt het kasteelpark meer centraal te liggen in 
de bebouwde ruimte, het stedelijke karakter wordt benadrukt, de kwaliteit wordt ten volle benut. 
 
De gemeente wenst tenslotte ook reserveruimte voor het wonen te voorzien. Enkel binnen de kern 
Zonnebeke mag, volgens het PRS, naast de eigen woonbehoefte een bijkomend aanbod worden 
voorzien. Volgende gebieden komen hiervoor in aanmerking: 
- uitbreiding Boudewijnpark (woonuitbreidingsgebied); 
- binnengebied Albertstraat-Langemarkstraat (landbouwgebied). 

Wonen in relatie met het landschap 

Belangrijk bij de inplanting van de nieuwe woonprojecten is de aandacht voor het aanpalende 
landschap. Het ontwerpen van een wonen in relatie met het landschap, een wonen dat de confrontatie 
met de open ruimte ten volle aangaat, creëert de mogelijkheid een extra kwaliteit aan het wonen te 
geven en de bebouwde ruimte volwaardig af te werken naar de open ruimte toe. Op die manier wordt 
geen achterkant gecreëerd en ontstaat ook vanuit de open ruimte een kwalitatief beeld van de 
dorpskern. 
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Ruimte voor lokale bedrijvigheid 

Om in de toekomst in de bijkomende behoefte aan lokale bedrijventerreinen te voorzien, wenst de 
gemeente in de kern Zonnebeke een lokaal bedrijventerrein uit te werken. Een noordelijke uitbreiding 
van de bestaande bedrijvigheid in de Albertstraat lijkt het meest aangewezen. 
 
Enerzijds versterkt het de concentratie van de bebouwde ruimte in het algemeen en van de bedrijven 
in het bijzonder en wordt geen nieuwe open ruimte aangesneden, anderzijds ontstaat een gezonde 
functionele verweving van wonen en werken in de dorpskern. Op korte termijn wenst de gemeente de 
bestaande bedrijven uitbreidingsmogelijkheden te geven. Op middellange en lange termijn kan, op 
voorwaarde dat een alternatieve ontsluiting kan worden gerealiseerd, een noordelijke uitbreiding 
ruimte vrijmaken voor de inplanting van nieuwe kleinschalige lokale bedrijven. 
 
Belangrijk bij het uitbouwen van een lokaal bedrijventerrein in de Albertstraat is de aandacht voor het 
omliggende wonen. De kwaliteit van het wonen moet gegarandeerd blijven. In elk geval moet een 
voldoende ruime buffer worden voorzien tussen het wonen en de lokale bedrijvigheid. 

Een omleidingsweg voor verkeersleefbare dorpskernen 

Het zoeken naar een mogelijke omleidingsweg (bevoegdheid provincie), ter ontlasting van de 
dorpskern van Zonnebeke van het doorgaand en zwaar verkeer, moet met de nodige kwaliteitszorg 
gebeuren zowel doorheen de open ruimte als doorheen het kerngebied. Het traject binnen de 
dorpskern van Zonnebeke moet zowel ruimtelijk als verkeerstechnisch op een kwalitatieve manier in 
het woongebied worden geïntegreerd. De ruimtelijke integratie kan door de weg er een groen karakter 
te geven, de verkeerstechnische integratie heeft betrekking op de aanleg van de weg die duidelijk 
moet maken dat de verblijfsfunctie primeert op de doorgaande functie. 

Ruimte voor activiteiten en openbare functies 

Bijkomende ruimte voor recreatieve activiteiten wordt gezocht in aansluiting op de huidige 
voetbalterreinen. Het gaat om het gebied tussen de Zonnebeek, de voormalige spoorwegbedding, de 
Langemarkstraat en de Ieperstraat. Het creëert de mogelijkheid een aantal aanwezige openbare 
functies en voorzieningen in zijn geheel aan te pakken en te herzien. Een sterkere ruimtelijke cohesie 
van de diverse aanwezige functies en voorzieningen moet het centrum versterken. Het gebied wordt 
“de Zonnebeek” genoemd. 
Belangrijk bij de aanpak en herinrichting van dit gebied is de relatie met de vallei van de Zonnebeek. 
De ruimtelijke kwaliteit van het gebied kan worden opgeladen door de relatie met de Zonnebeek ten 
volle aan te gaan. Het gebied komt in aanmerking voor een stedenbouwkundig ontwerp. 
 
Bij het binnengebied Berten Pilstraat - Grote Molenstraat wordt aangegeven dat dit binnengebied 
naast de inbreidingsmogelijkheden voor het wonen indien nodig tevens moet kunnen worden gebruikt 
voor de uitbreiding van de aangrenzende schoolinfrastructuur. 
 
De gemeente kocht recent het fabrieksgebouw op van Flexofill in de Tresoriestraat, aansluitend op de 
woonwijk Boudewijnpark, met het oog op het onderbrengen van een aantal openbare functies als de 
brandweer, de technische dienst, jeugdlokalen, …  
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Versterken samenhang publieke ruimte 

Door het uitwerken van het gebied “de Zonnebeek” (zie ruimte voor activiteiten en openbare diensten) 
wordt de attractiviteit van het centrum opgeladen. Het versterkt de concentratie van openbare functies 
en activiteiten in het centrum: de post, het gemeentehuis, de bibliotheek, een leegstaand 
schoolgebouw (te hergebruiken), de voetbalterreinen, de winkels, de Onze-Lieve-Vrouw kerk, een 
archeologische tuin, het kasteeldomein, de dienst voor Toerisme, het streekmuseum, ... De aanpak 
van de publieke ruimte die deze voorzieningen en activiteiten verbindt kan de attractiviteit en 
samenhang van het centrum nog versterken. De publieke ruimte moet een hoge toegankelijkheid en 
vlotte wisselwerking tussen de diverse polen mogelijk maken. 

(Visueel) versterken van de vallei van de Zonnebeek in het landschap 

Het indringen van de vallei van de Zonnebeek in het kerngebied is een interessant gegeven. Het 
indringen van het groen in de bebouwde ruimte draagt bij tot de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving. Het vormt een groene as die de open ruimte met de bebouwde ruimte verbindt. 
Belangrijk is dat deze kwaliteit wordt gevrijwaard. Belangrijk is de aftekening in het landschap van de 
loop van de beek door het beekbegeleidende groen, dit moet zeker worden bewaard en waar nodig 
hersteld. 

Uitbreiden begraafplaats als overgang tussen bebouwde en open ruimte 

De begraafplaats heeft op korte termijn bijkomende ruimte nodig. Een stedenbouwkundig onderzoek 
naar de uitbreidingsmogelijkheden is afgewerkt. Het uitgangspunt is de begraafplaats een groener 
karakter te geven, veeleer als een rust- en stiltepark uit te bouwen. 
De uitbreiding heeft tot doel de beschikbare ruimte te vergroten en tegelijk de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het park voor het beheer en het bezoek te vergemakkelijken. De begraafplaats 
wordt hiervoor naar achteren toe uitgebreid. 
 
Door de geplande uitbreiding van de begraafplaats tot tegen de voormalige spoorwegbedding komt 
een stuk landbouwgebied ingesloten te liggen tussen de bebouwde ruimte, het centrum, en het 
toekomstige rust- en stiltepark (= begraafplaats). 
Belangrijk is dat in dit tussengebied een geleidelijke overgang kan worden gecreëerd van de 
bebouwde ruimte naar het park, door de bebouwde ruimte kwalitatief af te werken en het park aan te 
zetten. 
 
Het afwerken van de bebouwde ruimte veronderstelt dat, weliswaar binnen het juridische aanbod, hier 
nog enkele woningen kunnen worden toegevoegd (zie bij Zonnebeke woont, woonbeleid: Uitwerken 
van specifieke woningtypes aan de rand van de dorpskernen“ en bij Kerngebied Zonnebeke: “wonen 
in relatie met het landschap”). 
Het tussenliggende landbouwgebied kan parkgebied worden als overgang van het centrum naar de 
begraafplaats. Tegelijk geeft dit de mogelijkheid een rechtstreekse doorsteek te creëren van het 
centrum naar de begraafplaats. Verder ruimtelijk onderzoek en een concreet uitvoeringsplan moet de 
specifieke ruimtelijke condities hieromtrent vastleggen. 
 
Voor dit alles is het bpa omgeving kerkhof Zonnebeke in opmaak. Het bpa voorziet enerzijds het 
wegnemen van het zonevreemde karakter van de huidige begraafplaats en de uitbreiding ervan en 
anderzijds het herbestemmen van het landbouwgebied, ingesloten tussen centrum en begraafplaats. 
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3.2. Kerngebied Passendale 

De kern Passendale, geselecteerd als woonkern, is structurerend voor het wonen in het buitengebied 
en heeft een lokale verzorgende rol. Een woonkern komt voor wat betreft het wonen in aanmerking 
voor de opvang van de eigen groei van de huishoudens op niveau van de kern. De nood aan 
bijkomende woongelegenheden moet worden aangetoond via een gemeentelijke woonbehoeftestudie. 
Voor wat betreft de bedrijvigheid is enkel lokale bedrijvigheid mogelijk in verwevenheid met het 
wonen. 
 
De gemeente ziet de kern Passendale veeleer als gelijke van de kern Beselare, de twee belangrijkste 
kernen na de kern Zonnebeke, dan wel als gelijke van de veel kleinere kern Geluveld. De gemeente 
wenst deze kern dan ook de nodige ontwikkelingskansen te kunnen geven en haar statuut van tweede 
belangrijkste kern binnen de gemeente te handhaven. 

Benutten van de voorziene woonruimte 

De dorpskern van Passendale vertoont in de huidige situatie een uitgewaaierd karakter. Een verdere 
invulling van de beschikbare ruimte voor het wonen betekent een verdichting van de bebouwde ruimte 
rondom het centrum. De dorpskern zal op die manier evolueren tot een compacter geheel. 
 
De beschikbare ruimte voor het wonen omvat van oost naar west de verdere invulling van het BPA 
Brouckhof (op korte termijn); het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied tussen de Molenstraat, 
de Kraaiveldstraat en de Doornkouterstraat (op middellange termijn) en het woonuitbreidingsgebied 
tussen de Molenstraat, de Karabiniersstraat en de Sterrestraat, ten noorden van het centrum (op 
lange termijn). Belangrijk bij de ontwikkeling van laatst genoemde gebieden is het vernieuwende 
karakter van het wonen. Zowel de kwaliteit van de woonomgeving als de kwaliteit van de woningen 
zelf is primordiaal en moet inspelen op de nieuwe behoeften van de Zonnebeekse bevolking, de 
evolutie van de gezinnen, de efficiëntie van het ruimtegebruik, … Verder ruimtelijk onderzoek is hierbij 
aangewezen. 

Wonen in relatie met het landschap 

Belangrijk bij de verdere ontwikkeling en invulling van nieuwe woonruimte is de aandacht voor de 
overgang tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte. Belangrijk is dat de kwaliteit van het 
landschap wordt geïntegreerd in de nieuwe projecten, dat deze kwaliteit wordt benut als surplus voor 
het wonen en de woonomgeving. Op die manier ontstaat vanuit de open ruimte een kwalitatief beeld 
van de dorpskern. De overgang tussen bebouwde en open ruimte mag niet langer worden beschouwd 
als achterkant, maar moet als een volwaardig front naar de open ruimte toe worden ontworpen. 
Hierdoor krijgt de dorpskern een eigen gezicht. 

Uitwerken van een verkeersveilige en ruimtelijk kwalitatieve doortocht 

De dorpskern ligt geënt op N303 Westrozebeke-Wervik. Door de aansluiting van deze 
intergemeentelijke verbindingsweg op A19 in het zuiden van de gemeente, ter hoogte van Beselare, 
krijgt deze weg en het centrum van Passendale veel doorgaand verkeer te verwerken. Het is dan ook 
belangrijk dat de inrichting van de weg en bijhorende openbare ruimte doorheen de dorpskern als een 
verkeersveilig en kwalitatief verblijfsgebied wordt ontwerpen. (Herinrichting doortocht intussen 
gerealiseerd.) 
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Ontwerpen van een kwalitatieve openbare centrumruimte 

De centrumruimte van Passendale, waarrond zich de kerk en een aantal voorzieningen als winkels en 
horecazaken situeren, doet momenteel enkel dienst als parkeerruimte. Er is echter een overaanbod 
aan parkeerruimte. Deze ruimte opnieuw ontwerpen met inbegrip van een inperking van het 
parkeeraanbod en het benutten van de vrijgekomen ruimte voor de opwaardering van het 
centrumplein, het creëren van een aangenamer winkel- en wandelklimaat en het verhogen van de 
aantrekkingskracht en uitstraling van de dorpskern van Passendale, biedt nieuwe perspectieven. (De 
herinrichting van de doortocht is intussen gerealiseerd.) 

Voorzien van ruimte voor recreatieve activiteiten op niveau van de kern 

De sportterreinen te Passendale situeren zich ten noorden van het centrum in landbouwgebied 
ingeklemd tussen van zuid naar noord: woonuitbreidingsgebied, woongebied, woongebied met 
landelijk karakter, een zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en opnieuw woongebied. De zone maakt 
duidelijk deel uit van de nederzettingsstructuur van de dorpskern en wordt dan ook interessant 
bevonden voor een uitbreiding van het aanbod aan activiteiten en openbare functies op het niveau 
van de kern. De gemeente wenst de bestaande sportfaciliteiten op deze locatie te behouden en de 
nodige uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. 

Uitwerken van de toeristisch-recreatieve assen 

De verschillende dorpskernen vormen toeristisch-recreatieve polen binnen het toeristisch-recreatieve 
netwerk van de gemeente. Binnen de dorpskern van Passendale moet het opnieuw aan te leggen 
centrumplein (intussen gerealiseerd) een draaischijf worden binnen dit lokale netwerk. Vanuit het 
centrum kunnen dan een aantal toeristisch-recreatieve assen worden uitgezet die de specifieke 
geschiedenis van Passendale zelf duiden. 
 
Een eerste potentiële as is de Canadalaan als verbinding tussen het centrumplein en het Canadese 
Monument. Een tweede potentiële as is de Karabiniersstraat-’sGraventafelstraat als verbinding tussen 
het centrum en het in opbouw zijnde kaasmuseum, op de oorspronkelijke site van de kaasfabriek. Het 
uitwerken van deze trajecten als duidelijke toeristisch-recreatieve assen moet enerzijds de 
toegankelijkheid en attractiviteit van de diverse polen vergroten en anderzijds de toeristen en 
recreanten op een veilige en aangename manier door de gemeente gidsen. 

Openhouden van de open ruimte corridors 

Belangrijk is dat de dorpskernen, als compacte bebouwde ruimte, duidelijk afleesbaar blijven in de 
open ruimte van het buitengebied. Een verdere inname en versnippering van de open ruimte moet 
worden vermeden. Hiervoor is een uitgesproken beleid van concentratie vereist. De kwaliteiten van de 
open ruimte, de natuurlijke en agrarische structuur en het landschap moeten worden gevrijwaard. 
  
De open ruimte corridors aan de in- en uitgang van de dorpskernen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Een duidelijke overgang van de open ruimte naar de bebouwde ruimte en vice versa creëert niet 
alleen een sterke landschappelijke ervaring maar moet de weggebruiker ook duidelijk maken dat de 
verkeersfunctie van de weg niet langer primeert op de verblijfsfunctie en dat zijn rijgedrag dient te 
worden aangepast. 
 



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Richtinggevend gedeelte  59

(Visueel) versterken van de aanwezigheid van de vallei in het landschap 

Ten westen van de dorpskern dringt de vallei van de Ravebeek het kerngebied Passendale binnen. 
De Ravebeek is een van de waardevolle beken op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke. 
Belangrijk is dat de natuurlijke en landschappelijke waarde van de beek en de beekvallei kan worden 
behouden en waar nodig versterkt. Dit vereist extra aandacht voor de kleine landschapselementen en 
het beekbegeleidend groen. 
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3.3. Kerngebied Beselare 

De kern Beselare, geselecteerd als herlokalisatiehoofddorp, is ondersteunend voor wonen en 
werken in het buitengebeid en heeft een lokale verzorgende rol. Een herlokalisatiehoofddorp komt 
voor wat betreft het wonen in aanmerking voor de opvang van de eigen groei van de huishoudens op 
niveau van de kern. Voor wat betreft de bedrijvigheid is enerzijds lokale bedrijvigheid mogelijk in 
verwevenheid met het wonen, anderzijds is er de mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein enkel 
voor de herlokalisatie van bedrijven uit de kern en omgeving. Beide noden zowel voor het wonen als 
voor de bedrijvigheid moeten worden aangetoond via gemeentelijke behoeftestudies. 

Benutten van de voorziene woonruimte 

Binnen de dorpskern van Beselare omvat het verder invullen van de voorziene woonruimte het 
voltooien van De Zwaanhoek en het verder realiseren van De Tramstatie (de warande). Beide sites 
liggen binnen woongebied. De site De Zwaanhoek is verkaveld en volledig verkocht. Een aantal 
woningen zijn reeds in opbouw. De site De Tramstatie (de warande) is een nog niet uitgeruste grond. 
De site ligt op de overgang van de bebouwde en open ruimte. Een vernieuwende aandacht voor de 
kwaliteit van de woonomgeving en het wonen, aangepast aan de nieuwe behoeften van de 
Zonnebeekse bevolking, is primordiaal. De relatie met het landschap kan hierbij een belangrijke rol 
gaan spelen. Verder stedenbouwkundig onderzoek is aangewezen. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal randen van het woongebied die vragen om te worden afgewerkt het 
zijn de woonranden ten zuiden en ten westen van de dorpskern. Ze maken deel uit van een BPA. Het 
afwerken van deze woonranden geeft de mogelijkheid een kwalitatief beeld te creëren naar het open 
landschap toe. 

Wonen in relatie met het landschap 

Bij het verder invullen en uitwerken van nieuwe zones op de grens van de bebouwde en open ruimte, 
zoals de site De tramstatie (de warande), speelt het kwalitatief omgaan met de open ruimte een 
belangrijke rol. Het gebruik maken van de kwaliteit van het landschap komt niet alleen de kwaliteit van 
de woonomgeving en het wonen ten goede, maar creëert ook vanuit de open ruimte een kwalitatief 
beeld van de dorpskern. De woonrand wordt gepromoveerd tot volwaardig woonfront. Het wonen krijgt 
een eigen uitstraling. Specifiek voor wat betreft de site De Tramstatie (de warande) is de relatie met 
de zuidelijk gelegen open ruimte en vallei van de Reutelbeek van cruciaal belang. 

Voorzien van bijkomende ruimte voor recreatieve activiteiten 

De gemeente wenst binnen iedere kern de huidige ruimte voor sport- en recreatieve activiteiten te 
behouden en waar nodig uit te breiden. Enkel de kern Beselare beschikt effectief over ruimte voor 
dagrecreatie. De site omvat de sporthal en een voetbalveld. Ze sluit aan op de centrumruimte van 
Beselare. Een verdere uitbreiding van de bestaande sportactiviteiten versterkt de concentratie van 
activiteiten in het centrum. Het komt de attractiviteit van het centrum ten goede. 
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Versterken van de kwaliteit van de centrumruimte en samenhang van de centrumfuncties 

De centrumruimte van Beselare staat letterlijk en figuurlijk op de helling. Ze wordt doorkruist door 
N303 Westrozebeke-Wervik en heeft in de huidige situatie weinig allure en uitstraling. Ze doet in 
hoofdzaak dienst als parkeerruimte en nodigt niet direct uit tot een ander gebruik. Rondom het 
centrumplein situeren zich een aantal winkels en horecazaken, de kerk en het voormalige 
gemeentehuis gebruikt door jeugd- en socio-culturele verenigingen. Belangrijk is dat deze 
centrumruimte wordt geherwaardeerd. Dit omhelst een integrale stedenbouwkundige aanpak van de 
openbare ruimte, de doortocht van N303 (bevoegdheid provincie) en de betrokkenheid van de 
verschillende activiteiten op het centrum inclusief de sport- en recreatieactiviteiten ten zuiden van het 
centrum. De dorpskern van Beselare moet opnieuw een ruimtelijk kwalitatief en gezellig centrum 
krijgen ter opwaardering van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu. 

Uitwerken van een verkeersveilige en ruimtelijk kwalitatieve doortocht 

N303 Westrozebeke-Wervik doorkruist het centrum van Beselare. N303 is een provincieweg en valt 
onder de bevoegdheid van de provincie. De aanleg en inrichting van de weg en aanliggende ruimte is 
momenteel niet aangepast aan het verblijfsgebied dat wordt doorkruist. Buiten de verkeersdrempels 
aan het begin en einde van het centrum, verandert het verkeerskarakter van de weg amper. Een 
integrale stedenbouwkundige aanpak van de openbare ruimte in het centrum (zoals reeds hoger werd 
vermeld) is noodzakelijk om een verkeersveilige en ruimtelijk kwalitatieve centrumruimte in het 
algemeen en doortocht in het bijzonder te ontwerpen en uit te bouwen. 

Uitwerken van de toeristisch-recreatieve as 

De dorpskern van Beselare ligt op de toeristisch-recreatieve oost-westas in aanzet binnen de 
gemeente. Volgende bestaande en potentiële polen situeren zich op en langsheen deze oost-westas: 
het dagrecreatiepark Bellewaerde, de Nonnebossen, het Doelbos met het potentiële project omtrent 
de Dug-outs, het Vijverbos en de dorpskern van Beselare met sport- en recreatiefaciliteiten. De Oude 
Kortrijkstraat vormt de verbinding bij uitstek voor toerist en recreant om de verschillende polen te 
bereiken. De Kloosterlaan vormt een steile en pittoreske verbinding van op het centrumplein van 
Beselare met de Oude Kortrijkstraat. De inrichting van deze assen/routes moet beter worden 
afgestemd op hun toeristisch-recreatieve verbindingsfunctie. 

(Visueel) versterken van de aanwezigheid van de valleien in het landshap 

Ten noorden en ten zuiden van de dorpskern van Beselare dringen respectievelijk de vallei van de 
Heulebeek en de vallei van de Reutelbeek het kerngebied binnen. De beekvalleien zijn ruimtelijk 
structurerend en visueel beeldbepalend binnen het kerngebied. Belangrijk is dat deze natuurlijke en 
landschappelijke eigenheid wordt gevrijwaard en waar nodig versterkt. Dit vereist extra aandacht voor 
de kleine landschapselementen en het beekbegeleidend groen. 
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Openhouden van de open ruimte corridors 

Het binnenkomen en verlaten van het kerngebied Beselare wordt geaccentueerd door de overgang 
van een open structuur in een dicht bebouwde structuur (en omgekeerd). Ten zuiden van de 
dorpskern wordt deze open ruimte gestructureerd door de vallei van de Reutelbeek. Ten noorden van 
de dorpskern wordt deze open ruimte geaccentueerd door het bovenkomen op de heuvelrug, door het 
reliëf. Het behoud van deze open ruimte corridors is van belang om een verdere uitwaaiering van de 
dorpskernen en dichtslibbing van het open landschap te voorkomen (verdere uitwerking zie 
kerngebied Passendale). 
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3.4. Kerngebied Geluveld 

De kern Geluveld is net zoals de kern Passendale geselecteerd als woonkern in het PRS West-
Vlaanderen. Een woonkern is structurerend voor het wonen in het buitengebied en heeft een lokale 
verzorgende rol. Voor wat betreft het wonen komt een woonkern in aanmerking voor de opvang van 
de eigen groei van de huishoudens op niveau van de kern. De nood aan bijkomende 
woongelegenheden moet worden aangetoond via een gemeentelijke woonbehoeftestudie. Voor wat 
betreft de bedrijvigheid is enkel lokale bedrijvigheid mogelijk in verwevenheid met het wonen. 

Benutten van de voorziene woonruimte 

De dorpskern van Geluveld doet zich voor als een woonstrip langsheen N8 of de as Ieper-Menen. 
Belangrijk is dat dit typische fysiek-ruimtelijke karakter kan behouden blijven. De resterende ruimte 
voor het wonen situeert zich ten noorden van N8. Het gaat om de verdere invulling van het 
woonuitbreidingsgebied ten westen van het kasteelpark: Tuinwijk Oost. De resterende woonruimte 
kijkt uit op het open landschap. Het gebied wordt beschouwd als secundaire potentiële woonruimte op 
middellange termijn, voor na 2007 voor zover dit wordt gemotiveerd door een geactualiseerde 
woonbehoeftestudie. 
 
Ook ten noorden van N8, of nog de Menenstraat, situeert zich een zone voor ambachtelijke 
bedrijvigheid. Het gebied wordt in de huidige situatie niet meer benut als ruimte voor bedrijvigheid. De 
drie bedrijfswoningen die het gebied bezetten doen enkel nog dienst als woning. Het gebied situeert 
zich temidden van de dorpskern Geluveld tegen N8 aan. De gemeente wenst deze ruimte voor 
ambachtelijke bedrijvigheid in woonruimte om te zetten enerzijds omwille van de feitelijke situatie en 
anderzijds omdat het niet wenselijk is dat daar opnieuw bedrijvigheid tot ontwikkeling zou komen. Het 
versterkt de woonstrip Geluveld. Het gaat louter om het in overeenstemming brengen van de 
bestaande situatie en de juridische toestand (de 3 bestaande woningen momenteel gelegen in een 
zone voor ambachtelijke bedrijvigheid), zonder naar de toekomst toe bijkomende ruimte voor 
woningen te creëren. 
 
Daarnaast wenst de gemeente tevens binnen het kerngebied Geluveld reserveruimte voor het wonen 
op te nemen. Het gaat om een stukje landbouwgebied ingeklemd tussen bestaande bebouwing op de 
hoek van de Oude Komenstraat en Oude Zandvoordestraat. Het gebied sluit aan op de bestaande 
bebouwde ruimte van de dorpskern. Het gebied wordt beschouwd als potentiële woonruimte op lange 
termijn. 

Behoud en uitbreiding van de bestaande begraafplaats 

De gemeente wenst de begraafplaatsen per deelgemeente te behouden en indien nodig uit te breiden. 
De begraafplaats binnen de dorpskern van Geluveld situeert zich ten noorden van het centrumplein 
tegen het kasteelpark aan. Ze ligt volledig binnen parkgebied en grenst aan het nog verder in te vullen 
woonuitbreidingsgebied (zie hoger). De gemeente wenst de resterende ruimte voor het wonen ten 
dele aan te wenden voor een uitbreiding van de bestaande begraafplaats, te benutten als woonplaats 
voor haar overledenen. 
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Wonen in relatie met het landschap 

De resterende ruimte voor het wonen ligt, zoals hoger reeds werd vermeld, op de grens van de 
bebouwde en open ruimte. Voldoende aandacht moet uitgaan naar een kwalitatieve afwerking van 
deze rand. Belangrijk is dat een woontypologie wordt ontwikkeld die de confrontatie met het open 
landschap niet uit de weg gaat. Het komt zowel de kwaliteit van het wonen als de kwaliteit van het 
landschap ten goede. De noordelijk gelegen potentiële woonruimte kijkt uit op de vallei van de 
Reutelbeek (Scheriabeek, zijarm van de Reutelbeek), de zuidelijk gelegen potentiële woonruimte kijkt 
uit op de vallei van de Kasteelbeek. 

Ontwerpen van een verkeersveilige en ruimtelijk kwalitatieve doortocht 

De dorpskern van Geluveld ligt geënt op N8 Ieper-Menen. N8 is een gewestweg en valt onder de 
bevoegdheid van het Vlaams gewest. N8 vormt een intergemeentelijke verbindingsweg. In het PRS 
West-Vlaanderen is N8 niet geselecteerd als secundaire weg. A19 situeert zich ten noorden van N8 
en loopt er volledig parallel mee. A19 moet het doorgaande verkeer verwerken tussen de omliggende 
regionaalstedelijke en kleinstedelijke gebieden. N8 blijft wel een belangrijke rol vervullen in de aan- en 
afvoer van het verkeer tussen A19 en het pretpark Bellewaerde, een bovenlokale verkeerstrekker. De 
gemeente pleit er dan ook voor dat deze weg toch als secundaire verbinding wordt geselecteerd. 
Daarnaast heeft N8 voornamelijk een lokale verbindende functie. De inrichting van N8 is in de huidige 
situatie hieraan niet aangepast. Zeker binnen het kerngebied Geluveld moet de inrichting van de weg 
en aanliggende open ruimte aangepast worden aan de verblijfsfunctie die er primeert. Een integrale 
stedenbouwkundige aanpak van weg en openbare ruimte is aangewezen. 

Versterken van de kwaliteit van de centrumruimte 

Het centrumplein van Geluveld wordt aan de noordelijke, westelijke en zuidelijke zijde omringd door 
gesloten bebouwing. De oostelijke zijde van het plein ligt langsheen de toeristisch-recreatieve as 
Zandvoordestraat-Kasteelstraat-Wervikstraat die de dorpskern van Zandvoorde, de dorpskern van 
Geluveld en de dorpskern van Beselare onderling verbindt. Aan de overkant van de Kasteelstraat 
wordt de open ruimte van het plein afgesloten met een gedenksteen. Momenteel ligt de open ruimte 
tussen het centrumplein en de gedenksteen, vanaf de Kasteelstraat, er weinig verzorgd bij. Een 
grotere betrokkenheid van beide elementen: plein en gedenksteen, kan het uitgangspunt vormen voor 
de herwaardering van het centrum en openbare ruimte van de dorpskern van Geluveld. Het 
centrumplein doet in de huidige situatie voornamelijk dienst als parkeerruimte, ook dit moet kunnen 
worden herbekeken in een totaalconcept voor het centrum. 

Uitwerken van de toeristisch-recreatieve as 

De toeristisch-recreatieve as doorheen het kerngebied Geluveld wordt, zoals hoger reeds werd 
gemeld, gevormd door de Zandvoordestraat-Kasteelstraat-Wervikstraat en verbindt Zandvoorde, 
Geluveld en Beselare. De Kasteelstraat doorkruist de dorpskern van Geluveld. Het centrumplein en 
gedenkteken, het kasteelpark met kasteel en de sportterreinen van Geluveld situeren zich langsheen 
deze as. Net zoals de toeristisch-recreatieve assen binnen de overige kerngebieden moet ook deze 
as worden geoptimaliseerd in functie van de recreant en toerist. Het vormen belangrijke schakels 
binnen het functioneren van het gemeentelijke toeristisch-recreatieve netwerk. 
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Voorzien van ruimte voor recreatieve activiteiten op niveau van de kern 

De gemeente wenst de sportvelden per kern te behouden en indien nodig uit te breiden. De 
sportterreinen van Geluveld situeren zich langsheen de toeristisch-recreatieve as tussen Geluveld en 
Beselare, aan de overzijde van het kasteelpark. Het behoud van de huidige recreatieve activiteiten op 
deze locatie, vlakbij het centrum van Geluveld en langsheen de toeristisch-recreatieve as, betekent 
enerzijds een versterking van de centrumactiviteiten en anderzijds een versterking van de toeristisch-
recreatieve as. Het gaat slechts om kleinschalige, lokale infrastructuur. Niettegenstaande is het ook 
voor de bewoners van de gemeente zelf belangrijk dat dergelijke infrastructuur geënt is op de 
toeristisch-recreatieve assen. Zo wordt ze immers opgenomen in het samenhangend fietsnetwerk en 
is hierdoor goed bereikbaar voor de recreant. 

(Visueel) versterken van de valleien in het landschap 

Zowel ten noorden als ten zuiden van de dorpskern van Geluveld dringen respectievelijk de vallei van 
de Reutelbeek en de vallei van de Kasteelbeek het kerngebied binnen. De beekvalleien zijn ruimtelijk 
structurerend en visueel beeldbepalend binnen het kerngebied. Belangrijk is dat deze natuurlijke en 
landschappelijke eigenheid wordt gevrijwaard en waar nodig versterkt. Dit vereist extra aandacht voor 
de kleine landschapselementen en het beekbegeleidend groen. 
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3.5. Kerngebied Zandvoorde 

Het dorp Zandvoorde is niet opgenomen in de selectie van kernen binnen het PRS West-Vlaanderen. 
Ze wordt beschouwd als horende bij de overige woonconcentraties. Het aangeven van de 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze beleidscategorie moet binnen de gemeentelijke visie verder 
worden uitgewerkt. De mogelijkheden voor het wonen en de bedrijvigheid worden in elk geval beperkt. 
Voor het wonen kunnen enkel de juridisch bestaande effectieve bouwgronden worden benut, 
uitzonderingen zijn mogelijk op grond van sociale doeleinden. Lokale bedrijvigheid kan in 
verwevenheid met het wonen. 

Aandacht voor het bestaande woningpatrimonium 

De dorpskern van Zandvoorde is een kleine, landelijke dorpskern in de open ruimte. Net zoals 
Geluveld vormt de dorpskern van Zandvoorde veeleer een woonstrip langsheen de Kleine Ieperstraat-
Komenstraat. Belangrijk is dat het huidige fysiek-ruimtelijke karakter van deze woonstrip kan 
behouden blijven. Het accent moet veeleer op de renovatie en sanering van het huidige 
woningbestand worden gelegd. Grootste uitbreidingen zijn niet wenselijk. Deze stripvormige 
woonconcentratie, tekenend in het heuvelachtige landschap want gelegen op een top, moet kunnen 
worden gehandhaafd. 

 
Het is wenselijk dat de onbenutte uitbreidingsmogelijkheden voor het wonen, meerbepaald het 
woonuitbreidingsgebied ten oosten van de Komenstraat, worden geschrapt enerzijds omwille van de 
aanwijzingen in het PRS, anderzijds om geen afbreuk te doen aan het huidige typerende karakter van 
de dorpskern. 
 
De gemeente is voorstander van het stimuleren van renovatie- en saneringsoperaties, het 
hergebruiken van de bestaande structuren. Zo ziet de gemeente mogelijkheden in het hergebruiken 
van de ruimte van de voormalige maalderij in het dorp (woongebied met landelijk karakter). Het 
versterkt de huidige bebouwde ruimte en woonstructuur. Het vormt een potentieel reconversieproject 
voor het wonen. Verder stedenbouwkundig onderzoek en ontwerp is aangewezen. 

Ontwerpen van een kwalitatieve openbare ruimte 

De centrumruimte te Zandvoorde werd reeds vernieuwd. Het karakter van het verblijfsgebied werd 
hierbij benadrukt. De herinrichting omvat het centrumplein en het aanliggende segment van de 
noordelijk gelegen Zillebekestraat en de zuidelijk gelegen Komenstraat. Het gehele traject van de 
doortocht is echter nog niet aangepakt. Op termijn kan het nuttig zijn ook de resterende segmenten 
van bovengenoemde straten binnen de bebouwde ruimte aan te passen aan het verblijfskarakter van 
de woonstrip. Het binnenkomen en verlaten van de woonstrip kan door de aanleg van de weg en 
aanliggende openbare ruimte worden geaccentueerd. Het creëren van een poorteffect verwittigt de 
weggebruiker van de gewijzigde functie van de weg, vanaf nu primeert de verblijfsfunctie. 

Uitwerken van de toeristisch-recreatieve as 

De toeristisch-recreatieve as die de dorpskern van Zandvoorde verbindt met Geluveld, Beselare en zo 
met de overige dorpskernen binnen de gemeente is de Zandvoordestraat. De as vertrekt op het 
centrumplein, daalt af tot in de vallei van de Kasteelbeek om dan opnieuw te klimmen tot in het 
centrum van Geluveld. Via het traject wordt het kenmerkende landschap ten volle beleefd. Belangrijk 
is dat deze route, zoals de overige toeristisch-recreatieve routes binnen de gemeente, wordt 
geoptimaliseerd in functie van de recreant en toerist. 
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(Visueel) versterken van de aanwezigheid van de vallei in het landschap 

Ten zuidwesten van de dorpskern van Zandvoorde dringt de vallei van de Bassevillebeek 
(Gaversebeek, zijarm van de Bassevillebeek) het kerngebied binnen. De beekvalleien zijn ruimtelijk 
structurerend en visueel beeldbepalend binnen het kerngebied. Belangrijk is dat deze natuurlijke en 
landschappelijke eigenheid wordt gevrijwaard en waar nodig versterkt. Dit vereist extra aandacht voor 
de kleine landschapselementen en het beekbegeleidend groen. 
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4. Zonnebeke actiegericht – Zonnebeke schiet in actie 

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsinstrument voor in dit geval de gemeentelijke overheid, 
waarin doelstellingen en wenselijkheden met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van en in de 
gemeente worden neergeschreven. Om de gewenste ruimtelijke structuur ook in werkelijkheid waar te 
kunnen maken, moeten concrete stimulerende, ontmoedigende en/of repressieve maatregelen 
worden uitgewerkt. 
 
Bovendien heeft het ruimtelijk structuurplan geen enkele juridische kracht ten overstaan van de 
burger. Dit betekent dat het al dan niet verlenen van een bouwvergunning niet rechtstreeks kan 
worden gekoppeld aan de uitspraken in het structuurplan. Daarom is het nodig juridische instrumenten 
(verordeningen, uitvoeringsplannen, …) op te maken, die het mogelijk maken een vergunningsbeleid 
te voeren dat kadert in de gewenste ruimtelijke structuur. 
  
Dit hoofdstuk omvat enkele maatregelen en acties waarbij de gemeente zelf initiatief neemt. Wanneer 
het initiatief moet worden overgelaten aan een hoger niveau (omwille van het subsidiariteitsprincipe), 
is een suggestie naar desbetreffend niveau neergeschreven. 
 
In het derde deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het bindend gedeelte, is een selectie 
gemaakt van maatregelen en acties die voor de gemeente prioritair zijn. 
 



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Richtinggevend gedeelte  72

4.1. Informeren en sensibiliseren 

Via de gemeentelijke infokrant, speciale folders in openbare gebouwen, voorlichtingsavonden, doe-
activiteiten en dergelijke meer wordt de brede bevolking attent gemaakt op de problemen, de 
voorgestelde maatregelen of oplossingen, de mogelijkheden tijdens het openbaar onderzoek van 
gemeentelijke uitvoeringsplannen. 
 
Daarnaast zullen gerichte campagnes worden gevoerd naar specifieke doelgroepen die bij een 
concrete maatregel rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken kunnen zijn (bijvoorbeeld 
bouwmaatschappijen, architecten, notarissen, landbouwers, bedrijfsleiders, …). 
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4.2. Algemene maatregelen en acties 

4.2.1. Zonnebeke woont 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

Nieuwe woonprojecten op te starten voor 2007: 
- Binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied); 
- Binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied). 
 
Bestemmingswijziging: 
- Erkenning van de bestaande situatie ten noorden van N8 (Menenstraat) als ‘woonruimte’, zonder 

bijkomende ruimte voor nieuwe woningen te voorzien. Bestaande situatie: 3 woningen momenteel 
gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijvigheid (zie Zonnebeke werkt, Schrappen van 
bestaande ruimte voor bedrijvigheid). 

 
Begraafplaatsen: 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Zonnebeke; 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Geluveld. 
 
Bijkomende woonruimte reserveren voor na 2007 door het afbakenen van “bouwvrije zones”, de 
woonbestemming is pas te realiseren na 2007 en na een geactualiseerde woningbehoeftestudie: 
- Het binnengebied Albertstraat-Langemarkstraat, het gebied vormt een ingesloten landbouwgebied 

vlakbij het centrum. De gemeente wenst dit gebied voorop te stellen als zoekzone voor het wonen 
op lange termijn. 

- Het gebied op de hoek Oude Zandvoordestraat- Oude Komenstraat, het gaat om een ingesloten 
stukje landbouwgebied dat aansluit op de bestaande woonstructuur. De gemeente wenst dit 
gebied voorop te stellen als secundaire potentiële woonruimte op lange termijn. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij de aanpak van de bestaande en nieuwe woonruimte is het streven 
naar ‘duurzaam wonen’. Dit veronderstelt extra aandacht voor het milieu, de aanwezige natuur en het 
landschap en een kwalitatieve woonomgeving. Binnen de op te maken uitvoeringsplannen m.b.t. het 
wonen (inclusief de zonevreemde woningen) moet ‘duurzaam wonen’ worden verzekerd. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Premies/subsidies: 
- Uitwerken van een gemeentelijke sanerings- en renovatiepremie rekening houdend met de 

beschikbare gemeentelijke fondsen. Hierbij moet worden nagegaan of er een onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen de verschillende deelgemeenten, daar specifiek in de dorpskernen van 
Geluveld en Zandvoorde het accent op de sanering en renovatie van het bestaande 
woningpatrimonium wordt gelegd. 

- Verder zetten en uitbreiden van subsidies in verband met ‘duurzaam wonen’: 
- regenwaterput; 
- zonneënergie; 
- kleinschalige waterzuivering; 
- … 

 
Belastingen: 
- Evalueren en zo nodig optimaliseren van de belasting op onbebouwde percelen; 
- Invoeren van een belasting op leegstand en verkrotting. 
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Suggestie naar de hogere overheid: 
- Ruimtelijk onderzoek naar de inrichtingsvoorschriften binnen de recreatieve verblijfsgebieden. 

Uitzetten verder onderzoek 

Ruimtelijk onderzoek: 
- Ontwerpend onderzoek ter voorbereiding van de uitbouw van de diverse potentiële woonruimtes 

(ander ruimtegebruik, specifieke en gedifferentieerde woningtypes, kwalitatieve speel- en groene 
ruimte, …); 

- Ruimtelijk onderzoek ter voorbereiding van inbreidingsprojecten binnen de dorpskern van 
Passendale en de dorpskern van Geluveld; 

- Ruimtelijk onderzoek naar bijkomende woonruimte voor na 2007, reserveruimte, te Beselare7; 
- Onderzoek naar de mogelijkheden van het hergebruiken van de voormalige maalderij binnen de 

dorpskern van Zandvoorde (woongebied met landelijk karakter). 
 
Onderzoek naar ondersteunende maatregelen: 
- Onderzoek naar mogelijk te stellen kwaliteitseisen bij de uitbouw van nieuwe woonprojecten: 

- streven naar duurzaam bouwen: energiehuishouding, waterbeheer, materiaalgebruik, integratie 
van alternatieve vervoerswijzen, integratie van natuur en landschap, afvalverwerking; 

- werken aan een kwalitatieve woonomgeving: openbare ruimte, groenvoorzieningen, 
speelruimte; 

- aandacht voor de architectuur van het openbaar domein en de architectuur van de woningen; 
- … 

 

                                                      
7 Vermits een duurzaam ruimtelijk beleid een zaak is van lange termijn denken, en dat deze termijn verder reikt dan 2007, 
wenst de gemeente Zonnebeke reeds verder in de toekomst te kijken. Het geformuleerde onderzoek met een perspectief dat 
verder reikt dan 2007 dient steeds te gebeuren in de geest van de uitgezette visie in het GRS. 
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4.2.2. Zonnebeke werkt 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

Nieuwe bedrijventerreinen op te starten voor 2007: 
- Oostelijke uitbreiding Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat)             4,4ha 

- 2,8ha om de bestaande bedrijven verder uit te breiden 
- 1,6ha voor de herlokalisatie van lokale bedrijven te Beselare 

- Beperkte noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase I)      3ha 
- 1ha i.f.v. de bestaande bedrijvigheid en in uitvoering van het sectoraal BPA bedrijvigheid 
- 2ha voor de herlocalisatie van lokale bedrijven te Zonnebeke, in te zetten als ruilgebied 

voor de te schrappen ruimte voor bedrijvigheid in Geluveld (2ha). 
 
Schrappen van bestaande ruimte voor bedrijvigheid: 

- Ambachtelijke zone voor bedrijvigheid in de dorpskern van Geluveld 
(nieuwe bestemming, zie Zonnebeke woont) 

 
Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid reserveren voor na 2007 door het afbakenen van een “bouwvrije 
zone”, de bestemming is pas te realiseren na 2007 en na een geactualiseerde behoeftestudie: 

- Indien een alternatieve ontsluiting kan worden gerealiseerd, zonder de leefbaarheid van de 
dorpskern(en) in gevaar te brengen: ruime noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase II) in functie 
van te herlocaliseren en/of nieuwe lokale bedrijvigheid. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij de aanpak van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid is het streven 
naar een kwalitatieve inkleding en integratie in het omliggende landschap. Binnen de op te maken 
uitvoeringsplannen m.b.t. bedrijvigheid (inclusief de zonevreemde bedrijvigheid) moet deze extra 
kwaliteitszorg voor het omliggende landschap worden verzekerd. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Regelgeving: 
- Uitwerken van een voorrangsregel bij het aansnijden van de nieuwe ruimte voor bedrijvigheid naar 

de bestaande te herlocaliseren bedrijven binnen de gemeente. 

Uitzetten verder onderzoek 

Ruimtelijk onderzoek: 
- Verder onderzoek naar een oplossing voor de (overige) zonevreemde bedrijven. 
- Ruimtelijk onderzoek naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid voor na 2007.8 
 
Onderzoek naar ondersteunende maatregelen: 
- Onderzoek naar mogelijk te stellen kwaliteitseisen bij de uitbouw van nieuwe bedrijventerreinen in 

functie van het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen: 
- externe kwaliteitszorg: creëren van een kwalitatief beeld in het landschap; 
- interne kwaliteitszorg: aandacht voor de architectuur van het openbaar domein, de architectuur 

en het duurzame karakter van de bedrijven. 
 

                                                      
8 Vermits een duurzaam ruimtelijk beleid een zaak is van lange termijn denken, en dat deze termijn verder reikt dan 2007, 
wenst de gemeente Zonnebeke reeds verder in de toekomst te kijken. Het geformuleerde onderzoek met een perspectief dat 
verder reikt dan 2007 dient steeds te gebeuren in de geest van de uitgezette visie in het GRS. 
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4.2.3. Zonnebeke gaat op stap 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

Afbakenen van de verblijfs- en verzamelplatforms en uitwerken van inrichtingsvoorstellen in 
samenwerking met de hogere overheid, als wegbeheerder van deze wegen. 
- Doortocht Beselare 
- Doortocht Geluveld 
- Brug N37 over A19 
- Brug N303 over A19 
- Kruispunt N303-N8 
 
De verzamel- en verblijfsplatforms mogen niet louter verkeerstechnisch worden uitgewerkt. Het is 
belangrijk dat voor de nog in te richten doortochten, dorpskernen, vooreerst een ruimtelijk concept 
wordt uitgewerkt zowel voor de heraanleg van de doortocht als voor de herinrichting van het openbaar 
domein. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

- Uitstippelen van een lokaal fietsnetwerk I en II 
- Aanleggen van nieuwe of verbeteren van bestaande fietspaden i.f.v. het lokale fietsnetwerk I 
- Uitzetten bewegwijzering functionele en toeristisch-recreatieve fietsroutes 
- Uitzetten van een bewegwijzering in functie van de gewenste routes voor het zwaar verkeer 

passend binnen de eerste fase van het doorgroeiscenario (zonder omleidingsweg) 
- Stimuleren van het gebruik van andere vervoersmodi dan de auto 
 
Suggestie naar de hogere overheid: 
- De doortochten van Beselare en Geluveld liggen respectievelijk op een provincieweg en een 

gewestweg. De provincie en het Vlaams gewest zijn als wegbeheerder in eerste instantie 
verantwoordelijk voor het opstarten van een initiatief, zoals hoger genoemd, voor de herinrichting. 
Een grote betrokkenheid van de gemeente bij het ontwerpproces is echter zeer belangrijk. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden van een omleidingsweg op de voormalige spoorwegbedding: 
- een omleidingsweg als potentiële verzamelweg voor het verkeer op weg naar A19; 
- een omleidingsweg als potentiële ontsluitingsweg voor de bestaande bedrijvigheid. 
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4.2.4. Zonnebeke ademt 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

- Bestaanszekerheid geven aan zonevreemde functies: 
- Woningen 

randvoorwaarde: 
- aanleg kleinschalige waterzuivering 

- Gebouwen met toeristisch-recreatief medegebruik 
randvoorwaarde: 

- aanleg kleinschalige waterzuivering 
- Gebouwen met handels- of horecafunctie 

randvoorwaarde: 
- aanleg kleinschalige waterzuivering 
- voorleggen landschapsintegratieplan (cfr. landschapsbedrijfsplan) 

- Zonevreemde landbouwbedrijven 
 
- Afbakenen van de natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden op basis van: 

- Overgang weiland-akkerland; 
- Waterrijke gronden; 
- Kleine landschapselementen; 
- … 

 
- Omzetten van het woonuitbreidingsgebied te Zandvoorde in landbouwgebied. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Prioritaire gebieden: 
- Vallei van de Reutelbeek/polygonebeek 
- Vallei van de Bassevillebeek 
 

- Behoud en herstel van de kleine landschapselementen (i.s.m. het Regionaal Landschap): 
- Subsidies voor het onderhoud van de bestaande KLE’s (stand-still principe) 
- Subsidies voor het aanplanten van nieuwe KLE’s 

 
- Verbeteren van de waterkwaliteit van de beken: 

- Verplichten van aanleg kleinschalige waterzuivering in de open ruimtegebieden 
- Controle op verplichting 
- Subsidies voor kleinschalige waterzuivering 

 
Vermijden van verdere erosie: 
- Erosiebestrijdingsplan (in opmaak) 
 
Behoud en herstel van open grachten 
 
Stimuleren van gebruik van streekeigen groen: 
- Acties (cfr. beHaag het landschap) 
- Landschapsintegratieplan (cfr. landschapsbedrijfsplan) voorleggen in de open ruimtegebieden 
 
Opmaken lijst merkwaardige gebouwen: 
- Voor te leggen aan de Bestendige Deputatie 
- Functiewijzigingen enkel mogelijk na goedkeuring van de lijst door de Bestendige Deputatie 
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Opmaken regelgeving: 
- De vrijkomende landbouwgronden en -zetels moeten worden gereserveerd in eerste instantie voor 

de verdere uitbouw van de landbouw zelf. 
 
Suggestie voor de hogere overheid: 
- Sensibilisering en informatisering van de landbouwsector in verband met de mogelijke versterking, 

verbreding, vernieuwing van het beroep als landbouwer (zoals reeds aangegeven in hogere 
beleidsdocumenten). Deze evolutie moet met gepaste maatregelen worden ondersteund. 
 
Volgende diverse facetten kunnen het beroep van de toekomstige landbouwer definiëren: 

- economische functie: de landbouwer als schakel in het geheel van economische activiteiten 
(bijvoorbeeld in Zonnebeke het geheel van groenteverwerkende activiteiten); 

- toeristisch-recreatieve functie: toeristisch-recreatief medegebruik van de landbouwstructuren 
en landbouwinfrastructuren (bijvoorbeeld de verdere uitbouw van het hoevetoerisme); 

- natuurlijke en landschappelijke functie: de landbouwer als beheerder van de natuur en het 
landschap; 

- sociaal-educatieve functie: de uitbouw van kinder- en zorgboerderijen. 

Uitzetten verder onderzoek 

- Naar de uitbreiding van het bosbestand 
- Naar middelen om de natuur- en landschapswaarde van de Reutel-/ Polygonebeek te beschermen 
 
Onderzoek naar ondersteunende maatregelen: 
- Onderzoek naar een mogelijke ruimtelijke, administratieve of financiële ondersteuning van de 

technologische evoluties binnen de landbouw onder andere in verband met de mestverwerking 
per bedrijf. 
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4.2.5. Zonnebeke leeft en gidst 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

- Voor de huidige zones met recreatieve activiteiten in de verschillende kerngebieden, ze liggen 
momenteel allen zonevreemd tenzij in het kerngebied Beselare, en het sportterrein De Kortekeer 
(boogschieten, petanque, tennis) nabij A19. 

- Voor de ontwikkeling van het gebied “de Zonnebeek”, gelegen in de dorpskern van Zonnebeke 
tussen de vallei van de Zonnebeek en de Langemarkstraat, in functie van de inplanting van 
publieke voorzieningen (vnl. sportinfrastructuur) en de inrichting van het valleigebied. 
Voorafgaandelijk is stedenbouwkundig onderzoek en ontwerp vereist. 

- Voor de herinrichting van de omgeving Tyne Cot Cemetery en de aanleg van de Vredestuin. 
- Voor het project omtrent de Dug-Outs nabij het Doelbos. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Suggestie naar de hogere overheid: 
- Uitwerken van een degelijke bewegwijzering voor het toeristisch-recreatieve netwerk zowel voor de 

auto- als fietstoerist. 

Uitzetten verder onderzoek 

- Verder onderzoek naar de ontwikkeling van het project omtrent de Dug-Outs nabij het Doelbos. 
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4.3. (Potentiële) projecten 

4.3.0. Zonnebeke woont 

- Verdere realisatie BPA De Patine (1) 
- Ontwikkelen woonproject binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied) (2) 
- Ontwikkelen woonproject binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied) (3) 
- Verdere realisatie BPA Brouckhof (4) 
- Realisatie BPA Tramstatie (de warande) (5) 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Zonnebeke (6) 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Geluveld (7) 
- Reconversieproject voor de voormalige maalderij te Zandvoorde (woongebied met landelijk 

karakter) (8) 

4.3.0. Zonnebeke werkt 

- Oostelijke uitbreiding van Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat) (9) 
- Noordelijke uitbreiding van de Albertstraat (fase I) (10) 

4.3.0. Zonnebeke gaat op stap 

- Ontwikkelen van een ruimtelijk concept voor de verzamel- en verblijfsplatforms in samenwerking 
met de hogere overheid, als wegbeheerder van deze wegen: 

- Doortocht Beselare (11) 
- Doortocht Geluveld (12) 

- Uitstippelen van het lokale fietsnetwerk (13) 
- Aanleg fietsinfrastructuur binnen lokale fietsnetwerk I (fietspaden) en binnen lokale fietsnetwerk II 

(oversteken, doortochten en fietsvoorzieningen) 
- Bewegwijzering netwerken 

4.3.0. Zonnebeke ademt 

- Natuurontwikkelingsproject op de voormalige zandwinningsputten (19) 
- Beheersplan voor het kasteelpark te Zonnebeke (in opmaak, i.s.m. het Regionaal Landschap) (14) 
- Beheersplan voor de vallei van de Bassevillebeek (i.s.m. het Regionaal Landschap) (15) 
- Beheersplan voor de vallei van de Reutelbeek/Polygonebeek (15) 

4.3.0. Zonnebeke leeft en gidst 

- Ontwikkeling van het gebied “de Zonnebeek”: geïntegreerde aanpak van de inplanting van 
publieke voorzieningen (vnl. sportinfrastructuur) en de inrichting van het valleigebied (16) 

- Project Vredestuin in samenwerking met de provincie (17) 
- Project Dug-outs (18) 
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Inleiding 

De bindende bepalingen vormen, als derde deel van het ruimtelijk structuurplan, de spil tussen de 
visie (geformuleerd in het richtinggevend gedeelte) en de effectieve realisatie van deze visie op het 
terrein. Het structuurplan, dus ook de bindende bepalingen, hebben van rechtswege geen enkele 
bindende of verordenende kracht voor de burger. Er kunnen dan ook geen vergunningen worden 
verleend of geweigerd op basis van uitspraken in het structuurplan. De bindende bepalingen zijn 
echter wel bindend voor de gemeentelijke overheid, met name de gemeente en de instellingen die 
hieronder ressorteren. Zij moeten de uitspraken in de bindende bepalingen nakomen en kunnen er 
onder geen beding van afwijken. De bindende bepalingen omvatten: 
- de selectie van structurerende elementen, waar een specifiek (ruimtelijk) beleid zal worden 

gevoerd (zoals beschreven in het richtinggevend gedeelte); 
- een aantal maatregelen en acties die zullen worden uitgevoerd tijdens de planperiode1. 
 

                                                      
1 Het structuurplan wordt in principe goedgekeurd voor een periode van 5 jaar. Het blijft van kracht zolang het niet wordt 
vervangen door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk structuurplan. De bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan mogen echter niet afwijken van de bindende bepalingen van de hogere structuurplannen (op Vlaams en 
provinciaal niveau). Indien een nieuw Vlaams of provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt goedgekeurd zullen hierin de 
bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, die afwijken van de nieuwe bindende bepalingen in het 
hogere plan, worden opgesomd en daarmee ook van rechtswege zijn opgeheven. 
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1. Bindende bepalingen m.b.t. de gewenste ruimtelijke structuur 

1.1. Zonnebeke woont 

1.1.1. Selecties 

Selectie van primaire potentiële woonruimte 

Kerngebied Zonnebeke 
- De Patine (realiseren 2e en 3e fase volgens goedgekeurd BPA) 
- Binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied) 
- Binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied) 
 
Kerngebied Passendale 
- Brouckhof (verder te realiseren volgens goedgekeurd BPA) 
 
Kerngebied Beselare 
- Tramstatie – de warande (verder te realiseren volgens goedgekeurd BPA) 

Selectie van woonruimte met potenties voor andere activiteiten te schrappen uit het aanbod 

Kerngebied Geluveld 
- Een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied ten noordwesten van de begraafplaats wordt 

gereserveerd voor de nodige uitbreiding van de begraafplaats. 
 
Kerngebied Zandvoorde 
- Het woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt. Het overtreft de schaal en mogelijke ambities van de 

dorpskern van Zandvoorde. Het gebied, in gebruik als landbouwgrond, wordt effectief 
teruggegeven aan de landbouw. 

1.1.2. Maatregelen en acties 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

Nieuwe woonprojecten op te starten voor 2007 
- Binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied) 
- Binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied) 
 
Bestemmingswijziging 
- Erkenning van de bestaande situatie ten noorden van N8 (Menenstraat) als ‘woonruimte’, zonder 

bijkomende ruimte voor nieuwe woningen te voorzien. Bestaande situatie: 3 woningen momenteel 
gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijvigheid (zie Zonnebeke werkt, Schrappen van 
bestaande ruimte voor bedrijvigheid). 

 
Begraafplaatsen 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Zonnebeke 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Geluveld 
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Bijkomende woonruimte reserveren voor na 2007 door het afbakenen van “bouwvrije zones”2, de 
woonbestemming is pas te realiseren na 2007 en na een geactualiseerde woningbehoeftestudie: 
- Het binnengebied Albertstraat-Langemarkstraat, het gebied vormt een ingesloten landbouwgebied 

vlakbij het centrum. De gemeente wenst dit gebied voorop te stellen als zoekzone voor het wonen 
op lange termijn. 

- Het gebied op de hoek Oude Zandvoordestraat- Oude Komenstraat, het gaat om een ingesloten 
stukje landbouwgebied dat aansluit op de bestaande woonstructuur. De gemeente wenst dit 
gebied voorop te stellen als secundaire potentiële woonruimte op lange termijn. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij de aanpak van de bestaande en nieuwe woonruimte is het streven 
naar ‘duurzaam wonen’. Dit veronderstelt extra aandacht voor het milieu, de aanwezige natuur en het 
landschap en een kwalitatieve woonomgeving. Binnen de op te maken uitvoeringsplannen m.b.t. het 
wonen (inclusief de zonevreemde woningen) moet ‘duurzaam wonen’ worden verzekerd. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

- Uitwerken van een gemeentelijke sanerings- en renovatiepremie 
- Verder zetten en uitbreiden van subsidies in verband met ‘duurzaam wonen’: 

- regenwaterput; 
- zonneënergie; 
- kleinschalige waterzuivering; 
- … 

- Uitwerken van een graduele belasting op onbebouwde percelen 
- Uitwerken van een belasting op leegstand en verkrotting 

Uitzetten verder onderzoek 

Ruimtelijk onderzoek: 
- Ruimtelijk onderzoek ter voorbereiding van inbreidingsprojecten binnen Passendale en Geluveld; 
 
Onderzoek naar ondersteunende maatregelen: 
- Onderzoek naar mogelijk te stellen kwaliteitseisen bij de uitbouw van de nieuwe woonprojecten: 

- streven naar duurzaam bouwen; 
- werken aan een kwalitatieve woonomgeving; 
- aandacht voor de architectuur van het openbaar domein en de woningen. 

1.1.3. Projecten 

- Verdere realisatie woonproject BPA De Patine 
- Woonproject binnengebied Langemarkstraat-Maagdestraat (woongebied) 
- Woonproject binnengebied Berten Pilstraat-Grote Molenstraat (woongebied) 
- Verdere realisatie woonproject BPA Brouckhof 
- Realisatie woonproject BPA Tramstatie (de warande) 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Zonnebeke 
- Uitbreiding van de huidige begraafplaats te Geluveld 
 

                                                      
2 Vermits een duurzaam ruimtelijk beleid een zaak is van lange termijn denken, en dat deze termijn verder reikt dan 2007, 
wenst de gemeente Zonnebeke reeds verder in de toekomst te kijken. De geformuleerde maatregelen en acties met een 
perspectief dat verder reikt dan 2007 dient steeds te gebeuren in de geest van de uitgezette visie in het GRS. 
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1.2. Zonnebeke werkt 

1.2.1. Selecties 

Selectie en fasering van potentiële ruimte voor bedrijvigheid 

Potentiële ruimte voor bedrijvigheid in eerste fase aan te snijden 
- Oostelijke uitbreiding Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat)              4,4ha 
- Beperkte noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase I)       3ha 

Selectie van ruimte voor bedrijvigheid te schrappen uit het aanbod 

- Ambachtelijke zone voor bedrijvigheid in de dorpskern van Geluveld 

1.2.2. Maatregelen en acties 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

Nieuwe bedrijventerreinen op te starten voor 2007 
- De oostelijke uitbreiding van Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat) 

Ontwikkelen van een globaal concept met gefaseerd uitvoeringsplan. De eerste fase van het 
uitvoeringsplan omvat: 

- 2,8ha om de bestaande bedrijven verder uit te breiden; 
- 1,6ha voor de herlokalisatie van lokale bedrijven te Beselare. 

- De noordelijke uitbreiding van de Albertstraat (fase I) 
Ontwikkelen van een globaal concept met gefaseerd uitvoeringsplan. De eerste fase van het 
uitvoeringsplan omvat: 

- 1ha i.f.v. de bestaande bedrijvigheid en in uitvoering van het sectoraal BPA bedrijvigheid; 
- 2ha voor de herlocalisatie van lokale bedrijven te Zonnebeke, in te zetten als ruilgebied voor 

de te schrappen ruimte voor bedrijvigheid in Geluveld (2ha). 
 
Schrappen van bestaande ruimte voor bedrijvigheid 
- Ambachtelijke zone voor bedrijvigheid in de dorpskern van Geluveld 

(nieuwe bestemming, zie Zonnebeke woont) 
 
Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid reserveren voor na 2007 door het afbakenen van een “bouwvrije 
zone”, de bestemming is pas te realiseren na 2007 en na een geactualiseerde behoeftestudie: 

- Indien een alternatieve ontsluiting kan worden gerealiseerd, zonder de leefbaarheid van de 
dorpskern(en) in gevaar te brengen: ruime noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase II) in functie 
van te herlocaliseren en/of nieuwe lokale bedrijvigheid. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij de aanpak van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid is het streven 
naar een kwalitatieve inkleding en integratie in het omliggende landschap. Binnen de op te maken 
uitvoeringsplannen m.b.t. bedrijvigheid (inclusief de zonevreemde bedrijvigheid) moet deze extra 
kwaliteitszorg voor het omliggende landschap worden verzekerd. 
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Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Regelgeving 
- Uitwerken van een voorrangsregel bij het aansnijden van de nieuwe ruimte voor bedrijvigheid naar 

de bestaande te herlocaliseren bedrijven binnen de gemeente. 

Uitzetten verder onderzoek 

Ruimtelijk onderzoek 
- Verder onderzoek naar een oplossing voor de (overige) zonevreemde bedrijven. 
 
Onderzoek naar ondersteunende maatregelen 
- Onderzoek naar mogelijk te stellen kwaliteitseisen bij de uitbouw van nieuwe bedrijventerreinen in 

functie van het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen: 
- externe kwaliteitszorg: creëren van een kwalitatief beeld in het landschap; 
- interne kwaliteitszorg: aandacht voor de architectuur van het openbaar domein, de architectuur 

en het duurzame karakter van de bedrijven. 

1.2.3. Projecten 

- Oostelijke uitbreiding van Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat) 
- Noordelijke uitbreiding van de Albertstraat (fase I) 
 



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Bindend gedeelte  8

1.3. Zonnebeke gaat op stap 

1.3.1. Selecties 

Selectie van lokale wegen 

De lokale wegen hebben een verbindende en/of verzamelende functie op lokaal en sublokaal niveau, 
daarnaast hebben ze tevens een toeganggevende functie. De lokale wegen I hebben voornamelijk 
een verbindende functie, de lokale wegen II voornamelijk een verzamelende functie en de lokale 
wegen III hebben als hoofdfunctie ontsluiting geven. 
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de eerste fase van het doorgroeiscenario 
 
De lokale wegen I 

- Statiestraat; 
- Langemarkstraat; 
- Moorsledestraat 
- Markizaatstraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
De lokale wegen II 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- N332 tussen N37 en Ieper; 
- Dadizelestraat; 
- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
De lokale wegen III 

- de overige wegen: woonstraten, landelijke wegen, landbouwwegen, … 
 
 
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de tweede fase van het doorgroeiscenario, bij de 
realisatie van het eerste traject van de omleidingsweg tussen de Ieperstraat en N303 
 
De lokale wegen I 

- Statiestraat; 
- Moorsledestraat 
- Markizaatstraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
De lokale wegen II 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- Langemarkstraat; 
- N332 tussen N303 en Ieper; 
- Dadizelestraat; 
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- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
De lokale wegen III 

- de overige wegen: woonstraten, landelijke wegen, landbouwwegen, … 
 
 
 
Volgende lokale wegen worden geselecteerd i.f.v. de tweede fase van het doorgroeiscenario, bij de 
realisatie van het tweede traject van de omleidingsweg tussen N303 en de Statiestraat 
 
De lokale wegen I 

- N303 tussen A19 en Westrozebeke; 
- Statiestraat; 
- Menenstraat of N8, in afwachting van de mogelijke selectie als secundaire weg (zie hoger); 
- Zandvoordestraat; 
- Zillebekestraat; 
- Komenstraat. 

 
De lokale wegen II 

- ’s Gravenstafelstraat; 
- Grote Roeselarestraat; 
- Langemarkstraat; 
- N332; 
- Moorsledestraat; 
- Markizaatstraat; 
- Dadizelestraat; 
- Geluwestraat; 
- Kasteelstraat tussen A19 en N303. 

 
De lokale wegen III 

- de overige wegen: woonstraten, landelijke wegen, landbouwwegen, … 

Selectie van hoofdtrajecten per vervoersmiddel 

Hoofdtrajecten zwaar verkeer 
- Eerste fase doorgroeiscenario 

- A19 
- N37 (Brikkestraat) voor bestemmingen in het zuiden van de gemeente Zonnebeke 
- N313 voor bestemmingen in het noorden van de gemeente Zonnebeke (deze weg is niet op het 

grondgebied van Zonnebeke gelegen) 
 
- Tweede fase doorgroeiscenario 

- A19 
- N37 (Brikkestraat) 
- Omleidingsweg 
- N313 voor bestemmingen ten noorden van Passendale (deze weg is niet op het grondgebied 

van Zonnebeke gelegen) 
 
Hoofdtrajecten openbaar vervoer 
- N303 
- N332 
- N8 
- Statiestraat 
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Hoofdtrajecten fietsverkeer 
- N303 
- N332 
- N8 
- Grote Roeselarestraat 
- Statiestraat 
- Oude Kortrijkstraat 
- Dadizelestraat 
- Geluwestraat 
- Kasteelstraat - Zandvoordestraat 
- Zillebekestraat 
- Komenstraat 

Selectie van verzamel- en verblijfsplatforms 

Ook al is de gemeente geen wegbeheerder van de wegen waarop deze ‘platforms’ voorkomen, toch 
worden ze geselecteerd omwille van het belang van deze ‘plekken’ op weg naar een leefbaar 
Zonnebeke. 

Primaire platforms: verblijfsplatforms 

- Doortocht Zonnebeke (gerealiseerd) 
- Doortocht Passendale (gerealiseerd) 
- Doortocht Beselare 

De herinrichting van de doortocht van Beselare is afhankelijk van de functie van de weg, deze 
functie wijzigt bij de volledige realisatie van de omleidingsweg (zie categorisering volgens 
doorgroeiscenario). 

- Doortocht Geluveld 
- Doortocht Zandvoorde (gerealiseerd) 

Secundaire platforms: verzamelplatforms 

- Brug N37 over A19 
- Brug N303 over A19 
- Kruispunt N303-N8 

1.3.2. Maatregelen en acties 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

- Uitstippelen van een lokaal fietsnetwerk I en II (zie richtinggevend gedeelte) 
- Aanleggen van nieuwe of verbeteren van bestaande fietspaden i.f.v. het lokale fietsnetwerk I (zie 

richtinggevend gedeelte) 
- Uitzetten van een bewegwijzering in functie van de gewenste routes voor het zwaar verkeer 

passend binnen de eerste fase van het doorgroeiscenario (zonder omleidingsweg) 
- Stimuleren van het gebruik van andere vervoersmodi dan de auto 

1.3.3. Projecten 

- Uitstippelen van het lokale fietsnetwerk 



 

WVi, juni 2004 GRS Zonnebeke: Bindend gedeelte  11

- Aanleg fietsinfrastructuur binnen lokale fietsnetwerk I (fietspaden) en binnen lokale fietsnetwerk II 
(oversteken, doortochten en fietsvoorzieningen) 

- Bewegwijzering netwerken 
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1.4. Zonnebeke ademt 

1.4.1. Selecties 

Selectie van de ruimtelijke fragmenten in functie van een gebiedsgericht open ruimte beleid 

Binnen de deelgebieden worden verschillende ruimtelijke fragmenten onderscheiden, waaraan een 
specifiek beleid wordt gekoppeld. Volgende ruimtelijke fragmenten worden onderscheiden: 
 
Deelgebied of ruimtelijke entiteit Ruimtelijke fragmenten binnen elk deelgebied 
Westelijke flank en open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- ten noorden van het kerngebied Zonnebeke 
Open ruimte corridors 
- op de Ieperstraat, ten westen van het kerngebied 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Ravebeek 
Overige valleigebieden 
- vallei van de Paddebeek 
- vallei van de Nieuwebeek 
- vallei van de Hanebeek 
Overige open ruimte 

Heuvelrug 
 

Open ruimte corridors 
- ten noorden van het kerngebied Passendale 
- tussen het kerngebied Passendale en Broodseinde 
- tussen Broodseinde en Molenaarelst 
- tussen Molenaarelst en Noordeindhoek 
- tussen Noordeindhoek en het kerngebied Beselare 
Overige open ruimte 

Oostelijke flank en open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- ten noorden van het kerngebied Passendale 
- tussen het kerngebied Passendale en het kerngebied Beselare 
Natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Reutelbeek/Polygonebeek 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Heulebeek 
Overige valleigebieden 
- vallei van de Mandelbeek 
Overige open ruimte 

Boscomplex 
 

Bossen 
- Polygonebos, Reutelbos, Zandvoordebos, Kortekeer 
Verblijfsparken 
- Nonnebossen, Vijverbos, Hazebos 
(Kasteel)parken 
- kasteelparken Zonnebeke, kasteelpark Geluveld 
Overige open ruimte 

Zuidelijke open ruimte 
 

Aaneengesloten open ruimte 
- tussen het kerngebied Geluveld en het kerngebied Zandvoorde 
- ten westen van het kerngebied Zandvoorde 
Open ruimte corridors 
- ten westen van het kerngebied Geluveld 
Natuurlijk en landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Bassevillebeek 
Landschappelijk waardevolle valleigebieden 
- vallei van de Kasteelbeek 
Overige open ruimte 
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1.4.2. Maatregelen en acties 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

- Bestaanszekerheid geven aan zonevreemde functies: 
- Woningen 

randvoorwaarde: 
- aanleg kleinschalige waterzuivering 

- Gebouwen met toeristisch-recreatief medegebruik 
randvoorwaarde: 

- aanleg kleinschalige waterzuivering 
- Gebouwen met handels- of horecafunctie 

randvoorwaarde: 
- aanleg kleinschalige waterzuivering 
- voorleggen landschapsintegratieplan (cfr. landschapsbedrijfsplan) 

- Zonevreemde landbouwbedrijven 
 
- Omzetten van het woonuitbreidingsgebied te Zandvoorde in landbouwgebied. 

Uitwerken ondersteunende maatregelen en acties 

Prioritaire gebieden: 
- Vallei van de Reutelbeek/polygonebeek 
- Vallei van de Bassevillebeek 
 

- Behoud en herstel van de kleine landschapselementen (i.s.m. het Regionaal Landschap): 
- Subsidies voor het onderhoud van de bestaande KLE’s (stand-still principe) 
- Subsidies voor het aanplanten van nieuwe KLE’s 

 
- Verbeteren van de waterkwaliteit van de beken: 

- Verplichten van aanleg kleinschalige waterzuivering in de open ruimtegebieden 
- Controle op verplichting 
- Subsidies voor kleinschalige waterzuivering 

 
Vermijden van verdere erosie: 
- Erosiebestrijdingsplan (in opmaak) 
 
Behoud en herstel van open grachten 
 
Stimuleren van gebruik van streekeigen groen: 
- Acties (cfr. beHaag het landschap) 
- Landschapsintegratieplan (cfr. landschapsbedrijfsplan) voorleggen in de open ruimtegebieden 
 
Opmaken lijst merkwaardige gebouwen: 

- Voor te leggen aan de Bestendige Deputatie; 
- Functiewijzigingen enkel mogelijk na goedkeuring van de lijst door de Bestendige Deputatie 

 
Opmaken van een regelgeving die de vrijkomende landbouwgronden en -zetels reserveert in eerste 
instantie voor de verdere uitbouw van de landbouw zelf. 
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Uitzetten verder onderzoek 

- Naar de uitbreiding van het bosbestand 
- Naar middelen om de natuur- en landschapswaarde van de Reutel-/ Polygonebeek te beschermen 

1.4.3. Projecten 

- Natuurontwikkelingsproject op de voormalige zandwinningsputten (19) 
- Beheersplan voor het kasteelpark te Zonnebeke (in opmaak) 
- Beheersplan voor de vallei van de Bassevillebeek 
- Beheersplan voor de vallei van de Reutelbeek/Polygonebeek 
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1.5. Zonnebeke leeft en gidst 

1.5.1. Selecties 

Selectie van de toeristisch-recreatieve assen 

Om de toeristisch-recreatieve assen enigszins in beeld te brengen worden de toeristisch-recreatieve 
polen die op deze assen voorkomen opgesomd. De assen zelf worden gevormd door de verbindingen 
tussen deze opeenvolgende polen. 
 
De ‘rode draad’ van de toeristisch-recreatieve noord-zuidas wordt gevormd door volgende bestaande 
en potentiële polen (van noord naar zuid): 
- Kerngebied Passendale; 
- Kaasmuseum; 
- Tyne Cot Cemetery en potentieel project Vredestuin; 
- Kerngebied Zonnebeke met kasteelpark, met streekmuseum en bibliotheek, en potentieel bos; 
- Doelbos met potentieel project Dug-Outs; 
- Kerngebied Geluveld met kasteelpark; 
- De Kortekeer: bos en sportterrein; 
- Kerngebied Zandvoorde. 
 
De ‘rode draad’ van de toeristisch-recreatieve oost-westas wordt gevormd door volgende bestaande 
en potentiële polen (van west naar oost): 
- Dagrecreatiepark Bellewaerde; 
- De Nonnebossen; 
- Voormalig ontginningsgebied als potentieel natuurontwikkelingsproject; 
- Doelbos met potentieel project Dug-Outs; 
- Het Vijverbos; 
- Kerngebied Beselare met sport- en recreatiefaciliteiten. 

Selectie van het toeristisch-recreatieve gebied bij uitstek 

- Het boscomplex 

1.5.2. Maatregelen en acties 

Maatregelen en acties op te nemen in GRUP’s 

- Voor de huidige zones met recreatieve activiteiten in de verschillende kerngebieden, ze liggen 
momenteel allen zonevreemd tenzij in het kerngebied Beselare, en het sportterrein De Kortekeer 
(boogschieten, petanque, tennis) nabij A19. 

- Ontwikkelingsperspectieven voor het gebied “de Zonnebeek” in functie van de inplanting van 
publieke voorzieningen (vnl. sportinfrastructuur) en de inrichting van het valleigebied. 

- Voor de herinrichting van de omgeving Tyne Cot Cemetery en de aanleg van de Vredestuin. 

Uitzetten verder onderzoek 

- Verder onderzoek naar de ontwikkeling van het Dug-Outs-project nabij het Doelbos 
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1.5.3. Projecten 

- Ontwikkeling van het gebied “de Zonnebeek” 
- Project Vredestuin 
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2. Ondersteunende maatregelen en acties 

2.1. Jaarprogramma 

De gemeente stelt een jaarprogramma op, met een tijd- en kostenraming over: 
- verplichte taken; 
- beleidstaken; 
- omschrijving van de verschillende projecten; 
- noodzakelijk stedenbouwkundig onderzoek; 
- op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
- overlegpartners en overlegmomenten. 
 
De beschikbaarheid over budgettaire middelen om het gewenste beleid te realiseren is essentieel. 
Hieromtrent kan het interessant zijn te onderzoeken in welke mate, naast de eigen middelen, een 
beroep kan worden gedaan op overheidssubsidies en/of bijdragen vanuit de private sector om 
bepaalde acties te kunnen realiseren. Vanuit deze optiek is een koppeling van het actieplan aan de 
jaarlijkse begroting van belang. 

2.2. Sensibilisering 

De structuurplanning biedt interessante aanknopingspunten om de brede bevolking te informeren en 
te sensibiliseren. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is van belang voor het realiseren 
van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Hoe meer deze doelstellingen door de eigen 
bevolking en door de verschillende sectoren in de gemeente (bedrijvigheid, handel, toerisme, ...) 
worden gedragen, hoe groter de slaagkansen voor het beleid. Een voorbeeld van een specifieke actie 
in dit verband is het sensibiliseren van bedrijfsleiders tot het opstellen van bedrijfsvervoersplannen. 

2.3. Overleg 

Na het voorstellen van het GRS aan de gemeenteraad vindt overleg plaats met de bevolking, de 
buurgemeenten (grensoverschrijdend overleg), de Lijn, AWV, AWZ, ... 
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2.4. Prioriteiten of acties aan te vatten tegen 2007 

Zonnebeke woont 

- Woonproject BPA De Patine 2e en 3e fase (1) 
- Woonproject BPA Brouckhof (2) 
- Woonproject BPA Tramstatie – de warande (3) 
- Inbreidingsprojecten Passendale en Geluveld 
- Uitbreiding parkbegraafplaats te Zonnebeke (4) 
- Uitbreiding parkbegraafplaats Geluveld (5) 
- Afbakenen van “bouwvrije zones” i.f.v. latere woonbestemming: (6) 

- Het binnengebied Albertstraat-Langemarkstraat 
- Het gebied op de hoek Oude Zandvoordestraat- Oude Komenstraat 

- Evaluatie en optimalisatie van belasting op onbebouwde percelen 
- Belasting op leegstand en verkrotting 

Zonnebeke werkt 

- Oostelijke uitbreiding van Polderhoek (fase I, overkant Reutelhoekstraat) (7) 
- Noordelijke uitbreiding van de Albertstraat (fase I) (8) 
- Afbakenen van een “bouwvrije zone” i.f.v. latere ruimte voor bedrijvigheid: (9) 

- ruime noordelijke uitbreiding Albertstraat (fase II) 
- Schrappen van zone voor bedrijvigheid in de Menenstraat te Geluveld en herbestemmen als 

‘woonruimte’ (10) 
- Uitwerken voorrangsregel bij ingebruikname nieuwe gronden voor te herlocaliseren bedrijven 

Zonnebeke gaat op stap 

- Aanleggen van nieuwe of verbeteren van bestaande fietspaden i.f.v. het lokale fietsnetwerk I (11) 
- Uitzetten van een bewegwijzering in functie van de gewenste routes voor het zwaar verkeer 

passend binnen de eerste fase van het doorgroeiscenario (zonder omleidingsweg) 

Zonnebeke ademt 

- Bestaanszekerheid geven aan zonevreemde functies: 
- Woningen 
- Gebouwen met toeristisch-recreatief medegebruik 
- Gebouwen met handels- of horecafunctie 
- Zonevreemde landbouwbedrijven 

- Behoud en herstel van de kleine landschapselementen in de prioritaire gebieden (12) 
- Verbeteren van de waterkwaliteit van de beken in de prioritaire gebieden (12) 
- Erosiebestrijdingsplan (in opmaak) 
- Opmaken lijst merkwaardige gebouwen 
- Beheersplan voor het kasteelpark te Zonnebeke (in opmaak) (13) 

Zonnebeke leeft en gidst 

- De huidige sportinfrastructuur bestaanszekerheid geven (14) 
- Uitwerken van ontwikkelingsperspectieven voor het gebied “de Zonnebeek” (15) 
- De herinrichting van de omgeving Tyne Cot Cemetery (16) 


