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[ 1 ] INLEIDING 

1.1. ALGEMEEN 
Het stadsbestuur van Ronse heeft SOLVA, het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen, op 21 mei 2012 aangesteld voor de opmaak van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Malander’. Deze opdracht is op 4 
december 2012 door de Raad van Bestuur van SOLVA aanvaard. 
 
Vooraleer kan worden overgegaan tot de formele procedure met betrekking tot 
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, dient duidelijkheid te bestaan over 
de plicht tot opmaak van een plan-MER. Indien zou blijken dat voor het beoogde 
plan een plan-MER opgemaakt moet worden, dient immers de plan-MER 
procedure te worden opgestart en het resulterende plan-MER te worden 
goedgekeurd ten laatste voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan.  
 
Voorliggende nota heeft als doel het beoogde RUP ‘Malander’ aan een screening 
tot plan-MER te onderwerpen. In het bijzonder dient een onderzoek naar 
aanzienlijke milieueffecten te gebeuren.  

1.2. AANLEIDING EN DOELSTELLING TOT OPMAAK VAN 
HET RUP 

Het stadsbestuur van Ronse wenst door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Malander’ de zonevreemdheid van het park, en enkele 
omliggende inrichtingen, op te lossen. 
 
Het Malanderpark betreft een historisch park van circa 1,5 ha, gelegen ten noorden 
van de stadskern van Ronse, naast de belangrijke invalsweg N60b (Gent-

Oudenaarde-Ronse-Valenciennes). Het park, oorspronkelijk een zandwinning, 
werd aangelegd in 1951 naar het ontwerp van de vermaarde tuinarchitect René 
Péchère.  
 
Volgens het Gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977) is het park bestemd 
als ‘natuurgebied’. Het park is bijgevolg zonevreemd te beschouwen. Om dit recht 
te zetten, wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan opgemaakt. Gelet op 
de ligging is het park uitermate geschikt voor de realisatie van een toeristisch-
recreatief ankerpunt in de Vlaamse Ardennen. Bedoeling is bijgevolg het park, dat 
wat van zijn glans heeft verloren, te herwaarderen met respect voor het 
oorspronkelijke ontwerp. 
 
De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ kadert 
binnen de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad 
Ronse, goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 14 
april 2010. In de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Ronse is namelijk het volgende opgenomen: 

‘Het park de l’ Arbre de Malander wordt geherwaardeerd als stedelijk park 
en de gewestplanbestemming natuurgebied wordt hierop afgestemd via 
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.’ 

 
Het Malanderpark wordt in het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan echter 
bekeken in relatie tot de onmiddellijke omgeving. 
 
Het Malanderpark wordt namelijk omgeven door een aantal historisch 
waardevolle gebouwen. Een aantal van deze gebouwen hebben momenteel een 
horecafunctie, waaronder een restaurant (Boeckhaege) en een bed & breakfast 
(geïntegreerd in het bijgebouw van het Kasteel De Malander, gelegen buiten het 
plangebied). Andere gebouwen worden nog steeds bewoond. Gezien de ligging 
van deze gebouwen in de bestemming ‘natuurgebied’, volgens het gewestplan nr. 
11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977), zijn deze gebouwen en/of functies eveneens 
zonevreemd te beschouwen. Hierdoor hebben deze gebouwen slechts beperkte 
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ontwikkelingsmogelijkheden. Het stadsbestuur van Ronse is van mening dat onder 
andere het uitbaten van een horecazaak of een vakantiewoning binnen deze 
omgeving, ruimtelijk gezien, niet storend is en kan bijdragen tot de verdere 
ontwikkeling en de dynamiek van het Malanderpark. De historische waarde van 
het restaurant Boeckhaege dient door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Malander’ in stand te worden gehouden en bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. 

1.3. REIKWIJDTE 
De reikwijdte omvat zowel een territoriale aanduiding als een omschrijving van de 
ruimtelijke aspecten waarover een het ruimtelijk uitvoeringsplan handelt. Voor het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ wordt de reikwijdte als volgt 
omschreven: 

 het herbestemmen van een gedeelte van het natuurgebied en 
woongebied naar parkgebied; 

 het bieden van ruimere ontwikkelingsmogelijkheden aan het 
Malanderpark en restaurant Boeckhaege; 

 het beschermen van enkele aanwezige hoge natuurwaarden in de 
omgeving van het Malanderpark. 

1.4. DETAILLERINGSGRAAD 
De detailleringsgraad van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
is hoger dan de detailleringsgraad van het gewestplan, meer bepaald: 

 het vastleggen van bestemmings- en inrichtingsvoorschriften voor 
bebouwing; 

 het vastleggen van bestemmings- en inrichtingsvoorschriften voor de 
onbebouwde ruimte. 
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[ 2 ] SITUERING VAN DE STAD RONSE 
De stad Ronse is gelegen in het uiterste zuidwesten van de provincie Oost-
Vlaanderen, meer bepaald in het arrondissement Oudenaarde. De stad grenst 
tevens aan de provincie Henegouwen. Aan de Vlaamse zijde grenst Ronse aan de 
gemeenten Kluisbergen en Maarkedal. De buurgemeenten aan de Waalse kant zijn 
Mont-de-l’Enclus, Frasnes-lez-Anvaing en Ellezelles. 
 
De stad Ronse heeft een compacte stedelijke kern die zich midden in het 
waardevolle landschap van de Vlaamse Ardennen bevindt. 
 
Twee belangrijke infrastructuurwegen doorkruisen de stad: de N60 (Gent-
Oudenaarde-Ronse-Valenciennes) loopt van noord naar zuid en de N48 (Brakel-
Ronse-Doornik) doorkruist de stad van oost naar west.

 
 
 
 

 
Afbeelding [ 1 ]  Situering van de stad Ronse 

 
gemeentegrens Ronse

RONSE 

MAARKEDAL 

KLUISBERGEN 
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FRASNES-LEZ-ANVAING 

ELLEZELLES 
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[ 3 ] PLANNINGSCONTEXT 

3.1. INLEIDING 
Volgens artikel 2.1.19. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 
2009 wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt ter uitvoering 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan dient bovendien te kaderen in de gewenste ruimtelijke structuur 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan.  
 
Met volgende structuurplannen en/of ruimtelijke ontwikkelingsplannen dient 
rekening gehouden te worden in de verdere ontwikkeling van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’: 

 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 
 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen; 
 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ronse; 
 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Ronse; 
 Mobiliteitsplan Ronse. 

3.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23 september 1997 
definitief goedgekeurd, op 12 december 2003 voor de eerste keer herzien en voor 
de tweede keer herzien op 17 december 2010. De Vlaamse Regering heeft op 28 
januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling van een 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit beleidsplan bouwt voort op de robuuste 
lijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

3.2.1. ALGEMEEN 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de visie weergegeven op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het uitgangspunt hierbij is een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen, gebaseerd op draagkracht en kwaliteit.  
Het streven naar openheid en stedelijkheid staat daarbij voorop, uitgedrukt als: 
‘Vlaanderen open en stedelijk’. Met deze metafoor wenst het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen een trendbreuk te realiseren die een versterking van het 
buitengebied beoogt en een versnippering ervan tegengaat door een optimaler 
gebruik en beheer van de stedelijke structuur. 
 
Dit wordt vertaald in het concept van ‘gedeconcentreerde bundeling’ waarbij een 
selectieve concentratie wordt nagestreefd van de groei van wonen, werken en 
andere maatschappelijke functies in de stedelijke gebieden en in de kernen van 
het buitengebied. 
 
Vier basisdoelstellingen liggen aan de basis van de gewenste ruimtelijke structuur:  

 de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven 
en bundelen van functies en voorzieningen; 

 het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een 
bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

 het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel 
uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 
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 het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur 
waarbij de ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren 
van het collectief vervoer en de organisatie van vervoersgenererende 
activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar vervoer. 

3.2.2. RONSE ALS STRUCTUURONDERSTEUNEND 
KLEINSTEDELIJK GEBIED 

Ronse is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
 
Het begrip stedelijk gaat over die gebieden waar een intense ruimtelijke, culturele 
en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende 
menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren, …), waar de dichte bebouwing 
overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te 
concentreren. In deze gebieden wordt een stedelijkgebiedsbeleid gevoerd waar 
ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met 
respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. 
 
Complementair hieraan wordt een buitengebiedbeleid vooropgesteld waar ten 
aanzien van bijkomende ruimte voor woningbouw en ruimte voor economische 
activiteiten een meer terughoudend beleid wordt gevoerd, en waar de aandacht 
gaat naar het blijvend functioneren van het wonen en het werken in de kernen, de 
landbouw en natuur. 
 
Het plangebied ligt op de overgang tussen het stedelijk gebied en het 
buitengebied. 
 
Ronse wordt tevens als economisch knooppunt geselecteerd en hiervoor stelt het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de economische activiteiten zoveel 
mogelijk moeten worden gebundeld, binnen een afgebakend stedelijk gebied. 
 

Verder dient ook aangehaald te worden dat het ruimtelijk beleid van rivieren en 
beken moet worden ontwikkeld in relatie met de omgevende valleien, wat 
betekent dat er ruimtelijke voorwaarden worden gecreëerd die het integraal 
waterbeheer ondersteunen en die relaties tussen de waterloop en de omgevende 
vallei versterken. 

3.2.3. RELEVANTE ELEMENTEN IN HET KADER VAN HET RUP 
MALANDER 

Om de stedelijke vernieuwing te verwezenlijken is het belangrijk dat de openbare 
ruimte in de stedelijke gebieden geherwaardeerd wordt. Hierbij speelt de 
ontwikkeling van groengebieden een belangrijke rol. 

‘Binnen het stedelijk gebied zijn er randstedelijke groengebieden waartoe 
ook parken behoren, gebieden met een open multifunctioneel karakter. Zij 
komen in aanmerking voor de aanleg van bossen, uitbouw van 
parkgebieden en stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en/of 
recreatieve functie, natuurbouw en ontwikkeling.’(Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, richtinggevend gedeelte, p. 241) 

 
Stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden hebben een grote 
impact op de leefbaarheid van de steden. Daarom is het belangrijk dat zij worden 
behouden en ontwikkeld. 
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3.3. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-
VLAANDEREN 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) werd op 18 
februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De meest recente 
partiële herziening dateert van 18 juli 2012 en heeft voornamelijk betrekking op 
wijzigingen op het vlak van wonen en bedrijvigheid. 

3.3.1. DEELRUIMTE ‘ZUIDELIJK OPENRUIMTEGEBIED’ 
Er worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 
verschillende hoofd- en deelruimten onderscheiden. Voor elk van deze 
deelruimten worden de uitgangspunten voor het beleid en de ruimtelijke visie en 
concepten geformuleerd. 
 
Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen behoort de stad 
Ronse tot de deelruimte ‘Zuidelijk openruimtegebied’. Het zuidelijk 
openruimtegebied is het gebied grosso modo ten zuiden van de autosnelwegen 
E40 en E17 en sluit aan op de openruimtegebieden in Vlaams-Brabant, West-
Vlaanderen en Henegouwen. Het zuidelijk openruimtegebied ligt tussen de 
dominante economische ontwikkelingen van de Vlaamse Ruit en het netwerk 
Kortrijk-Rijsel. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het zuidelijk 
openruimtegebied wordt verwoord met de slagzin ‘het zuidelijk openruimtegebied 
als landelijk landschap en groene long van regionaal belang’. Binnen het zuidelijk 
openruimtegebied is het beleid gericht op het leefbaar maken als 
openruimtegebied en het voorkomen van verdere verstedelijking. Er wordt 
uitgegaan van een versterking van de natuurlijke en toeristisch-recreatieve functie, 
het garanderen van de leefbaarheid van de landbouw en het versterken van het 
belang van de stedelijke kernen en de globale leefbaarheid van het 
openruimtegebied.

Volgende ruimtelijke principes worden vooropgesteld:  
 het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies 

bos, natuur en landbouw (in de Vlaamse Ardennen moeten de 
landschapselementen in het kleinschalig landschap en het 
bocagekarakter in de valleien intact gehouden en hersteld worden en 
moeten de waardevolle boscomplexen op de getuigenheuvels behouden 
en versterkt worden, onder meer gericht op het beter ecologisch 
functioneren): het cultuurhistorisch landschap behouden en versterken, 
komt de toeristisch-recreatieve potenties ten goede en laat de verdere 
ontwikkeling van de ruimtelijke functies toe; 

 het behoud en versterken van het hiërarchisch spreidingspatroon en de 
cultuurhistorische waarde van de nederzettingen: het verspreid patroon 
van typische kleine dorpen met een eigen karakter maakt deel uit van het 
landschap. Dit patroon moet behouden blijven, verdichting of 
aaneengroeien van de kernen moet worden tegengegaan. Bij verdere 
ontwikkeling van de nederzettingsstructuur moet rekening gehouden 
worden met belang van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde 
van de nederzettingen en het omgevende landschap in het toeristisch-
recreatief gebeuren van de streek; 

 de kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio: 
woonondersteunende voorzieningen, bedrijvigheid en diensten van 
bovenlokaal niveau worden gesitueerd in de stedelijke kernen; 

 een ontsluitingssysteem gericht op de leefbaarheid van de stedelijk-
economische structuur en op het vrijwaren van het rustig karakter van 
het buitengebied.
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Afbeelding [ 2 ]  Het zuidelijk openruimtegebied als landelijk landschap en groene long van bovenregionaal belang 



 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN MALANDER 
8  VERZOEK TOT RAADPLEGING STAD RONSE 

3.3.2. VISIE OP HET KLEINSTEDELIJK GEBIED RONSE 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd eveneens een 
visie op de ontwikkeling van Ronse als structuurondersteunend stedelijk gebied 
geformuleerd. 
 
Het kleinstedelijk gebied Ronse vervult een centrale functie in het zuidelijk 
openruimtegebied. Zij situeert zich op een lager niveau dan Oudenaarde, maar is 
vergelijkbaar met Geraardsbergen in het oosten van de provincie. Deze eigen 
kleinstedelijke rol in het zuidwesten van de provincie moet bewaard blijven. 
Verdere versterking als centrum van voorzieningen is wenselijk. Ronse vervult ook, 
complementair aan Oudenaarde en Geraardsbergen, een belangrijke en te 
versterken functie als toeristische en recreatieve pool in de Vlaamse Ardennen. 
 
Belangrijke aandachtspunten voor het afbakeningsproces zijn: het reliëf, 
omgevende openruimtegehelen en bosstructuren (landschap), de compactheid en 
specificiteit van de site, het tracé van de N60 en de stationsomgeving. 
 
De Molenbeek te Ronse is structuurbepalend op provinciaal niveau. 

3.4. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN RONSE  
Op 14 april 2010 heeft de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de stad Ronse definitief 
goedgekeurd. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ronse vormt een 
beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. 
Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
gemeentelijk grondgebied. 
 
In wat volgt worden de relevante elementen aangehaald met betrekking tot de 
gewenste ruimtelijke structuur van de stad Ronse. Het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan werd echter opgemaakt in de periode 2009-2010 en is dus deels 
gedateerd. Onderstaande bepalingen dienen ook in die zin gelezen te worden. 

3.4.1. ALGEMEEN 
De ruimtelijke visie op Ronse werd in het structuurplan als volgt samengevat:  

‘Ronse is een gastvrije stad met een unieke ligging op het knooppunt van 
de Vlaamse Ardennen en Pays des Collines, met respect voor haar 
historisch, bouwkundig en industrieel erfgoed. Een compacte stad met 
ambitie op het vlak van wonen, winkelen, werken, toerisme, sport en 
cultuur in harmonie met de haar omringende natuur’. 

3.4.2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Ronse werden naast de 
visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad, reeds een aantal 
ruimtelijke concepten voorop gesteld. Deze concepten laten toe om projectmatig 
aan ruimtelijke planning te doen en dienen als houvast voor de uitwerking van 
plannen en projecten op het terrein. De bundeling van deze concepten leidt tot 
gebalde en sterk geschematiseerde uitspraken voor het gewenst ruimtelijk beleid 
voor Ronse. 
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concept 1: activiteiten bundelen in de stad 

 
concept 2: ruimte creëren voor natuur, 

landbouw en landschap rond de stad 

  
concept 3: de Molenbeek als leidraad in de 

herwaardering van het centrum 
concept 4: ontsluiting verbeteren door aanleg 

van N60 en N48 

  
concpet 5: goed ontsloten bedrijventerrein 

ontwikkelen 
concept 6: groene vingers als toeristisch-

recreatief netwerk  uitbouwen 
Afbeelding [ 3 ]  Ruimtelijke concepten voor de gewenste ruimtelijke structuur van 
Ronse 

 

3.4.3. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE 
DEELRUIMTE 

In Ronse worden drie deelruimten onderscheiden, waaronder het kleinstedelijk 
gebied, de beboste heuvelruggen en het Rhosnesdal. 
 
Deelruimten zijn allesomvattende complexe systeemgebieden zonder strikte 
omlijnde grenzen. Zij kennen gemeenschappelijke kenmerken, problemen en 
kansen en vertonen een bepaalde interne samenhang. 
 

  
Afbeelding [ 4 ]  Onderscheiden deelruimten in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Ronse 
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Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
bevindt zich op de grens van de deelruimte ‘kleinstedelijk gebied’ en de deelruimte 
‘beboste heuvelruggen’.  
 

3.4.3.1. Deelruimte ‘kleinstedelijk gebied’ 

Door de selectie van Ronse als kleinstedelijk gebied heeft de deelruimte 
‘kleinstedelijk gebied’ een belangrijke rol te vervullen op vlak van wonen, werken 
en voorzieningen. Voor deze deelruimte worden volgende ontwikkelingsopties 
vooropgesteld: 

 Ronse wordt verder ontwikkeld als een compacte stad. Om het aanbod 
aan woongelegenheden te kunnen verhogen worden twee sporen 
gevolgd. Binnen het stadscentrum ligt de nadruk op een kwalitatieve 
verbetering van het bestaande woningenbestand. Verder worden vrije 
percelen en binnengebieden aan hogere dichtheden ingevuld, dan wat er 
tot nu gebruikelijk was; 

 rondom de stad wordt een ringstructuur aangelegd. Zowel voor de N60 
als de N48 worden er nieuwe omleidingswegen voorzien. Door de 
ontsluiting van de stad te verbeteren zal nieuwe bedrijvigheid naar de 
stad gelokt worden en zal de leefbaarheid van de hoofdstraten in het 
centrum er sterk op vooruitgaan. De nieuwe ringstructuur zal tevens voor 
de aflijning van het stedelijk gebied instaan en zo de ontwikkeling van 
Ronse als compacte stad helpen realiseren; 

 de keuze om bestaande industriële panden in de stad te blijven gebruiken 
is eveneens ingegeven vanuit het streven om Ronse compact te houden. 
Enkel nieuwe niet verweefbare activiteiten kunnen dan ook een plaats 
vinden op het nieuwe gefaseerd te ontwikkelen bedrijventerrein aan de 
zuidwestrand van de stad; 

 vanuit het kleinstedelijk gebied vertrekken een aantal groene vingers 
(onder andere via verlaten spoorwegbeddingen) naar het buitengebied 
toe. Zij zijn als het ware het bindmiddel tussen het kleinstedelijk gebied 

en het buitengebied en versterken het toeristisch-recreatief potentieel 
van de stad. 

3.4.3.2. Deelruimte ‘beboste heuvelruggen’ 

Voor de deelruimte ‘beboste heuvelruggen’ worden volgende ontwikkelingsopties 
vooropgesteld: 

 het versterken van de bosstructuur op de heuvelruggen is essentieel bij 
de uitbouw van de gewenste natuurlijke structuur te Ronse. In de 
waardevolle natuurboscomplexen ligt de nadruk op behoud, bescherming 
en op verdere bosontwikkeling; 

 op de hellingen aansluitend bij de bossen, is het verhogen van de 
natuurwaarden rond de reliëfrijke brongebieden van belang. Op de 
steilere hellingen onder grasland wordt het beschermen van de 
brongebieden en kleine landschapselementen (KLE) nagestreefd; 

 de heuvelruggen herbergen belangrijke natuurwaarden en hebben 
uitgesproken landschappelijke kwaliteiten. Daarnaast zijn deze heuvels 
het werkterrein van de landbouwsector. Naar de toekomst toe dienen 
desiderata van de verschillende sectoren er verder op elkaar afgestemd 
te worden; 

 het verder uitbouwen van de mogelijkheden voor zachte recreatie in dit 
gebied (fiets- en wandelassen, mountainbikeroutes,…) en het versterken 
van de natuurwaarden in harmonie met de aanwezige landbouw kunnen 
dit gebied tot een coherent geheel maken; 

 de recreatieve potenties worden nog te weinig uitgebuit en vormen geen 
geheel. Een link met andere groenstructuren zal de waarde verhogen 
zowel op natuur-ecologisch vlak als op het toeristisch-recreatieve vlak. De 
toeristisch-recreatieve structuur wordt verder uitgewerkt op 
laagdynamisch niveau. Bepaalde vormen van kleinschalige 
verblijfstoerisme dragen bij tot een versterking van de lokale toeristische-
recreatieve activiteiten. 
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Op de heuvelflanken komt vrij veel verspreide bebouwing voor. De 
bebouwingsdruk op de heuvelflanken mag niet verder toenemen. Nieuwe 
bebouwing in en aan de rand van de bossen dient zo veel mogelijk 
geweerd te worden. Elders op de heuvelruggen wil het beleid een 
versnippering van het landschap door bijkomende bebouwing 
voorkomen. 

3.4.3.3. Een aangepast beleid voor de bebouwing buiten de geëigende 
bestemmingszones 

Een belangrijk deel van de bewoning buiten de kernen werd bij de opmaak van de 
gewestplannen niet bevestigd als woongebied en is bijgevolg zonevreemd. Voor 
deze zonevreemde woningen wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd, dat 
gekoppeld is aan het beleid voor de deelruimten. De toekomstperspectieven voor 
de zonevreemde woningen zijn afhankelijk van de ligging ten opzichte van de 
ruimtelijke structuur.  
 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ is 
gedeeltelijk gelegen in de deelruimtes ‘kleinstedelijk gebied’ en de ‘beboste 
heuvelruggen’. De deelruimte ‘beboste heuvelruggen’ omvat ecologisch heel 
waardevolle bos- en natuurgebieden, die meestal (maar niet altijd) juridisch zijn 
verankerd als bos- of natuurgebied. De heuvelflanken te Ronse zijn landschappelijk 
van zeer groot belang. Maar ook vanuit agrarisch, toeristisch en recreatief oogpunt 
rust er een claim op de ruimte binnen dit deelgebied. 
 
Het is binnen deze contextueel heel variabele situatie onmogelijk een éénduidig 
standpunt in te nemen wat betreft de zonevreemde woningen. Zo zijn er binnen 
deze deelruimte een aantal oude woningen, die te klein zijn om als volwaardige 
woning te functioneren, maar die op een ruimtelijk verantwoorde manier als 
vakantiewoning kunnen dienen. Door het hergebruik van leegstaande 
zonevreemde gebouwen op de heuvelflanken als vakantiewoningen kunnen de 
potenties van Ronse als toeristisch centrum in de Vlaamse Ardennen uitgespeeld 
worden. Deze optie is vanuit landschappelijk oogpunt aangewezen: gebruik maken 

van de bestaande infrastructuur voor toeristische doeleinden (zonder steeds de 
kaart van nieuwe bebouwing te trekken). 
 
Er zijn zonevreemde woningen die geïsoleerd gelegen zijn in waardevol bosgebied, 
maar er zijn er ook in eenzelfde bestemmingszone die naadloos aansluiten op 
bestaande woongebieden. 
 
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de visie opgenomen om voor 
de zonevreemde woningen in de deelruimte ‘beboste heuvelruggen’ een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dient te worden 
voorafgegaan door een studie waarbij elke specifieke situatie onderzocht wordt en 
de mogelijkheden zullen worden afgewogen tegenover minstens volgende criteria: 

 de vergunningstoestand; 
 de ligging van het goed ten opzichte van de bos- en natuurgebieden zoals 

voorzien op de bestaande en geplande bestemmings- en 
uitvoeringsplannen, het habitatrichtlijngebied, het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan, de biologische waarderingskaart, ...; 

 de wenselijkheid en mogelijkheid om een toeristisch-recreatieve 
functiewijziging op die site te realiseren; 

 de fysische structuur van de site (vb. ligging t.o.v. overstromingsgebied, 
risico op grondverschuiving); 

 de mogelijkheden tot ontsluiting van de site (mobiliteit-
nutsvoorzieningen); 

 de verweefbaarheid van de functie ten opzichte van de omgeving; 
 de erfgoedkundige waarde van het goed en de omgeving. 

Met de opmaak van voorliggend Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt 
enkel rekening gehouden met twee zonevreemde woningen gelegen in het 
plangebied. De resterende zonevreemde woningen binnen het grondgebied Ronse 
worden in de toekomst opgenomen in een RUP specifiek voor zonevreemde 
woningen. 
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3.4.4. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

3.4.4.1. Gewenste openruimtestructuur 

3.4.4.1.1. Doelstellingen 
Onderstaande doelstellingen voor de sectoren natuur, landbouw en landschap 
schetsen de algemene ruimtelijke context met betrekking tot dit thema. Deze 
globale ontwikkelingsopties worden als leidraad gebruikt bij de uitwerking van de 
concrete maatregelen en acties in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
de stad Ronse.  

 heuvelruggen als hoofdragers natuurlijke structuur; 
 beekvalleien als lange natte lijnen ontwikkelen; 
 uitbouwen van een netwerk van stedelijke groengebieden; 

 
De leefkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit van Ronse als compacte stedelijke 
kern wordt in evenwicht gehouden door groene open ruimten, die tot in 
de kern van de stad doordringen. De meest waardevolle groene vingers, 
die tot diep in de stad doordringen, worden verder uitgewerkt als 
verbindende elementen tussen de groene heuvels en de stad. Deze optie 
heeft potenties voor de natuurwaarden, voor de natuurbeleving en de 
woonkwaliteit. 
 

 landbouw in harmonie met natuur en landschap; 
 kwalitatief hoogwaardig landschap creëren. 

3.4.4.1.2. Elementen van de gewenste natuurlijke structuur 

3.4.4.1.2.1 Netwerk van stedelijke groengebieden 
Om de aantrekkingskracht van Ronse als aangename woonstad te vergroten, 
wordt voorgesteld om een groen netwerk uit te bouwen. Dit netwerk heeft een 
dubbel doel: enerzijds krijgen de dichtbevolkte centrumwijken een groener gezicht 
en anderzijds wordt het stadscentrum met de omliggende openruimtegehelen 
verbonden. 
 

Tot op heden was de link tussen Ronse als stad en de omliggende Vlaamse 
Ardennen vrij zwak. Op termijn zal er een netwerk van kleine en grotere groene 
ruimten in de stad uitgebouwd worden dat het centrum beter aan de omliggende 
heuvels linkt. Nog onbebouwde delen van beekvalleien, open agrarische gebieden 
in het stedelijk weefsel, bestaande en te realiseren openbare parken en oude 
spoorwegbeddingen worden daartoe meer op elkaar betrokken, zodat er een 
continu web van groene verbindingen ontstaat. De verbindende elementen 
kunnen uiteraard niet overal parkgebieden zijn. Het netwerk kan door groene 
lanen vervolledigd worden. 
 
Volgende elementen kunnen in het netwerk opgenomen worden: 

 de Molenbeekvallei ten oosten van het stadscentrum (verbinding 
centrum-Nieuwe Leie-Muziekbos); 

 de Molenbeek ten westen van het centrum (verbinding centrum-
Rhosnesvallei); 

 de voormalige spoorlijnen Ronse-Kortrijk/Tournai en Ronse-
Lessines/Zottegem (regionale open ruimte verbinding); 

 de open ruimte vinger tussen Stookt en de Langeweg (verbinding 
centrum-St-Martensbeek); 

 het toekomstige kloefpark (potentieel knooppunt); 
 het park de l’Arbre de Malander als toegangspoort tot de stad. 

3.4.4.1.3. Maatregelen en acties 
Volgende ruimtelijke maatregel wordt onder meer voorgesteld met het oog op de 
realisatie van de gewenste openruimte structuur: 

 aandacht voor stedelijke parken: 
- herwaardering park de l’Arbre de Malander. 

Het park de l’Arbre de Malander is gelegen op de flank van de heuvelrug ten 
noorden van het stadscentrum. Het park, oorspronkelijk een zandwinning, werd in 
1951 aangelegd als stadspark naar een ontwerp van de vermaarde tuinarchitect 
René Péchère. Het is volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied. Het park is 
bijgevolg zonevreemd te beschouwen. Om dit recht te zetten zal een gemeentelijk 
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ruimtelijk uitvoeringplan worden opgemaakt. Gelet op de ligging is het park 
uitermate geschikt voor de realisatie van een toeristisch-recreatief ankerpunt in 
de Vlaamse Ardennen. Bedoeling is het park, dat wat van zijn glans heeft verloren, 
te herwaarderen met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.
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Afbeelding [ 5 ]  Gewenste openruimtestructuur (bron: GRS Ronse) 
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3.4.4.2. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

3.4.4.2.1. Doelstellingen 
Onderstaande doelstellingen voor de sector toerisme en recreatie schetsen de 
algemene ruimtelijke context met betrekking tot dit thema. Deze globale 
ontwikkelingsopties worden als leidraad gebruikt bij de uitwerking van de concrete 
maatregelen en acties in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad 
Ronse.  

 Ronse uitbouwen als hart van een landschappelijke toeristische pool; 
 mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien in de stad. 

 
Inwoners moeten hun vrije tijd kwalitatief en dicht bij huis kunnen 
doorbrengen. Het beleid richt zich op het bundelen van de behoeften aan 
recreatiegebieden in of zo dicht mogelijk bij het woongebied. Hierbij 
moeten de locatie en haar activiteiten afgewogen worden ten opzichte 
van de draagkracht van de ruimte en zo goed mogelijk aansluiten bij de 
bebouwde ruimte. 

3.4.4.2.2. Elementen van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

3.4.4.2.2.1 Netwerk van groene open ruimtes 
Tot deze categorie behoren de groene vingers en open ruimtes in de stad, die de 
link maken met het landschap van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. 
Binnen deze categorie onderscheiden we: 

 de Molenbeekvallei ten oosten van het stadscentrum (verbinding 
centrum-Nieuwe Leie-Muziekbos); 

 de Molenbeek ten westen van het centrum (verbinding centrum-
Rhonesvallei); 

 de voormalige spoorlijnen Ronse-Kortrijk/Tournai en Ronse-
Lessines/Zottegem (regionale open ruimte verbinding); 

 de open ruimte vinger tussen Stookt en de Langeweg (verbinding 
centrum-St-Martensbeek); 

 het toekomstige Kloefpark (potentieel knooppunt); 

 het Bruulpark; 
 het Park de l’Arbre de Malander. 

 
Het beleid richt zich op het creëren van continue recreatieve verbindingen tussen 
het stadscentrum en de rand. 

3.4.4.2.3. Maatregelen en acties 
Volgende ruimtelijke maatregelen en acties worden onder andere vooropgesteld 
met het oog op de realisatie van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur: 

 samenwerken aan de opbouw van toeristische netwerken; 
 
Ronse wil uitgroeien tot toeristisch centrum van de regio Vlaamse 
Ardennen/Pays des Collines. Door haar centrale ligging in een 
landschappelijk zeer waardevolle omgeving is de stad immers geschikt als 
vertoefplek met een uniek cultuur-historisch patrimonium en een 
aantrekkelijk handelscentrum en als ideale vertrekplaats voor uitstappen 
in de omliggende natuur.  
 
Aangezien het grondgebied van de stad te klein is om een autonoom 
toeristisch beleid te voeren, zal er samengewerkt moeten worden, 
bijvoorbeeld met buurgemeenten en bovenlokale instanties en 
organisaties. 
 
Mogelijke suggesties: 

- uitbouw van het park de Malander, aan het kruispunt van de 
Kruisstraat (N60b) met de Oudestraat, als stopplaats en/of 
inrijpunt in recreatieve netwerken? Vanuit dit park heeft men 
immers een prachtig zicht op de stad; 

- integratie van de Ronsese oude spoorbermen in het 
fietsknooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen; 
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- oude spoorbermen vanuit Kortrijk via Ronse naar Zottegem 
uitbouwen als slagader van het fietsknooppuntennetwerk 
Vlaamse Ardennen; 

- cultuursite De Nieuwe Leie in het centrum van de stad als 
inrijpunt voor het fietsknooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen. 

 
In de bossen dient naar een evenwicht tussen de natuurlijke en 
recreatieve functie gezocht te worden. Recreatie dient in het 
regionaal landschap Vlaamse Ardennen duurzaam te worden 
uitgebouwd. Bij het uitbouwen van een fiets- en 
wandelroutenetwerk dient ook het parkeren bekeken te worden 
(wildparkeren in het bos tegengaan). 
 

 Uitbouw kleinschalige verblijfsaccommodatie ondersteunen; 
 

Het beleid met betrekking tot de zonevreemde woningen te Ronse 
(beleidselement gewenste nederzettingsstructuur) schetste reeds de 
mogelijkheden om landschappelijke mooi gelegen zonevreemde 
woningen, die te klein zijn om als gezinswoning te functioneren, om te 
vormen tot vakantiewoning. 
 
Door de herbestemming van leegstaande boerderijen en zonevreemde 
gebouwen op de heuvelflanken naar kleinschalige toeristische 
verblijfsinfrastructuur kunnen de potenties van Ronse als toeristisch 
centrum in de Vlaamse Ardennen uitgespeeld worden. Deze optie is 
vanuit landschappelijk oogpunt aangewezen: gebruik maken van de 
bestaande infrastructuur voor toeristische doeleinden (zonder steeds de 
kaart van nieuwe bebouwing te trekken). 
 
Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor natuur en 
landschapsontwikkeling doordat het ruimtegebruik beperkt blijft. Op 
deze manier kan tevens de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van 

de stad versterkt worden, die ongetwijfeld gunstige economische 
neveneffecten met zich meebrengt. 
 

 uitbouw van een netwerk van groene ruimten. 
 
Tot op heden was de link tussen Ronse als stad en de omliggende Vlaamse 
Ardennen vrij zwak. Op termijn zal er een netwerk van kleine en grotere 
groene ruimten in de stad uitgebouwd worden dat het centrum beter aan 
de omliggende heuvels linkt. Nog onbebouwde delen van beekvalleien, 
open agrarische gebieden in het stedelijk weefsel, bestaande en te 
realiseren openbare werken en oude spoorwegbeddingen worden 
daartoe meer op elkaar betrokken, zodat er een continu web van groene 
verbindingen ontstaat. De verbindende elementen kunnen uiteraard niet 
overal zuivere groene gebieden zijn. Het netwerk kan ook door groene 
lanen vervolledigd worden. 
 
De uitbouw van dit netwerk is reeds in stadsvernieuwingsproject De Kloef 
(de Stadstuin) ingepast. Het binnengebied tussen de Marijve en de 
Ninovestraat moet een recreatief knooppunt worden dat de toeristische 
potenties en infrastructuren uit de omgeving (Vlaamse Ardennen/Pays 
des Collines) linkt, enerzijds met elkaar en anderzijds met het aanbod van 
Ronse als centrale plaats (commercieel centrum, toeristisch en 
verblijfscentrum). Het parkpaviljoen en het hotel ondersteunen deze 
hefboomwerking.



GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN MALANDER 
VERZOEK TOT RAADPLEGING STAD RONSE 17 

 
Afbeelding [ 6 ]  Gewenste toeristisch-recreatieve structuur (bron: GRS Ronse) 
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3.5. GEMEENTELIJK NATUURONTWIKKELINGSPLAN 
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) geeft een overzicht van alle 
potenties die de gemeente te bieden heeft en bakent gebieden af volgens prioriteit 
van acties en kansen: 

 de A-gebieden duiden de meest waardevolle delen van het grondgebied 
aan: in Ronse zijn dit de noordelijke heuvelflanken; 

 de B-gebieden bevatten de delen die iets minder prioritair zijn, maar toch 
nog heel wat kansen bieden voor de natuur; 

 de C-gebieden omvatten hoofdzakelijk agrarische delen waarin natuur 
een belangrijke nevenfunctie is of kan worden; 

 ruim de helft van het grondgebied is minder waardevol voor de natuur en 
wordt als D-gebied aangeduid. De aandacht kan er beperkt worden tot 
het realiseren van een aanvaardbare basismilieukwaliteit en tot het 
uitbouwen van een ecologische infrastructuur. 

Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
behoort tot het C-gebied ‘Heuvelflank omheen Heynsdale en Hotond tot Kruisberg’  
Het betreft een bronrijk gebied met afwisselend en uitgesproken reliëf (zand- en 
kleilagen wisselen elkaar af), kleinschalige landschappen ronde Scherpenberg en 
Schavaart, sterke verweving van landbouw en natuur.  
 
Volgende knelpunten worden voor deze zone opgesomd: 

 de agrarische, recreatie- en woongebieden op het gewestplan; 
 wegen: N36, N60 en toekomstige N60-tracé (Schavaart); 
 recreatief wonen (tweede verblijven) langs de Scherpenberg.
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Afbeelding [ 7 ]  Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (bron: GRS Ronse) 



 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN MALANDER 
20  VERZOEK TOT RAADPLEGING STAD RONSE 

3.6. MOBILITEITSPLAN RONSE 
Het mobiliteitsplan (dd. 08/03/2004 en de actualisering van januari 2015) is het 
resultaat van de samenwerking tussen alle actoren, die een rol vervullen in het 
mobiliteitsbeleid te Ronse. Het plan koppelt een duidelijke visie op de ontwikkeling 
van mobiliteit aan een reeks concrete acties. Belangrijk is dat alle partners het 
document als enig referentiekader beschouwen voor alle verdere acties, wat een 
doelgerichte en gestructureerde aanpak van het mobiliteitsvraagstuk mogelijk 
maakt.  
 
Er werden opties genomen met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen, de verkeerskundige netwerken en de ondersteunende 
maatregelen, te nemen in aanverwante beleidsdomeinen. In het 
compromisscenario, dat in het beleidsplan werd uitgewerkt, wordt onder andere 
volgende krachtlijn naar voor geschoven: 

 de aanleg van de omleidingswegen ten westen (N60) en ten zuiden 
(N48a) van de stad. Deze moet een betere afwikkeling van het 
vrachtverkeer mogelijk maken en doorgaand verkeer uit het centrum 
weren. Verkeersafwikkeling in het stadscentrum wordt via de bestaande 
kernstedelijke ringweg georganiseerd. 
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[ 4 ] PLANGEBIED 

4.1. SITUERING 
 KAART ORTHOFOTO 2016 

Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
situeert zich ten noorden van het stadscentrum van Ronse, meer bepaald aan de 
oostzijde van de gewestweg N60b. De Oudestraat doorkruist het gebied van west 
naar oost. 

4.2. PLANGEBIED 
 KAART BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 

Bij de afbakening van het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Malander’ wordt rekening gehouden met het Malanderpark, 
evenals met de waardevolle gebouwen van het restaurant Boeckhaege en 
waardevolle openruimtegebieden in de onmiddellijke omgeving van het park 
waarvoor een opname in het ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is, gezien de 
zonevreemde ligging of de aanwezige natuurwaarden.  
 
Het park, oorspronkelijk een zandwinning, werd in 1951 aangelegd als stadspark 
naar een ontwerp van de vermaarde tuinarchitect René Péchère, maar heeft 
vandaag de dag wat van zijn glans verloren. Het gebied situeert zich tussen de 
Kruisstraat (N60b) en de Oudestraat en is gelegen in de bestemming natuurgebied 
volgens het gewestplan. 
 
Ten zuiden van het historisch park situeert zich een openruimtegebied dat bijna 
volledig omgeven wordt door woningen (gelegen langsheen de Oudestraat en de 
N60b). Het gebied betreft een open grasvlakte die in het noorden ruimtelijk 
aansluit bij het Malanderpark en situeert zich in de bestemming woongebied 
volgens het gewestplan. 

 
Aan de noordzijde van het Malanderpark treffen we eveneens de historische 
gebouwen van het restaurant Boeckhaege aan en één woning. Het restaurant 
Boeckhaege situeert zich aan de overzijde van de Oudestraat, recht tegenover het 
Malanderpark. Deze gebouwen zijn volgens het gewestplan eveneens gelegen in 
de bestemming natuurgebied. 
 
Ten noorden van het Malanderpark en het restaurant Boeckhaege situeren zich 
een aantal akkerlanden (momenteel niet in landbouwgebruik) en weilanden met 
een hoge natuurwaarde. Deze percelen worden eveneens mee opgenomen in het 
plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’. 
 
De opname van deze onderdelen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ kan de visie voor de gewenste ontwikkeling van het Malanderpark 
ondersteunen en verder versterken. Op die manier wordt er een totaalbeeld 
geschetst voor het park en de omgeving. 

4.3. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ heeft 
een overwegend groen karakter, waarvan de openheid vergroot van noord naar 
zuid. Daarnaast word de site ook gekenmerkt voor zijn hoogteverschil.  
De omgeving van het plangebied in tegenstelling wordt gekenmerkt door een 
toenemende openheid van zuid naar noord. 
 
Het meest zuidelijke deel van het plangebied betreft een open groene ruimte en 
wordt bijna volledig ingesloten door bebouwing met als hoofdfunctie wonen. 
 
Het historisch park, Malanderpark, bevat voornamelijk middelhoge tot lage 
groenelementen en wordt volledig omgeven door een dicht groenscherm.  
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Het restaurant Boeckhaege en de nabij gelegen zonevreemde woning worden 
hoofdzakelijk omgeven door uitgestrekte open velden. 
 
Het noordelijk deel van het plangebied wordt gekenmerkt door dichte 
boselementen en heuvels.  

4.4. ONTSLUITINGSSTRUCTUUR 
De Kruisstraat (N60b) en de Oudestraat zijn gelegen binnen het plangebied. De 
Kruisstraat (N60b) vormt een fysieke barrière tussen het Malanderpark en de 
omliggende zones. Er zijn weinig tot geen voorzieningen aanwezig voor zwakke 
weggebruikers. Overigens is er in het plangebied en de directe omgeving beperkte 
ruimte om auto’s te parkeren. In de huidige toestand is er geen ruimte om bussen 
te parkeren. 
 
Het Malanderpark is toegankelijk via een vijftal verschillende paden. Twee paden 
sluiten aan op de Kruisstraat (N60b), twee paden sluiten aan op de Oudestraat en 
één pad sluit aan op het kruispunt van beide wegen. 
 
Het zuidelijk deel van het plangebied, dat bijna volledig wordt omsloten door 
bebouwing, is bereikbaar vanuit het historisch park. Tevens wordt dit 
binnengebied van west naar oost doorkruist door een veldweg die aansluit op de 
Oudestraat en de Kruisstraat (N60b).  
 
Het restaurant Boeckhaege en de zonevreemde woning worden ontsloten via de 
Kruisstraat (N60b).
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4.5. FOTOREPPORTAGE 
 

     
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4 FOTO 5 
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FOTO 11 FOTO 12 FOTO 13 FOTO 14 FOTO 15 

Afbeelding [ 8 ]  Impressies van het plangebied en de omgeving 
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Afbeelding [ 9 ]  Impressies van het plangebied en de omgeving - overzichtsplan 
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[ 5 ] JURIDISCHE CONTEXT 

5.1. PLANOLOGISCH-STEDENBOUWKUNDIG 

5.1.1. BESTEMMINGS- EN RUIMTELIJKE 
UITVOERINGSPLANNEN 

Tabel [ 1 ]  Bestemmings- en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

BESTEMMINGS- EN 
RUIMTELIJKE 
UITVOERINGSPLANNEN 

BINNEN PLANGEBIED GRENZEND AAN 
PLANGEBIED 

Gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 
24/02/1977, gewijzigd BVR 
29/10/1999): 
 natuurgebied 
 woongebied 
 reservatiegebied 

(overdruk) 
 landschappelijk 

waardevol agrarisch 
gebied 

nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 
24/02/1977, gewijzigd BVR 
29/10/1999): 
 woongebied 
 landschappelijk 

waardevol agrarisch 
gebied 

 reservatiegebied 
(overdruk) 

Bijzonder- en/of 
Algemeen Plan van 
Aanleg 

geen geen 

Gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

‘Missing link N60 te Ronse’  
(BVR 04/07/2014, 
vernietigd RvS 
30/06/2016): 
 gebied voor 

wegeninfrastructuur 
 zone voor 

landschappelijke en 

‘Missing link N60 te Ronse’  
(BVR 04/07/2014, 
vernietigd RvS 
30/06/2016): 
 gebied voor 

wegeninfrastructuur 
 zone voor 

landschappelijke en 

functionele inpassing 
(overdruk) 

functionele inpassing 
(overdruk) 

Provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Ronse’  
(MB 22/12/2008) 

‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Ronse’  
(MB 22/12/2008) 

Gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

geen geen 

 

5.1.1.1. Gewestplan 

 KAART GEWESTPLAN 

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan nr. 11 Oudenaarde. Op 24 
februari 1977 werd het gewestplan Oudenaarde bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd. Er werd een gewestplanwijziging goedgekeurd bij Besluit van de 
Vlaamse Regering op 29 oktober 1999. 
 
Dit juridisch verordenend plan deelt de gemeente op in verschillende gebieden en 
bepaalt de bestemmingen ervan.  
 
Het plangebied situeert zich ten noorden van het stadscentrum van Ronse en 
wordt ingedeeld in de bestemmingen natuurgebied, woongebied en 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
In de toelichting bij het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 
en latere wijzigingen wordt omschreven welke activiteiten er in deze gebieden 
mogelijk zijn. 
 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om 
redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
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inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, 
voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen 
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving. 
 
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, 
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze 
gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet 
kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 
 
De landschappelijke waardevolle agrarische gebieden zijn gebieden waarvoor 
bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan 
landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en 
werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur 
aangegeven bestemming (agrarische bestemming), voor zover zij de 
schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. 
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5.1.1.2. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te 
Ronse’ 

Net buiten het plangebied is het Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Missing 
link N60 te Ronse’ van toepassing. De Vlaamse Regering heeft op 4 juli 2014 het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te Ronse’ definitief 
vastgesteld. Het Arrest van de Raad van State van 30 juni 2016 (nr 235.273) 
vernietigt echter het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 houdende de 
definitieve vaststelling van het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Missing Link 
N60 te Ronse’. Een nieuw planinitiatief is in opmaak. In wat volgt, worden de 
belangrijkste elementen van het (vernietigd) Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te Ronse’ beschreven. 
 
De N60 verbindt Gent (E17) met de Noord-Franse stad Valenciennes (A8). Het is 
een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen, waar veel verkeer 
gebruik van maakt. Tussen Gent en Maarkedeal (Nukerke) is de N60 hierop 
voorzien. De weg telt twee keer twee rijstroken, gescheiden door een 
middenberm. Ter hoogte van Ronse loopt de N60 echter door het centrum van de 
stad, erg nadelig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Ronse. Dat 
belemmert bovendien een vlotte doorstroming van het verkeer in de regio. De 
Vlaamse overheid wil deze ontbrekende schakel aanleggen, om de leefbaarheid in 
Ronse te verbeteren en de inwoners en de lokale bedrijven in de Vlaamse 
Ardennen beter bereikbaar te maken.  
 
De nieuwe N60 zorgde voor een scheiding van het doorgaande en lokale verkeer. 
Door zwaar en doorgaand verkeer systematisch langs de nieuwe weg te leiden, 
werd het centrum van Ronse gespaard van een nodeloze verkeersstroom en 
bijhorende mobiliteitsproblemen. Zo werd het veiliger voor fietsers en 
voetgangers. 
 
Omdat de huidige wegen in het centrum van Ronse niet aangepast zijn aan het 
doorgaande verkeer, verloopt de verkeersafwikkeling vrij stroef. Met de komst van 

de nieuwe weg zal het doorgaande verkeer makkelijk haar bestemming bereiken. 
Zo ontstaat er een vlotte verbinding tussen Gent (E17) en Valenciennes (A8).  
 

 
Afbeelding [ 10 ]  Situering missing link N60 in groter verkeersnetwerk 

 
In 1977 werd in het gewestplan reeds een reservatiestrook ingekleurd die een 
nieuw tracé voor de N60 voorziet, rond het stadscentrum van Ronse. In het 
Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te Ronse’ werd de wijze 
van aanduiden verfijnd op een manier die, in tegenstelling tot het gewestplan, wel 
het mogelijke ruimtebeslag weergaf. 
De N60 kreeg in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te 
Ronse’ een nieuw tracé van circa 5,5 kilometer ten westen van Ronse waarbij het 
doorgaand en lokaal verkeer duidelijk werd gescheiden.  
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5.1.1.3. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening 
kleinstedelijk gebied Ronse’ 

5.1.1.3. 

De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Ronse doorkruist het plangebied. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de stad Ronse geselecteerd als 
kleinstedelijk gebied. De algemene methodiek voor het voeren van het 
afbakeningsproces wordt in het richtinggevend deel van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen beschreven. De afbakening dient te gebeuren door de 
provincie, in dit geval de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Ronse heeft tot doel aan te duiden 
waar een beleid van groei, concentratie en verdichting gewenst is. De afbakening 
moet toelaten binnen de grens van het stedelijk gebied de wenselijke 
kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten (de 
zogenaamde taakstellingen) en andere activiteiten op te vangen.  
 
In het afbakeningsproces is naast een afbakeningslijn tevens een visie gevormd 
over de gewenste ontwikkeling van het stedelijk gebied, waarbij voorstellen 
geformuleerd worden voor het stedelijkgebiedsbeleid. Er worden daartoe een 
aantal gebieden aangeduid waar een invulling met elementen van kleinschalig 
niveau voorop staat en waaraan strategische projecten en acties gekoppeld 
worden. 
 
Het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Ronse resulteerde in het 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse' en 
bijhorende deelRUP's, hetgeen werd goedgekeurd door de minister op 22 
december 2008. De deelRUP's hebben betrekking op zones voor onder andere 
bedrijvigheid (PRUP Snoecklaan – Zonnestraat en PRUP Pontstraat-West), een 
zone voor cultuur (PRUP De Nieuwe Leie) en een zone voor onder andere 
landbouw en bosgebied (PRUP Molenbeek-west). 
 
 

 
Afbeelding [ 11 ]  Afbakeningslijn van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
Ronse (bron: PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse – Oost-Vlaanderen) 

 
afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Ronse 

grenzen deelRUP’s 

1. Snoecklaan-Zonnestraat 

2. Molenbeek West 

3. Pontstraat West 

4. De Nieuwe Leie 
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5.1.2. VERKAVELINGEN 
Binnen het plangebied is één verkaveling gelegen. Namelijk de niet vervallen 
verkaveling 45041/8326/V/1963/6 (Jean Delaere, d.d. 13/11/1963). 

5.1.3. RUILVERKAVELINGEN 
Binnen het plangebied zijn geen ruilverkavelingen gelegen. 

5.2. ANDERE SECTORALE WETGEVING 

5.2.1. ONROEREND ERFGOED 

 KAART ONROEREND ERFGOED 

5.2.1.1. Inventarissen 

Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet officieel van kracht. Het 
Onroerenderfgoeddecreet voorziet de vaststelling van vijf inventarissen: 

 de inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 de landschapsatlas; 
 de inventaris van de archeologische zones; 
 de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
 de inventaris van historische tuinen en parken. 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geïnventariseerd en vastgesteld 
onroerend erfgoed. Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een 
wetenschappelijke inventaris. Dergelijke opname heeft geen rechtsgevolgen. Het 
goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd. Vastgesteld onroerend erfgoed 
is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een 
vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met 
bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naar gelang de inventaris. 

5.2.1.1.1. Inventaris bouwkundig erfgoed 
De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed bepaalt eenduidig in 
een overzichtelijke lijst per gemeente het gebouwd patrimonium van Vlaanderen. 

Binnen het plangebied treffen we volgende vastgestelde bouwkundige relicten 
aan: 
 
Tabel [ 2 ]  Inventaris bouwkundig erfgoed 

ID NAAM ADRES 
28762 Park de l’Arbre de Malander Kruisstraat 
28774 Eclectisch landhuis en Onze Lieve-Vrouw van 

Lourdeskapel 
Kruisstraat nr. 341 

200858 Kasseiweg Oude Kruisberg Oudestraat 

 
In de nabije omgeving van het plangebied treffen we volgende vastgestelde 
bouwkundige relicten aan: 
 
Tabel [ 3 ]  Inventaris bouwkundig erfgoed 

ID NAAM ADRES 
28631 Arbeidershuizen Groeneweg nr. 55-59 
28632 Arbeidershuizen Groeneweg nr. 92-94 
28681 Hoeve losstaande bestanddelen  Hulstken nr. 7 

28773 Arbeiderswoningen in steegbeluik Kruisstraat nr. 286-292, 
296 

28775 Villa Madonna met tuin Kruisstraat nr. 368 
28776 Kasteel De Malander Kruisstraat nr. 370 
28777 Hoeve Kruisstraat nr. 372 
29033 Boerenhuis Schavaart nr. 1 
28985 Boerenarbeidershuis Remi Van 

Caeneghemstraat nr. 6 
29068 Boerenarbeidershuis Spinessenberg nr. 4 
29146 Boerenarbeidershuis Vlamingenweg nr. 62 
29034 Villa met dienstgebouw Schavaart nr. 4 
29147 Gebouwen semi-gesloten hoeve Vlamingenweg nr. 66 
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5.2.1.1.2. Landschapsatlas 
De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle 
landschappen in Vlaanderen. De inventaris geeft een overzicht van historische 
landschapselementen, structuren en gehelen. De relicten zijn afkomstig van 
verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is.  
 
In de landschapsatlas vind je onder meer ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een 
erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke ensembles. In het 
verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden. Met het 
Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel kunnen alle 
items uit de landschapsatlas vastgelegd worden in de vastgestelde 
landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, 
zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een 
onroerenderfgoedrichtplan. 
 
Het relict ‘Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg’ is vastgesteld in de 
landschapsatlas en bevindt zich binnen en in de nabijheid van het plangebied van 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’. 
 
Ook de ankerplaats ‘Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg’ situeert zich 
binnen en in de nabijheid van het plangebied van het betrokken ruimtelijk 
uitvoeringsplan.   
 
Tabel [ 4 ]  Landschapsatlasrelicten 

ID NAAM LOCATIE 
10393 Vlaamse Ardennen van 

Koppenberg tot Kluisberg 
Berchem, Kwareont, Ruien, Zulzeke 
(Kluisbergen), Melden (Oudenaarde), 
Etikhove, Nukerke (Maarkedal), Ronse 
(Ronse) 

135391 Vlaamse Ardennen van 
Koppenberg tot Kluisberg 

Berchem, Kwaremont, Ruien, Zulzeke 
(Kluisbergen), Melden (Oudenaarde), 

Etikhove, Nukerke (Maarkedal), Ronse 
(Ronse) 

5.2.1.1.3. Inventaris archeologische zones 
De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden 
archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen 
twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat 
dit erfgoed nog voldoende bewaard is om archeologische waarde te hebben. Er 
bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen en in de nabijheid van 
het plangebied. 

5.2.1.1.4. Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een historische 
betekenis hebben, kunnen een plaats krijgen in de inventaris van houtige 
beplantingen met erfgoedwaarde. In en in de nabijheid van het plangebied zijn 
geen houtige beplantingen met erfgoedwaarde gekend. 

5.2.1.1.5. Inventaris van historische tuinen en parken 
In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen historische tuinen en parken 
gekend. 

5.2.1.2. Beschermingen 

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: 
 een beschermd monument; 
 een beschermd cultuurhistorisch landschap; 
 een beschermd stads- of dorpsgezicht; 
 een beschermde archeologische site. 

5.2.1.2.1. Beschermd monument 
Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is 
vanwege zijn erfgoedwaarde. Binnen en in de nabijheid van het plangebied zijn 
volgende monumenten beschermd: 
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Tabel [ 5 ]  Beschermd monument 

ID NAAM ADRES 
9918 Villa Madonna met tuin Kruisstraat nr. 368 
9933 Kasseiweg Oude Kruisberg Oudestraat 

 

5.2.1.2.2. Beschermd cultuurhistorisch landschap 
Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en 
erfgoedwaarde bezit, waardoor het van algemeen belang is. Binnen en in de 
nabijheid van het plangebied zijn geen beschermde cultuurhistorische 
landschappen aanwezig. 

5.2.1.2.3. Beschermd stads- of dorpsgezicht 
De term stads- of dorpsgezicht duidt op een groepering van onroerende goederen 
met de omgevende bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen 
belang zijn. Binnen en in de nabijheid van het plangebied is geen beschermd stads- 
of dorpsgezicht gelegen. 

5.2.1.2.4. Beschermde archeologische site 
Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten van 
menselijke activiteit uit het verleden, maar ook over de context waarin ze worden 
aangetroffen en de relaties tussen de objecten, sporen en vondsten. Er bevinden 
zich geen beschermde archeologische sites binnen en in de nabijheid van het 
plangebied.  
 



28774

200858

28762

28632

28773

28773

28773

28773

29068

29146

29147

29034

29033

28985

28896

28777

28776

28775

28681

28632

28631

28631

28631

bestaande bebouwing
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OO001746 'Oude straat: kasseiweg Oude Kruisberg'

Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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5.2.2. NATUUR EN LANDBOUW 
Tabel [ 6 ]  Natuur en landbouw 

NATUUR EN LANDBOUW BINNEN PLANGEBIED IN DE NABIJE OMGEVING 
VAN HET PLANGEBIED 

Bodem  antropogeen 
 droog zandleem 

 antropogeen 
 droog zandleem 
 vochtig zandleem 
 nat zandleem 
 vochtig klei 

Herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG) 

geen 
 

geen 
 

Vlaams ecologisch 
netwerk (VEN) 

geen geen 

Speciale 
beschermingszones (SBZ) 

geen geen 

Biologische 
waarderingskaart (BWK) 

 biologisch minder 
waardevol 

 complex van 
biologisch minder 
waardevolle en 
waardevolle 
elementen 

 biologisch waardevol 
 complex van 

biologisch minder 
waardevolle en zeer 
waardevolle 
elementen 

 biologisch zeer 
waardevol 

 

 biologisch minder 
waardevol 

 complex van 
biologisch minder 
waardevolle en 
waardevolle 
elementen 

 complex van 
biologisch minder 
waardevolle, 
waardevolle en zeer 
waardevolle 
elementen 

 biologisch waardevol 
 complex van 

biologisch minder 
waardevolle en zeer 

waardevolle 
elementen 

 biologisch zeer 
waardevol 

 

5.2.2.1. Bodem 

 BODEMKAART 

Het grootste deel van het plangebied heeft een antropogene bodem, bestaande 
uit kunstmatige gronden (antropogene bodem) en bebouwde zones. Ter hoogte 
van het restaurant Boeckhaege komt een droge zandleembodem voor.  
 
Het plangebied wordt grotendeels omgeven door vochtige en natte 
zandleembodems. 



antropogeen

grens plangebied
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bestaande bebouwing

REFERENTIE
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vochtig zandleem

nat zandleem
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: GDI - Vlaanderen
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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5.2.2.2. Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het buitengebied vrijwaren voor de 
essentiële functies landbouw, natuur en bos. Hiervoor werden een aantal hectare 
agrarisch gebied, natuurgebied, bosgebieden en andere groene gebieden 
vastgelegd in bestemmingsplannen. 
 
Bij de afbakening van de landbouwgebieden werd Ronse opgenomen in de regio 
‘Vlaamse Ardennen’. De beboste rug van de Vlaamse Ardennen is ruimtelijk 
structurerend op Vlaams niveau. Landschappelijk is dit één van de waardevolste 
gebieden in Vlaanderen. Op de beboste rug en Valleiflanken heeft natuur meestal 
de hoofdfunctie. De vele bronnen, die het begin zijn van talrijke beekjes en dalen, 
zijn uiterst waardevol en dienen te worden beschermd tegen negatieve factoren.  
 
Landbouw speelt een cruciale rol voor het behoud van de open ruimte op de 
kouters. In het zuiden, rond Ronse, is het landbouwgebied minder samenhangend 
door woonlintenrasters en verspreid liggende bosjes. Hier dient de land- en 
tuinbouw te worden gevrijwaard in een omgeving met afwisseling van natuur-, 
bos- en woonfuncties. Binnen de open landbouwkamers wordt een ruimtelijk-
ecologische basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht en 
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking 
van de bestaande natuurelementen (voldoende brede perceelsranden van 
graslanden, ruigten, …). 
 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ ligt 
binnen de deelruimte nr. 2 ‘westelijk deel van de Vlaamse Ardennen’. De gewenste 
ruimtelijke structuur voor de deelruimte nr. 2 ‘Westelijk deel van de Vlaamse 
Ardennen’ is opgebouwd uit ruimtelijke concepten. Onderstaande ruimtelijke 
concepten vormen de legende-eenheden bij de structuurschets op de volgende 
pagina. 
 

 

 Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor 
land- en tuinbouw, met grondgebonden landbouw als 
drager voor de open ruimte; 
  

  

 

 behoud en versterking van uitgesproken 
natuurwaarden van beek- en riviervalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijk 
watersysteem; 

  

 

 samenhangende complexen van zeer waardevol 
historisch bos behouden, verbinden en versterken als 
structuurbepalende natuur- en of 
landschapselementen; 

  

 

 ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden. 
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Afbeelding [ 12 ]  Principeschets gewenste natuurlijke en agrarische structuur 
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5.2.2.2.1. Herbevestigd agrarisch gebied 

 KAART HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED 

Op 8 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering de visie en de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor circa 29.000 ha agrarisch 
gebied (HAG) en een operationeel uitvoeringsprogramma goed.  
 
In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal 
opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en 
bosgebieden. 
 
Het plangebied situeert zich niet in een herbevestigd agrarisch gebied.
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: Departement Ruimte Vlaanderen
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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5.2.2.3. Vlaams ecologisch netwerk 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd 
geheel van de belangrijkste (bestaande of nieuwe) natuur- en bosgebieden, waarin 
een specifiek beleid inzake het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
natuur wordt uitgevoerd via beschermingsmaatregelen. Het bestaat uit de Grote 
Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). De 
afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk verloopt in twee fasen. In de eerste 
fase die in 2003 is afgerond, zijn circa 85.000 ha definitief vastgelegd door de 
Vlaamse Regering. De tweede fase verloopt volledig via de ruimtelijke ordening 
gezien de consensus hier moeilijker ligt en gelijktijdig ook de afbakening van de 
agrarische structuur wordt geregeld. Er liggen geen gebieden van het Vlaams 
ecologisch netwerk binnen of in de omgeving van het plangebied. 

5.2.2.4. Speciale beschermingszones 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze 
zogenaamde speciale beschermingszones omvatten alle gebieden die aangewezen 
zijn op grond van de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. 
 
De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te 
houden en te herstellen. Hiervoor zijn onder meer gebieden (zogenaamde speciale 
beschermingszones) afgebakend voor het behoud en herstel van de leefgebieden 
van de vogelsoorten. Te Ronse zijn geen vogelrichtlijngebieden afgebakend. 
 
De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de 
natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten. Voor 
de instandhouding en het herstel zijn onder meer speciale beschermingszones 
afgebakend. Er zijn eveneens geen habitatrichtlijngebieden binnen of in de 
omgeving van het plangebied gelegen. 

5.2.2.5. Biologische waarderingskaart 

 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

De biologische waarderingskaart (versie 2, 2014), is een inventaris opgemaakt door 
het Instituut voor Natuur- en Bossonderzoek (INBO) en geeft een indicatie van de 
biologische waardering van de klasseringseenheid op basis van de criteria 
biotoopzeldzaamheid, biologische kwaliteit, algemene kwetsbaarheid en 
vervangbaarheid. De biologische waarderingskaart kan een goede inschatting 
geven of de (groene) gewestplanbestemming nog steeds adequaat is op een 
specifiek perceel. 
 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ is 
grotendeels gelegen in een biologisch waardevolle zone (kpk = kasteelpark). Deze 
delen omvatten het Malanderpark en de bebossing rond het restaurant 
Boeckhaege. Daarnaast wordt het zuidelijke deel van het perceel van restaurant 
Boeckhaege aangeduid als biologisch zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met 
wilde hyacint). De landbouwpercelen aan de oostzijde van het plangebied zijn 
gecategoriseerd als complex van biologisch minder waardevolle (kj = 
hoogstamboomgaard), biologisch waardevolle (lhi = populierenbestand op 
vochtige bodem met ondergroei van kruiden of ruigtevegetatie) en biologisch zeer 
waardevolle  elementen (kt(qe) = taluds met eiken-haagbeukenbos met wilde 
hyacint). Het woongebied aan de zuidzijde van het plangebied is aangeduid als 
biologisch minder waardevol (ua = minder dichte bebouwing). Het plangebied is 
grotendeels aangeduid als belangrijk faunistisch gebied. 
 
Volgens de bestaande feitelijke toestand kan men ervan uitgaan dat de   
biologische waarderingskaart voor wat betreft het Malanderpark en de bebouwde 
en verharde delen van het restaurant Boeckhaege achterhaald is. De biologisch 
zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met wilde hyacint) is nog steeds aanwezig, 
met uitzondering van de delen gelegen in het perceel van de zonevreemde woning 
langs de Oudestraat nr. 217. Dit deel is in bestaande feitelijke toestand ingericht 
als tuinzone. 
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5.2.2.6. Natura 2000 Habitatkaart 

De Natura 2000 Habitatkaart komt tot stand door een vertaling van de 
karteringseenheden van de recentste Biologische Waarderingskaart naar de 
Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke biotopen. In Vlaanderen komen 
actueel 47 Natura 2000 habitattypen van de Bijlage I van de Habitatrichtlijn voor. 
Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook 15 regionaal belangrijke biotopen 
gedefinieerd. Dit zijn biotopen die naar biologische waarden en belang voor de 
biodiversiteit vergelijkbaar zijn met habitattypen. 
 
Binnen het plangebied zijn de biologisch zeer waardevolle  zones in de Natura 2000 
Habitatkaart aangeduid als ‘Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, 
subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos’. Uit de bestaande feitelijke toestand 
blijkt dat voor wat betreft de delen gelegen in de tuinzone van de zonevreemde 
woning langs de Oudestraat nr. 217 het habitat verdwenen is. 
 

 

 
Afbeelding [ 13 ]  Natura 2000 Habitatkaart (bron: Geopunt) 
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5.2.3. ONTSLUITING 
 KAART BUURT- EN VOETWEGEN 

Tabel [ 7 ]  Wegen 

WEGEN BINNEN PLANGEBIED IN DE NABIJE OMGEVING VAN HET 
PLANGEBIED 

Gewestwegen  N60b 
(Gent-Oudenaarde-Ronse-
Valenciennes) 

 N60b 
(Gent-Oudenaarde-Ronse-
Valenciennes) 

Rooilijnplannen  N60b 
(Gent-Oudenaarde-Ronse-
Valenciennes) 

 N60b 
 (Gent-Oudenaarde-Ronse-

Valenciennes) 
Buurt- en 
voetwegen 

 buurtweg nr. 55 
(Oudestraat) 

 

 buurtweg nr. 55 
(Oudestraat) 

 buurtweg nr. 119 
(Schavaart) 

 buurtweg nr. 124 
 buurtweg nr. 120 

(Spinessenberg-Oscar 
Thomaesstraat-Vlamingenweg) 

 buurtweg nr. 123 
(Remi Van Caeneghemstraat) 

 buurtweg nr. 141 
(Arthur Van Schamelhoutstraat) 

 buurtweg nr. 38 
(Groeneweg) 
 

 

5.2.3.1. Gewestwegen 

Het plangebied is aan de oostzijde van de N60b (Gent-Oudenaarde-Valenciennes) 
gelegen. Voor deze gewestweg is een rooilijnplan van toepassing. 

5.2.3.2. Buurt- en voetwegen 

 KAART BUURT- EN VOETWEGEN 

Binnen het plangebied komt één buurtweg voor. De buurtweg (chemins) nr. 55 
komt overeen met de Oudestraat. Daarnaast komen binnen het plangebied geen 
buurtweg (chemins) en voetwegen (sentiers) voor.
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
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Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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5.3. WATERTOETS 
 KAART OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN 
 KAART INFILTRATIEGEVOELIGE GEBIEDEN 
 KAART GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN 
 KAART EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN 
 KAART WINTERBED 
 HELLINGENKAART 

 
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een 
vergunning, een plan of een programma en inschat welke de impact ervan is op 
het watersysteem. 

5.3.1. TOETSING 
Het grondgebied van de stad Ronse behoort op hydrografisch vlak tot het bekken 
van de Bovenschelde en vormt tevens een apart deelbekken, namelijk de 
‘Molenbeek Ronse’. Het plangebied is niet gelegen in een signaalgebied. 
 
De watertoetskaarten geven voor het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Malander’ volgende aspecten weer: 

Tabel [ 8 ]  Watertoets 

THEMATISCHE KAART RELATIE M.B.T. HET PLANGEBIED 
Waterlopen Er komen geen waterwegen en/of waterlopen 

voor in het plangebied. 
Overstromingsgevoeligheid  
(versie 2014) 

Het plangebied is niet overstromingsgevoelig. 

Infiltratiegevoeligheid Het plangebied is gedeeltelijk 
infiltratiegevoelig. Dat wil zeggen dat in dit 
deel van het plangebied de bodem het 
regenwater goed laat indringen. 

Grondwaterstromingsgevoeligheid Het plangebied is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 2). Dit wil zeggen 
dat de grond matig goed laterale 
grondwaterstroming toelaat. 

Erosiegevoeligheid Het plangebied is grotendeels aangeduid als 
erosiegevoelig. 

Winterbed Het plangebied maakt geen deel uit van de 
winterbedding van een waterloop. 

Hellingenkaart Het plangebied kent grote verschillen in reliëf. 
Het merendeel van het plangebied kent een 
helling met een percentage van meer dan 10%. 

Zoneringskaart Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 

Het plangebied sluit grotendeels aan op het 
centraal gebied. Er is met andere woorden een 
mogelijkheid om aan te sluiten op de openbare 
riolering.  
Een beperkt deel van het plangebied situeert 
zich in het collectief te optimaliseren 
buitengebied. In deze zone wordt op termijn 
een collectieve zuivering van het afvalwater 
(via riolering) voorzien.  
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[ 6 ] GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

6.1. PROBLEEMSTELLING 
Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ronse dient een Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt te worden voor het park de l’Arbre de 
Malander. Het park is volgens het gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde (KB 24/02/1977) 
gelegen in natuurgebied en is bijgevolg gedeeltelijk zonevreemd te beschouwen.  
 
Gelet op de ligging, ten noorden van het stadscentrum van Ronse, is het park 
uitermate geschikt voor de realisatie van een toeristisch-recreatief ankerpunt in 
de Vlaamse Ardennen. Bedoeling is het park, dat wat van zijn glans heeft verloren, 
te herwaarderen met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.  
 
Anderzijds kunnen er door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ beperkt bijkomende ontwikkelingsmogelijkheiden geboden worden 
aan een aantal zonevreemde constructies en/of functies in de nabije omgeving van 
het park en dienen een aantal gebieden met hoge natuurwaarde beschermd te 
worden.
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6.2. SWOT-ANALYSE 
Tabel [ 9 ]  SWOT-analyse 

 ZWAKTES EN BEDREIGINGEN STERKTES EN POTENTIES 

Malanderpark 

 zwakke uitstraling 
 geen link met de omgeving 
 geen duidelijke toegang tot het gebied 
 geen parkeervoorzieningen 

 waardevolle tuinarchitectuur 
 panoramisch uitzicht over de stad 
 GRS: ontwikkeling van stedelijke groenpool 

Zuidelijk binnengebied omsloten door 
woningen 

 geen duidelijke toegang tot het gebied 
 geen parkeervoorzieningen 
 vandalisme, criminaliteit en druggebruik 
 inname door aangelanden 

 potentie om als park in te richten 
 lage begroeiing behoudt het zicht op de stad vanuit 

het Malanderpark 
 gronden in eigendom van de stad en publiek 

toegankelijk 
 GRS: ontwikkeling van stedelijke groenpool 

Restaurant Boeckhaege en nabijgelegen 
woningen 

 beperkte ontwikkelingsmogelijkheden (zonevreemd) 
 privépercelen vormen geen meerwaarde in functie van de 

ontwikkeling van een stedelijk park 
 potentie om te integreren in stedelijke parkfunctie 

Landbouwpercelen 
 geen connectie met het Malanderpark (ligging achter 

privépercelen) 
 hoge natuurwaarde 
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6.3. PLANOPZET 
De bestaande feitelijke toestand van het Malanderpark dient via het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ bestendigd te worden. Het plangebied 
wordt bijgevolg herbestemd naar ‘parkgebied’, waarbij de 
ontwikkelingsmogelijkheden de herwaardering van het park mogelijk maken met 
respect voor het oorspronkelijke ontwerp. De voornaamste doelstellingen met 
betrekking tot dit historisch park zijn het voorzien van een of meerdere duidelijke 
toegangen tot het park, het behoud van het panoramisch zicht over de stad Ronse 
en het nastreven van een ruimtelijke samenhang tussen het park en de nabije 
omgeving. Veder wordt rekening gehouden met een actief gebruik van het park 
door beperkte bebouwing  en ruimte voor parkeren mogelijk te maken. 
 
Het binnengebied ten zuiden van het Malanderpark sluit zowel ruimtelijk als 
functioneel nauw aan bij het park en wordt eveneens bestendigd in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’. Het woongebied wordt 
bijgevolg herbestemd naar parkgebied. De oppervlakte aan herbestemd 
woongebied wordt gebruikt om een herbestemming van de zonevreemde woning 
Oudestraat nr. 217 door te voeren (zie hoofdstuk 6.3.1.1). 
 
De noordelijke beboste heuvelrug wordt momenteel nog te weinig ingezet op 
toeristisch-recreatief vlak. Heden ten dage worden de inrichtingen, ondanks hun 
toeristische invulling (restaurant Boeckhaege en bed & breakfast (gelegen buiten 
het plangebied)) zeer introvert ingericht waardoor deze functies geen 
relatie/verbinding creëren met het Malanderpark en de onmiddellijke omgeving. 
Het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan Ronse wenst naast het Malanderpark, 
ook de beboste heuvelrug als recreatieve en toeristische toegangspoort tot de stad 
uit ten bouwen. Hierbij kunnen beperkte vormen van kleinschalig verblijfstoerisme 
bijdragen tot een versterking van de lokale toeristisch-recreatieve activiteiten. Het 
verder uitbouwen van de mogelijkheden voor zachte recreatie (fiets- en 
wandelassen, mountainbikeroutes,…) naar de omliggende groenstructuren 

kunnen een meerwaarde vormen op zowel natuur-ecologisch als op toeristisch-
recreatief vlak. 
 
De heuvelruggen herbergen belangrijke natuurwaarden en bezitten uitgesproken 
landschappelijke kwaliteiten. Deze natuurwaarden dienen bewaard te blijven en 
waar mogelijk verder versterkt te worden in harmonie met de aanwezige 
landbouw. 
In functie van het uitbouwen van de beboste heuvelrug, op natuur-ecologisch en 
toeristisch-recreatief vlak, wordt deze heuvelrug eveneens opgenomen in de 
bestemming ‘parkgebied’, waardoor een samenhangend geheel ontstaat met het 
nabij gelegen Malanderpark. 
 
De landbouwpercelen en weilanden met hoge natuurwaarden ten noorden van 
het Malanderpark worden door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Malander’ eveneens bewaard en herbevestigd. 

6.3.1. ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES 
De beboste heuvelrug omvat diverse zonevreemde gebouwen en functies. Binnen 
het plangebied komen twee zonevreemde constructies voor, namelijk het 
restaurant Boeckhaege en de zonevreemde woning langs de Oudestraat nr. 217.  
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6.3.1.1. Zonevreemde woning (Oudestraat nr. 217) 

 
Afbeelding [ 14 ] Foto Zonevreemde woning (Oudestraat nr. 217) 

 
De zonevreemde woning langs de Oudestraat nr. 217 is net zoals het Malanderpark 
bestemd als natuurgebied. Het voorliggend RUP wenst een correctie aan het 
gewestplan door te voeren, omdat de woning ruimtelijk beter aansluit bij het nabij 
gelegen woonlint, dat zich net buiten het plangebied bevindt. Met de 
herbestemming naar woongebied wordt een oplossing geboden aan de 
zonevreemdheid van de woning. 

6.3.1.2. Restaurant Boeckhaege 

 
Afbeelding [ 15 ] Foto Restaurant Boeckhaege - hoofdgebouw (eclectisch landhuis) 

 
Afbeelding [ 16 ] Foto Restaurant Boeckhaege – terraszone op berging (onderdeel van 
gebouwencomplex) 
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Afbeelding [ 17 ] Foto Restaurant Boeckhaege – berging (onderdeel van 
gebouwencomplex) 

 
Afbeelding [ 18 ] Foto Restaurant Boeckhaege – berging (onderdeel van 
gebouwencomplex) 

 

Door de herbestemming van het Malanderpark en de beboste heuvelrug naar een 
geëigende bestemming, namelijk ‘parkgebied’, wordt er voor de aanwezige 
zonevreemde constructies, namelijk die van het restaurant Boeckhaege, een 
oplossing geboden in functie van de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden. Voor 
constructies gelegen in niet-kwetsbare gebieden gelden momenteel in 
overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de basisrechten 
voor zonevreemde constructies.  
 
Deze basisrechten worden in de niet kwetsbare gebieden, waaronder de 
bestemming ‘parkgebied’ ruimer opgevat dan de basisrechten in de kwetsbare 
gebieden (waaronder natuurgebied). Voor deze kwetsbare gebieden beperken de 
basisrechten zich eerder tot het uitvoeren van stabiliteitswerken en het 
verbouwen van de constructies.  
 
De basisrechten bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vormen het 
uitgangspunt voor elk gemeentelijk beleid inzake zonevreemde constructies. Dit 
algemene uitgangspunt staat in voor het bieden van maximale zekerheid voor 
bestaande vergunde constructies. Binnen het plangebied wordt afgestapt van de 
louter lineaire en uniforme aanpak, omdat daarmee te weinig kan worden 
ingespeeld op de specifieke noden van de aanwezige zonevreemde constructies 
(van restaurant Boeckhaege). Door middel van een ‘overdrukzone’ op de 
bestaande constructies en de directe omgeving, worden beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheiden voorzien die beperkt ruimer zijn dan de 
basisrechten.  
 
Overigens wordt via gebiedsspecifieke voorschriften de aanwezige 
nevenbestemming (restaurant) bevestigd en worden bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden (kleinschalige verblijfsaccommodaties, zie 
hoofdstuk 6.3.1.2.1), rekening houdend met de ruimtelijk-planologische en 
natuurlijk-ecologische karakteristieken van de omgeving (cfr. beukenbossen van 
het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos). 
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Het is niet de bedoeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ om nieuwe bouwpercelen of bijkomende woongelegenheden te 
creëren. 

6.3.1.2.1. Kleinschalige verblijfsaccommodatie 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ is 
volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan deels gelegen in de deelruimte 
‘beboste heuvelruggen’. Deze zone omvat ecologisch heel waardevolle bos- en 
natuurgebieden, die meestal (maar niet altijd) juridisch zijn verankerd als bos- of 
natuurgebied. De heuvelflanken te Ronse zijn landschappelijk van groot belang. 
Maar ook vanuit agrarisch, toeristisch en recreatief oogpunt rust er een claim op 
de ruimte binnen dit deelgebied. 
Het is binnen deze contextueel heel variabele situatie onmogelijk een éénduidig 
standpunt in te nemen wat betreft de zonevreemde constructies en/of woningen. 
Zo zijn er binnen deze deelruimte (en het plangebied) een aantal oude woningen 
die op een ruimtelijk verantwoorde manier als vakantiewoning kunnen dienen, 
waaronder ook het restaurant Boeckhaege. Door het hergebruik van (leegstaande) 
zonevreemde gebouwen op de heuvelflanken als vakantiewoningen kunnen de 
potenties van Ronse als toeristisch centrum in de Vlaamse Ardennen worden 
uitgespeeld. 
 
In het Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan Ronse werd, voor de motivering 
van het inzetten van bestaande zonevreemde woningen als vakantiewoningen, 
een afweging opgenomen. De afwegingskader wordt hieronder uitgewerkt: 

 Vergunningstoestand 
Binnen het RUP wordt rekening gehouden met de vergunde toestand van 
de gebouwen en functies. Alle gebouwen van het restaurant Boeckhaege 
worden als vergund beschouwd. 

 Ligging ten opzichte van de bos- en natuurgebieden 
De zonevreemde constructies zijn gelegen in ecologisch waardevol 
bosgebied. Volgens de biologische waarderingskaart is de beboste 
heuvelrug gecategoriseerd als biologisch waardevolle (kpk = kasteelpark) 

en biologisch zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met wilde hyacint). 
Ter hoogte van de zonevreemde constructie en verhardingen mag men 
ervan uitgaan dat de biologische waarderingskaart voor dit deel 
gedeeltelijk achterhaald is.  
De biologisch zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met wilde hyacint, 
‘Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch 
neutrofiel beukenbos’) is nog aanwezig. 
Verder is het plangebied niet gelegen in een gebied van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk of in een speciale beschermingszone. 

 De wenselijkheid en mogelijkheid om een toeristisch-recreatieve 
functiewijziging op de site te realiseren 
Zoals eerder vermeld wenst het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan 
Ronse naast het Malanderpark, ook de beboste heuvelrug als recreatieve 
en toeristische toegangspoort tot de stad uit te bouwen. Het restaurant 
Boeckhaege kan op toeristische vlak een belangrijke rol spelen voor het 
plangebied en de omgeving. 

 De fysische structuur van de site 
De zonevreemde constructies van het restaurant zijn gelegen op een 
beboste heuvelrug. Door het ruime hoogteverschil ten opzichte van de 
omliggende gronden zijn de constructies niet gelegen in een mogelijks 
overstromingsgevoelig gebied. 

 Ontsluiting van de site 
Het restaurant Boeckhaege (nr. 341) is gelegen langs de bovenlokale weg 
Kruisstraat (N60b). Er kan dus vanuit gegaan worden dat deze gebouwen 
goed ontsloten worden. 

 Verweefbaarheid ten opzichte van de omgeving 
De gebouwen omvatten het reeds bestaande restaurant. De constructies 
kunnen een meerwaarde bieden op toeristisch-recreatief vlak. Verder 
kunnen ze een verbinding/relatie creëren met het Malanderpark en de 
onmiddellijke omgeving. 

 Erfgoedkundige waarde 
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Het restaurant is als eclectisch landhuis samen met de Onze Lieve-Vrouw 
van Lourdeskapel opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed (ID 
28774). De zonevreemde constructies zijn niet beschermd als 
monumenten. 
De gebouwen van restaurant Boeckhaege vormen maatschappelijk en 
landschappelijk een meerwaarde voor de regio. Het behoud van de 
cultuurhistorische waarde van deze gebouwen dient voorop te staan. 
Daarnaast kunnen ze ook een meerwaarde betekenen voor de hele 
gemeenschap en beschikken ze over een potentie op toeristisch-
recreatief vlak.  
Binnen het voorliggend RUP dient het hoofdgebouw (eclectisch landhuis) 
in zijn huidige vorm behouden te worden. De architecturale beeldwaarde 
van het gebouwen staat daarbij voorop. Verbouwingen en 
aanpassingswerken dienen zoveel mogelijk het oorspronkelijke 
voorkomen van het gebouw te bewaren of te herstellen. 
Tevens dient rekening gehouden te worden met de specifieke 
buitenaanleg rond de gebouwen, voor zover deze een eigen specifieke 
erfgoedwaarde bezitten of een samenhang bezitten met de 
erfgoedwaarde van de gebouwen. 

Conclusie afweging kleinschalige verblijfsaccommodatie 
In functie van het uitbouwen van het plangebied als recreatieve en toeristische 
toegangspoort tot de stad, leent het restaurant Boeckhaege zich ertoe om in deze 
zonevreemde constructies kleinschalige verblijfsaccommodatie mogelijk te 
maken. 

6.4. GRAFISCH PLAN EN STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN 
 CONCEPT GRAFISCH PLAN 

Op het grafisch plan en in de stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan wordt de gewenste bestemming, inrichting en/of het beheer 
gebiedsgericht vastgelegd.  
 
Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften vormen 
de verordenende onderdelen van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Na de 
inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan dient een stedenbouwkundige 
aanvraag binnen het plangebied in overeenstemming te zijn met de mogelijkheden 
die het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften 
bieden. 
 
Het concept grafisch plan geeft een eerste aanzet van de wijze waarop het RUP 
uiteindelijk opgebouwd zal worden. In deze screeningsnota wordt ten behoeve van 
de beoordeling van de milieueffecten van het plan gebruik gemaakt van 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens inzake geplande bestemmingen en 
inrichtingen, gebaseerd op de actuele stand van zaken van het RUP (i.e. fase 
voorstudie). Naarmate het RUP verder vorm krijgt, kunnen bepaalde inhoudelijke 
aspecten nog wijzigen. Zo is het mogelijk dat bepaalde zones nog wijzigen wat 
betreft hun afbakening al naargelang voortschrijdende inzichten gedurende het 
planproces. De algemene principes en uitgangspunten van het beleidskader op 
basis waarvan het RUP verder uitgewerkt wordt en zoals geschetst in deze nota, 
blijven uiteraard overeind. 
 
Onderstaande paragrafen geven een kort overzicht van de stedenbouwkundige 
voorschriften en hun inhoudelijke opzet. 

6.4.1. Art. 1 Z ONE VOOR WOONGEBIED 
De woongebieden zijn die zones waar hoofdzakelijk de woonfunctie voorkomt. 
Het betreft hoofdzakelijk grondgebonden eengezinswoningen, waar soms een 
nevenfunctie aanwezig is. 
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6.4.2. Art. 2 ZONE VOOR PARKGEBIED 
De bestemming omvat twee deelzones, namelijk de deelzone van het restaurant 
Boeckaege en de deelzone van het Malanderpark. Deze deelzones zijn bestemd 
voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park. 
 
Binnen de deelzone 1 Restaurant Boeckhaege wordt ingezet op het uitbouwen van 
de beboste heuvelrug als recreatieve en toeristische toegangspoort tot de stad, 
door onder meer de bestaande woongelegenheid en horecafunctie te bevestigen 
en vakantieverblijven toe te staan. 
Het zuidelijke deel van de deelzone is volgens de Natura 2000 Habitatkaart 
aangeduid als ‘Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch 
neutrofiel beukenbos’. Behoud van de natuurwaarde dient voorop te staan. 
 
In de deelzone 2 Malanderpark worden alle voorzieningen gesitueerd die ten 
dienste staan van de toeristische, culturele, educatieve en recreatieve functie van 
het park. 

6.4.3. Art. 3 ZONE VOOR BOUWVRIJ LANDSCHAPPELIJK 
WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED 

Het agrarisch gebied met landschappelijke waarde is bestemd voor landbouw in 
de ruime zin. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 
de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met 
uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. Het 
gebied wordt bouwvrij gehouden, teneinde de openheid van het landschap te 
bewaren en als het ware een overgangsgebied te realiseren, aansluitend op de 
omgeving die als landschappelijk waardevol agrarisch gebied is aangeduid. 

6.4.4. Art. 4 ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN 
Het betreft het openbaar domein binnen het plangebied. 
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[ 7 ] SCREENING VAN DE PLAN-MER-
PLICHT 

7.1. INLEIDING 
Het screeningsproces bestaat erin de regelgevende basis voor het plan-MER te 
verifiëren en de specifieke bepalingen van het plan-MER decreet toe te passen. 
Screening is de eerste stap in het plan-MER proces en duidt op het proces waarbij 
de noodzaak tot opmaak van een MER (plan-MER-plicht) voor een gegeven plan of 
programma wordt nagegaan.  

7.2. BEPALEN VAN DE PLAN-MERPLICHT 
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de 
initiatiefnemer van een plan met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals 
bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele 
alternatieven in kaart brengen. 
 
Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en programma’s 
die aanzienlijke milieueffecten kunnen genereren. Om al dan niet te kunnen 
besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie 
stappen doorlopen worden:  
 

 stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals 
gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake 
Milieubeleid (DABM)? 
 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ wordt aangegeven hoe 
een gebied moet worden ontwikkeld, of staan voorschriften of wijzigingen voor 

het soort ontwikkeling dat in bepaalde gebieden geschikt of toelaatbaar wordt 
geacht, of worden criteria gegeven die in aanmerking moeten worden genomen. 
 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen vallen onder de definitie van een plan zoals 
geformuleerd door het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Hierdoor dient 
er bij de opmaak van dit plan formeel rekening gehouden te worden met het 
onderzoek van de milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan teweeg brengen; 
 

 stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?  
dit is het geval indien:  

- het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning 
(stedenbouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;  

- het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale 
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist 
is.  

 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het kader voor de 
toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend 
als het voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die overeenstemt met 
de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ vormt dus het kader op basis waarvan de 
stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan 
valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 
 

 stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht?  
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

- plannen die ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig zijn (geen 
voorafgaande ‘screening’ vereist):  

- plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage 
I, II of III van het BVR van 10 december 2004 (project-
MER-plicht) én niet het gebruik regelen van een klein 
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gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 
inhouden én betrekking hebben op landbouw, 
bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme en ruimtelijke ordening (een ruimtelijk 
uitvoeringsplan voldoet per definitie aan deze laatste 
voorwaarde); 

- plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is 
én niet het gebruik regelen van een klein gebied op 
lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden;  

- plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor 
geval per geval moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben >> ‘screeningplicht’  

- plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, hier niet 
relevant). 

 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ vormt mogelijks het kader 
voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II 
of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een 
project opgesomd in rubriek 10.b ‘Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van 
de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen’ van bijlage III. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringplan heeft onder andere betrekking op: 

 behouden en herbestemmen  van het voormalige Malanderpark en de 
omliggende beboste heuvelrug; 

 bestendigen van zuidelijk gelegen woonbestemming; 
 herbestemmen van het ingesloten zuidelijk binnengebied en de 

zonevreemde woning (Oudestraat nr. 217) naar een geëigende  
bestemming; 

 voorzien van beperkte bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
bestaande zonevreemde constructies (restaurant Boeckhaege); 

 behoud van de cultuurhistorische waarde van de bestaande 
zonevreemde constructies (restaurant Boeckhaege). 

 
Aangezien het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ een beperkte 
oppervlakte (9,31ha) heeft ten opzichte van de totale oppervlakte van de stad 
Ronse (3448ha) kan er van uit worden gegaan dat het plan het gebruik regelt van 
een klein gebied op lokaal niveau. 

7.3. NULALTERNATIEF EN REFERENTIESITUATIE 

7.3.1. NULALTERNATIEF 
Indien het nulalternatief voor dit plangebied wordt toegepast, betekent dit dat de 
voorgenomen opmaak tot ruimtelijk uitvoeringsplan niet doorgaat of m.a.w. dat 
het plangebied in zijn huidige ‘vorm’ blijft behouden. Dit heeft de volgende 
ruimtelijk-juridische beperkingen:  

 de gewestplanbestemmingen ‘natuurgebied’, ‘woongebied’ en 
‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ van het gewestplan nr. 11 
Oudenaarde (K.B. d.d. 24/02/1977) blijven van toepassing; 

 de voorgestelde ontwikkelingsmogelijkheden van de zonevreemde 
constructies (restaurant Boeckhaege en de woning Oudestraat nr. 217) 
komen te vervallen. De restaurant kan niet worden ingezet op toeristisch-
recreatief vlak. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden vallen de 
zonevreemde constructies terug op de zonevreemde basisrechten van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (uitvoeren van stabiliteitswerken en 
het verbouwen van de constructies); 

 het zuidelijk binnengebied kan worden gerealiseerd in functie van een 
woonontwikkeling (realisatie van bijkomende bebouwing en verharding); 

 een actief gebruik van het Malanderpark kan niet worden gerealiseerd. 
 
De vooropgestelde wijzigingen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ zijn niet van die aard dat deze de dynamiek van dit gebied ten opzichte 
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van de bestaande huidige toestand zullen veranderen. Dit betekent dat het 
nulalternatief een vergelijkbare impact heeft. 

7.3.2. REFERENTIESITUATIE  
Voor de duidelijkheid wordt in deze paragraaf kort de bestaande feitelijke en 
juridische toestand verhelderd. 
 
Het plangebied is volgens de bestaande juridische toestand (gewestplan nr. 11 
Oudenaarde, K.B. d.d. 24/02/1977) bestemd als woon-, natuurgebied en 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  
 
De bestaande feitelijke toestand sluit grotendeels niet aan op de juridische 
toestand (gewestplan). Voor een uitgebreide toelichting over de bestaande 
feitelijke toestand wordt verwezen naar het hoofdstuk 4.3. 
 
Het historisch Malanderpark heeft volgens het gewestplan de bestemming 
‘natuurgebied’. Het park werd ingericht met voornamelijk middelhoge tot lage 
groenelementen.  
 
In het verlengde van het Malanderpark sluiten de woningen langs de Oudestraat 
en de N60b aan. Deze woningen werden samen met hun binnengebied mee 
opgenomen in het woongebied. Het binnengebied werd in huidige toestand 
ingericht als open publieke groene ruimte. Het binnengebied kan volgens zijn 
huidige juridische toestand ontwikkeld worden in functie van wonen. 
 
Aan de noordzijde van het Malanderpark situeert zicht een dicht beboste 
heuvelrug met het restaurant Boeckhaege en een zonevreemde woning. Deze 
gebouwen zijn binnen de bestemming ‘natuurgebied’, zonevreemd gelegen. 
Achter het restaurant Boeckhaege zijn enkele landbouwpercelen met een hoge 
natuurwaarde gelegen. 

7.4. PLANOPTIES BINNEN HET PLANGEBIED  
Door de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
worden enkele belangrijke ontwikkelingen vooropgesteld (voor de uitgebreide 
visie wordt er verwezen naar hoofdstuk [ 6 ]):  

 behouden en herbestemmen  van het voormalige Malanderpark en de 
omliggende beboste heuvelrug; 

 herbestemmen van het ingesloten zuidelijk binnengebied en de 
zonevreemde woning (Oudestraat nr. 217) naar een geëigende  
bestemming; 

 voorzien van beperkte bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
bestaande zonevreemde constructies (restaurant Boeckhaege); 

 behoud van de cultuurhistorische waarde van de bestaande 
zonevreemde constructies (restaurant Boeckhaege). 
 

In wat volgt worden de milieueffecten verduidelijkt en wordt er aangetoond dat er 
geen significante milieueffecten verwacht worden naar aanleiding van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’. Hierdoor wordt besloten dat 
het ruimtelijk uitvoeringsplan niet van rechtswege plan-MER-plichtig is.  
 
Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige ruimtelijke uitvoeringsplannen dient 
er geval per geval een screeningsprocedure doorlopen te worden teneinde een 
conclusie te kunnen maken inzake eventuele plan-MER-plicht. In volgende 
paragrafen wordt het screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het 
voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd. 
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7.5. POTENTIËLE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN  

7.5.1. BODEM 
De referentiesituatie wordt beschreven in hoofdstuk 5.2.2.1 bodemkaart. 
 
Binnen het plangebied zijn volgende bodemtypes aanwezig:  

 droge zandleem: Lba 
 antropogeen 

 
Het grootste deel van het plangebied langs de Kruisstraat en Oudestraat zijn 
gecategoriseerd als antropogene bodem, bestaande uit kunstmatige gronden en 
bebouwde zones. Ter hoogte van de landbouwpercelen achter het restaurant 
Boeckhaege komt een droge zandleembodem voor bestaande uit drogere 
zandleem en lichte zandleembodems.  Binnen de niet antropogene bodems komen 
geen bebouwing (met uitzondering van tuinbergingen en schuilhuisjes) voor. Men 
kan veronderstellen dat de bodemkaart binnen het plangebied rekening houdt met 
de bestaande toestand.  
 
Voor de niet antropogene bodems (landbouwpercelen) kan een bijkomende 
verstoring van het bodemprofiel veroorzaakt worden. In hoofdzaak worden de 
bodems gekenmerkt door profielontwikkeling ‘a’ en ‘x’ welke matig tot niet 
gevoelig zijn voor profielvernietiging. Deze bodems worden ook als 
verdichtingsgevoelig gekenmerkt. 
 
Het bodemprofiel van de antropogene bodems is door vergraven reeds ingrijpend 
gewijzigd en vernield. Gezien het bodenprofiel reeds ingrijpend gewijzigd of 
vernield is, worden voor de antropogene bodems geen significante negatieve 
effecten op de profielontwikkeling verwacht. 
Daarnaast zijn deze bodems niet tot weinig verdichtingsgevoelig. 
 
Door de uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan worden geen significante 
negatieve effecten op de bodemstructuur en verdichting verwacht.  

Het plangebied is hoofdzakelijk gelegen in een zone die matig tot zeer gevoelig is 
voor grondverschuivingen. Het voorliggende RUP vormt niet het kader voor 
grootschalige ondergrondse constructies. Het RUP vormt grotendeels de basis 
voor het bestendigen van de bestaande feitelijke toestand. Bijgevolg worden geen 
significante negatieve effecten verwacht op de verzadigingsgraad van de 
ondergrond, wijziging van grondwaterstromingen en grondwaterstand, waardoor 
gesteld kan worden dat de effecten op grondverschuivingen zeer beperkte tot nihil 
zullen zijn. 
 
Binnen het plangebied zijn geen OVAM-dossiers gekend. Aan de noordzijde en de 
zuidzijde van het plangebied komen twee oriënterende bodemonderzoeken 
(63322,0 - 2014 en 24020,0 - 2004) voor. Bij vergraving of bemaling dient er op 
gelet te worden dat de mogelijke bodemverontreiniging ter hoogte van het 
gekende bodemonderzoek zich niet kan verspreiden. Binnen het plangebied zijn 
geen activiteiten aanwezig of gepland die bodemverontreiniging met zich mee 
kunnen brengen. Indien rekening gehouden wordt met bovenstaande 
maatregelen, zijn er geen significante effecten verwacht inzake 
bodemverontreiniging. 
 

7.5.1.1. Conclusie 

Gezien het bodemprofiel in de bestaande feitelijke toestand reeds ingrijpend 
gewijzigd of vernield is en er slechts in beperkte mate bijkomende bebouwing en 
verharding toegelaten is binnen het plangebied, worden er geen significante 
effecten verwacht inzake de discipline bodem. 
 
Er zijn vanuit de discipline bodem geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

7.5.2. WATER 

7.5.2.1. Wijziging van het overstromingsregime 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ maakt ten opzichte van 
de bestaande feitelijke toestand het bouwen van een beperkt aantal nieuwe 
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constructies en het aanleggen van verhardingen mogelijk. Deze ingrepen kunnen 
‘overstroombare ruimte’ innemen waardoor het overstromingsregime van het 
plangebied en zijn omgeving kan wijzigen. Ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand wordt er geen bijkomende bebouwing en verharding verwacht 
(cfr. herbestemming zuidelijk binnengebied). Aangezien het plangebied niet 
gelegen is in mogelijks of effectief overstromingsgevoelige zone, wordt 
aangenomen dat er zich geen significante wijziging zal voordoen in het 
overstromingsregime van het gebied. Toch dienen er maatregelen genomen 
worden opdat het hemelwater dat op deze verharde zone zal terecht komen, op 
het terrein zelf verwerkt wordt door het te hergebruiken, natuurlijk te laten 
infiltreren of te bufferen en vervolgens vertraagd af te voeren. 
 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater dient te worden nageleefd. Rekening houdende met deze 
stedenbouwkundige verordening die ook van toepassing is op de werken die in 
verdere uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen uitgevoerd worden, 
zal de mogelijk impact op de waterhuishouding beperkt blijven. 
 
Binnen de stedenbouwkundige voorschriften van het betrokken ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden de principes van duurzaam waterbeheer gevolgd en wordt 
bepaald dat hemelwater op het perceel opgevangen dient te worden. Onder deze 
voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van het artikel 5 
van het decreet Integraal Waterbeleid. 

7.5.2.2. Wijziging van de infiltratie-afstroomhoeveelheid 

Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ ligt 
niet binnen een beschermingszone in het kader van een grondwaterwinning. 
 
De kaart met infiltratiegevoelige gebieden toont aan dat het plangebied slechts 
gedeeltelijk infiltratiegevoelig is. Dat wil zeggen dat in dit gedeelte de bodem het 
regenwater goed laat indringen. 

 
Voorliggend RUP maakt ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand 
bijkomende bebouwing en verharding mogelijk waardoor de infiltratie- en 
afstromingshoeveelheid van hemelwater kan wijzigen. Ten opzichte van de 
bestaande juridische toestand wordt er geen bijkomende bebouwing en 
verharding verwacht (cfr. herbestemming zuidelijk binnengebied). Om mogelijke 
effecten ten gevolge van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan op het 
watersysteem te verhelpen, dienen een aantal maatregelen genomen te worden: 

 Stedenbouwkundige aanvragen na inwerkingtreding van voorliggend 
ruimtelijk uitvoeringsplan dienen minstens te voldoen aan de vigerende 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. Prioriteit dient daarbij uit te gaan naar 
hergebruik van hemelwater (bijvoorbeeld sanitair) en vervolgens naar 
infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer; 

 vanuit de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen 
wordt aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes van 
meer dan 1000m², bovenop de geldende verordening meer 
gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van verhardingen 
te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden 
of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de 
terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de 
overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de 
verharding. Zo worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie 
http://www.oost-
vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/) ; 

 het hemelwater dient vertraagd te worden afgevoerd; 
 het gebruik van waterdoorlatende materialen wordt aangemoedigd, 

tenzij dit om functionele of praktische redenen niet aangewezen is of 
vanuit andere regelgeving niet toegestaan is; 

 Waterdoorlatende materialen moeten geplaatst worden op een 
waterdoorlatende funderingslaag; 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/
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 bij de waterdoorlatende verhardingen moet infiltratie mogelijk gemaakt 
worden door deze verhardingen zonder helling of zonder afvoergoten 
aan te leggen en door opstaande randen te voorzien die het versneld 
afstromen beletten; 

 indien de waterdoorlatende verhardingen niet kunnen aangelegd worden 
volgens de bovenstaande voorwaarden dan moeten deze verhardingen 
beschouwd worden als normale verharde oppervlakken waarvan het 
hemelwater moet afgevoerd worden naar de infiltratiezones; 

7.5.2.3. Wijziging van het erosiegedrag 

Het plangebied is aangeduid als erosiegevoelig. Het voorliggend ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorziet ten opzicht van de bestaande feitelijke toestand slechts 
een beperkte wijziging van het bodemgebruik door het mogelijk maken van 
bijkomende bebouwing en verhardingen. Bovendien worden geen grote ingrepen 
op het reliëf voorzien. De aanwezigheid van de bestaande beplanting voorkomt 
verdere erosie. Er kan worden aangenomen dat het effect op het erosiegedrag 
minimaal zal zijn. 
Ten opzichte van de bestaande juridische toestand wordt er geen bijkomende 
wijziging van het bodemgebruik verwacht (cfr. herbestemming zuidelijk 
binnengebied). 

7.5.2.4. Wijziging van de grondwaterstroming 

Met grondwaterstroming wordt de laterale beweging van grondwater doorheen 
de ondergrond en de toestroming van kwel bedoeld. Voor de watertoets is de 
ondiepe grondwaterstroming van belang. Deze stroming kan immers beïnvloed of 
verstoord worden door ondergrondse constructies. 
 
Het plangebied is gelegen in een zone die matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming (type 2). De uitvoering van het RUP, t.o.v. de bestaande 
feitelijke en juridische toestand, kan ertoe leiden dat er ondergrondse constructies 
worden voorzien. Weliswaar vormt het RUP niet het kader voor grootschalige 
ondergrondse constructies (ondergrondse constructies met een diepte van meer 
dan 5m of een horizontale lengte van meer dan 100m). Eventueel beoogde 

ondergrondse constructies zullen beperkt van oppervlakte zijn, waardoor geen 
significante impact wordt verwacht op de grondwaterstroming.  

7.5.2.5. Wijziging van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 

Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied.  
 
Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) sluit het 
plangebied grotendeels aan op het centraal gebied. Er is met andere woorden een 
mogelijkheid om aan te sluiten op de openbare riolering.  
 
De resterende bebouwing situeert zich in het collectief te optimaliseren 
buitengebied. In deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het 
afvalwater (via riolering) voorzien. In afwachting van de aanleg van riolering moet 
het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put. Bij aanleg 
van het rioleringsstelsel dient in het openbaar domein de code van goede praktijk 
voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen 
gerespecteerd te worden. 
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Afbeelding [ 19 ]  Zoneringsplan (bron: geoloket VMM) 

 
Wat de wijziging van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit betreft, is enerzijds 
de opvang van afvalwater en anderzijds de bestemming van het plangebied van 
belang. De bestemmings- en inrichtingsbepalingen vanuit het voorliggend 
ruimtelijk uitvoeringsplan maken activiteiten mogelijk die zouden kunnen 
resulteren in de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. In de voorschriften 
zijn echter voldoende maatregelen opgenomen om eventuele vervuiling te 
voorkomen. De opvang en afvoer van het afval- en hemelwater moeten gebeuren 
via een gescheiden rioleringsstelsel. 

7.5.2.6. CONCLUSIE 

Vanwege bovengenoemde maatregelen zal de repercussie van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ op de waterhuishouding beperkt zijn. Met 
bovenstaande maatregelen in acht te nemen, kan gesteld worden dat het 
betreffend plan geen significante nadelige effecten zal hebben op het 
watersysteem. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient het 
advies van de bevoegde instanties aangevraagd te worden. 
 
Er zijn vanuit de discipline water geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

7.5.3. FAUNA EN FLORA 
De referentiesituatie wordt beschreven in de hoofdstukken 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5 
en 5.2.2.6. 
 
Het plangebied van het RUP ‘Malander’ situeert zich niet in habitatrichtlijngebied. 
Er liggen verder ook geen gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
binnen of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. 
 
Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ is 
grotendeels gelegen in een biologisch waardevolle zone (kpk = kasteelpark). Deze 
delen omvatten het Malanderpark en de bebossing rond het restaurant 
Boeckhaege. Daarnaast wordt het zuidelijk deel van het perceel van restaurant 
Boeckhaege aangeduid als biologisch zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met 
wilde hyacint). De landbouwpercelen aan de oostzijde van het plangebied zijn 
gecategoriseerd als complex van biologisch minder waardevolle (kj = 
hoogstamboomgaard), biologisch waardevolle (lhi = populierenbestand op 
vochtige bodem met ondergroei van kruiden of ruigtevegetatie) en biologisch zeer 
waardevolle  elementen (kt(qe) = taluds met eiken-haagbeukenbos met wilde 
hyacint). 
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Het woongebied aan de zuidzijde van het plangebied is aangeduid als biologisch 
minder waardevol (ua = minder dichte bebouwing). Het plangebied is grotendeels 
aangeduid als belangrijk faunistisch gebied. 
 
Binnen het plangebied zijn de biologisch zeer waardevolle  zones in de Natura 2000 
Habitatkaart aangeduid als ‘Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, 
subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos’. Uit de bestaande feitelijke toestand 
blijkt dat voor wat betreft de delen gelegen in de tuinzone van de zonevreemde 
woning langs de Oudestraat nr. 217 het habitat verdwenen is. 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ maakt ten opzichte van 
de bestaande feitelijke toestand de realisatie van beperkte bijkomende bebouwing 
en verharding binnen het Malanderpark en rond het restaurant Boeckaege 
mogelijk. Bijgevolg kan er in deze zones zeer lokaal een zeer beperkte negatieve 
impact verwacht worden op de biologisch waardevolle zones.  
De biologisch zeer waardevolle zone (fe = beukenbos met wilde hyacint) aan de 
zuidzijde en de oostzijde (kt(qe) = taluds met eiken-haagbeukenbos met wilde 
hyacint) van het restaurant Boeckaege blijft gevrijwaard van bebouwing (cfr. ‘zone 
voor bebouwing (overdruk)’) en verharding. Het behoud van de bestaande 
waardevolle beplanting (soort, verschijningsvorm,….) staat voorop binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften. 
Ten opzichte van de bestaande juridische toestand (vergunningstoestand 
restaurant Boeckaege) zullen de effecten ten aanzien van de beukenbossen van 
het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos niet 
significant toenemen. Het restaurant Boeckaege zorgt namelijk in zijn bestaande 
feitelijke toestand reeds voor een zeer beperkte negatieve effecten. Deze effecten 
zijn het gevolg van onderhoudswerkzaamheden in de tuin en rustverstoring (licht- 
en geluidsverstoring (vb. verlichting in de directe omgeving van de gebouwen, 
voorbijrijden van wagens in de omgeving, …)). Door uitvoering van het voorliggend 
RUP worden de effecten ten opzichte de bestaande feitelijke toestand als zeer 
beperkt negatief ingeschat. 

Daarnaast wordt door de herbestemming van het zuidelijk binnengebied ten 
opzichte van de bestaande juridische toestand (woongebied naar parkgebied) een 
positieve impact verwacht op de biologische waarde. 
 
Verder kan men er van uitgaan dat er reeds enige vorm van rustverstoring (licht- 
en geluidsverstoring) op de omliggende fauna en flora aanwezig is, door de 
aanwezigheid van de gewestweg, N60b en de Oudestraat. 
Door de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
worden er, ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand, geen significante 
negatieve effecten verwacht op de rustverstoring.  

7.5.3.1. Conclusie 

Door de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
wordt de bestaande feitelijke en juridische toestand grotendeels bevestigd. 
Globaal gezien kan er gesteld worden dat er door uitvoering van het plan geen 
significant negatieve effecten verwacht worden.  
 
Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te 
verwachten. 

7.5.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG EN BESCHERMD 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

7.5.4.1. Landschapsbeeld 

Voor de uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5.2.1. 
 
Binnen het plangebied komt lijnrelict ‘Kasseiweg Oudestraat’ voor (L40060). Het 
plangebied maakt verder onderdeel uit van twee gave landschappen 
(ankerplaatsen en relictzones). Het plangebied valt binnen de ankerplaats 
‘Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg’(A40056) en de relictzone 
‘Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg’(R40057). 
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Verder is het plangebied gelegen op de grens tussen de traditionele landschappen 
‘Stedelijke agglomeratie’ en ‘Vlaamse Ardennen’. Voor wat betreft het traditioneel 
landschap ‘Vlaamse Ardennen’ worden de toekomstige beleidswenselijkheden als 
volgt omschreven: 

 vrijwaren van de kwaliteit van de open ruimte (visuele vervuiling); 
 bestrijden bodemerosie en extreme betredingsdruk; 
 herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen en het 

bocagekarakter in de valleien. 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ vormt grotendeels de 
basis voor het bestendigen van de bestaande feitelijke toestand. De voorgenomen 
planopties (ten opzichte van de bestaande juridische toestand) brengen de 
beleidswenselijkheden in het plangebied en de directe omgeving niet in het 
gedrang.  
 
Er worden geen significant negatieve effecten inzake het landschapsbeeld 
verwacht. 

7.5.4.2. Bouwkundig en beschermd erfgoed 

Er bevinden zich geen beschermde stads- of dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische zones binnen het plangebied. 
 
Binnen het plangebied treffen we volgende vastgestelde bouwkundige relicten 
aan: 
Tabel [ 10 ]  Inventaris bouwkundig erfgoed 

ID NAAM ADRES 
28762 Park de l’Arbre de Malander Kruisstraat 
28774 Eclectisch landhuis en Onze Lieve-Vrouw van 

Lourdeskapel 
Kruisstraat 341 

200858 Kasseiweg Oude Kruisberg Oudestraat 

 

Verder is de ‘Kasseiweg Oude Kruisberg’ (9933) aangeduid als beschermd 
monument. 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ maakt het mogelijk om 
het aanwezige bouwkundig erfgoed (restaurant Boeckaege) in te zetten op 
toeristisch-recreatief vlak, mits het behoud en instandhouding van de 
cultuurhistorische waarde van deze gebouwen. De architecturale beeldwaarde van 
het hoofdgebouw (eclectisch landhuis) staat hierbij voorop. Verbouwingen en 
aanpassingswerken dienen zoveel mogelijk het oorspronkelijke voorkomen van 
het hoofdgebouw te bewaren of te herstellen. Uitbreidingen zijn enkel mogelijk 
mits rekening te houden met de erfgoedwaarden.  
 
Bij uitvoering van het plan zal zowel het bouwkundig erfgoed zelf als de 
contextwaarde ervan niet aangetast worden. 

7.5.4.3. Archeologie 

Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen en in de nabijheid 
van het plangebied. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ vormt 
(in zeer beperkte mate) het kader voor graafwerkzaamheden. 
 
Daar waar zich de grootste wijzigingen ten aanzien van de referentiesituatie 
voordoen, is de kans op het verstoren van archeologie bij de realisatie van het plan 
relatief groter dan in de delen van het gebied die reeds verhard of verstoord zijn. 
Het grootste deel van het plangebied is echter reeds vergraven. Door de uitvoering 
van voorgenomen planopties bestaat er altijd een mogelijke kans op verstoren van 
de aanwezige archeologische relicten. Vanwege het specifieke karakter van het 
archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het 
onmogelijk om bijvoorbeeld op basis van de Centrale Archeologische Inventaris 
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. 
Zekerheid omtrent aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan alleen met 
specifiek onderzoek vastgesteld worden.  
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Op basis van de huidige wetgeving dient advies te worden ingewonnen door 
degene die een stedenbouwkundige vergunning zal aanvragen voor ontwikkeling 
van het plangebied aan het agentschap Onroerend Erfgoed indien gravende 
werkzaamheden zullen plaatsvinden. Afhankelijk van de grootschaligheid van de 
werken en de locatie zal dit agentschap al dan niet een advies uitbrengen met 
betrekking tot archeologisch vooronderzoek.  

7.5.4.4. Conclusie 

Door uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
worden geen significant negatieve effecten op het landschapsbeeld van het 
plangebied verwacht. Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten op 
het bouwkundig erfgoed. Indien er vergravingen gebeuren in het gebied, is 
aantasting van het archeologisch erfgoed mogelijk. Dit wordt ondervangen door 
de regelgeving op archeologische vondsten. 
 
Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn geen 
aanzienlijke milieueffecten te verwachten 

7.5.5. MENS 

7.5.5.1. Ruimte en functies 

Door de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
blijft de bestemming ‘woongebied’ ongewijzigd ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand. Verder wordt aan het Malanderpark, het zuidelijk 
binnengebied en de beboste heuvelrug een geëigende bestemming gegeven. 
Hierbij word de huidige juridische bestemmingen ‘natuurgebied’ en ‘woongebied’ 
herbestemd naar ‘parkgebied’. Naast het bestendigen van de bestaande feitelijke 
toestand, worden de beperkingen van de huidige juridische toestand, vermeld in 
hoofdstuk 6.1, weggewerkt.  
Door de uitvoering van het RUP wordt de zonevreemde woning langs de 
Oudestraat zone-eigen gemaakt. Daarnaast kan het restaurant Boeckhaege als 
vakantiewoning ingezet worden op toeristisch en recreatief vlak, in aansluiting op 
het Malanderpark.  

Aan de zuidzijde van het Malanderpark langs de Kruisstraat situeert zich een 
drinkwaterreservoir van TMVW. Op deze site wordt het gewonnen drinkwater uit 
3 grondwaterwinningsputten in Ronse (gelegen buiten het plangebied) gemengd 
met water uit andere bronnen. Vervolgens wordt het water door TMVW verdeeld 
als drinkwater. Voorliggende planvoornemens hebben geen gevolgen voor de 
bestaande installatie.  
 
De effecten ten aanzien van de discipline ruimte en functies wordt positief 
beoordeeld. 

7.5.5.2. Wonen 

Het voorliggend RUP vormt niet het kader voor het realiseren van bijkomende 
wooneenheden ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand. 
 

7.5.5.3. Mobiliteit 

Er zijn binnen het plangebied geen knelpunten gekend met betrekking tot de 
parkeerdruk en de verkeersintensiteiten. 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ vormt grotendeels de 
basis voor het bestendigen van de bestaande feitelijke toestand. Als gevolg van het 
inzetten van het plangebied als toeristisch-recreatief knooppunt kan er (binnen het 
plangebied) een beperkte verhoging van de parkeerdruk en de 
verkeersintensiteiten verwacht worden. Door de uitvoering van het plan worden 
er ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand geen significante negatieve 
effecten verwacht inzake parkeerdruk en verkeersintensiteiten. 

7.5.5.4. Lucht  

De beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving gebeurt aan de hand van de 
beschikbare meetgegevens van ATMOSYS. Hierbij wordt gefocust op de 
concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) omdat het 
naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het meest kritiek is 
in Vlaanderen. 
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Tabel [ 11 ]  Huidige luchtkwaliteit 2013 (ATMOSYS) 

PARAMETER PLANGEBIE
D 

GRENSWAARD
E 

NO2-jaargemiddelde (µg/m³) 21-25 40 

PM10-jaargemiddelde (µg/m³) 21-25 40 

Aantal dagen overschrijding PM10-daggrenswaarde 
(=50 µg/m³) 

10-15 35 

PM2,5-jaargemiddelde 13-15 25 (20 in 2020) 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bestaande luchtkwaliteit voldoet aan de 
vooropgestelde grenswaarden.  
 
Voorts worden geen activiteiten met een sterk verkeersgenererend karakter 
toegestaan in het plangebied. De impact op de mobiliteitssituatie blijft dus beperkt 
tot het bestemmingsverkeer (en doorgaand verkeer van en naar Ronse). Door het 
bestendigen van de bestaande huidige en de bestaande juridische toestand kan 
redelijkerwijze verwacht worden dat er enkel emissies ten gevolge van 
gebouwenverwarming en verkeer van en naar het plangebied zullen ontstaan. Het 
betreft hier evenwel de gekende componenten zoals CO2, CO, NOx, SO2, fijn stof, 
VOS …. Deze emissies zijn zeer beperkt tot verwaarloosbaar. 
 
Door de realisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ zal 
dus geen aanzienlijke bijkomende luchtverontreiniging gegenereerd worden. 
Gezien de hoofdzakelijke bevestiging van de huidige toestand, worden er geen 
significante effecten ten aanzien van luchthinder verwacht. 

7.5.5.5. Hinder 

De visuele hinder ten gevolge van de ontwikkelingen van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ zal klein zijn. Het betreft in hoofdzaak de 
bestendiging van de bestaande situatie. Daarnaast laat dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het restaurant Boeckhaege enkele beperkte bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden toe (zie hoofdstuk 6.3), mits rekening houdend met 

de ruimtelijk-planologische en natuurlijk-ecologische karakteristieken van de 
omgeving. 
 
Bijkomende geluidshinder wordt niet verwacht, aangezien het ruimtelijk 
uitvoeringsplan niet het kader vormt voor sterk verkeersgenererende activiteiten 
of andere vormen van geluidsproducerende bezigheden. 
 
Er kan aangenomen worden dat de impact van de omgeving op het voorgenomen 
plan zeer beperkt  tot onbestaand zal zijn. 

7.5.5.6. Veiligheid 

Binnen het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ zijn er geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Het ruimtelijk 
uitvoeringsplan maakt de oprichting van een Seveso-inrichting binnen het 
plangebied niet mogelijk. Binnen het plangebied worden geen aandachtsgebieden 
(nl. gebieden met woonfunctie) bijkomend gepland. Binnen een straal van 2 km 
komen geen Seveso-bedrijven voor.  
 
Er worden bijgevolg geen significant negatieve effecten verwacht inzake veiligheid. 

7.5.5.7. Conclusie 

Er worden globaal geen significant negatieve milieueffecten verwacht vanuit de 
discipline mens. 

7.6. OVERIGE ASPECTEN EN GLOBALE CONCLUSIE 
Gezien de aard van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ 
worden geen significant negatieve effecten verwacht inzake de milieuaspecten 
‘stoffelijke goederen’, ‘energie- en grondstoffenvoorraad’ en ‘gezondheid van de 
mens’. 
 
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet 
kan worden beoordeeld. 
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Gelet op de ligging, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van 
aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of 
landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen. 
 
We kunnen besluiten dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’, dat het voorwerp vormt van dit onderzoek tot 
milieueffectenrapportage, niet onder de plan-MER-plicht, zoals voorzien in het 
plan-MER-decreet van 17/4/2007, valt. 
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Lijst adviesinstanties voor SCRPL17089 RUP Malander in Ronse  

volgens het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12-

10-2007 

 

 
Provinciebestuur 

Oost-Vlaanderen 

Dienst 

Ruimtelijke 

Planning 

 Gouvernementst

raat 1 

9000 Gent  ruimtelijke.plann

ing@oost-

vlaanderen.be 

Ruimte Vlaanderen –

APL - Oost-Vlaanderen 

Virginie 

Lovelinggebouw 

Koningin Maria 

Hendrikaplein 

70 bus 90 

9000 Gent   apl.ovl@rwo.vlaan

deren.be 

Onroerend Erfgoed - 

Oost-Vlaanderen 

Virginie 

Lovelinggebouw 

Koningin Maria 

Hendrikaplein 

70 bus 91 

9000 Gent   oost-

vlaanderen@onroer

enderfgoed.be 

ANB – Oost-Vlaanderen t.a.v. Steven 

Laureys 

Virginie 

Lovelinggebouw 

Koningin Maria 

Hendrikaplein 

70 bus 73 

9000 Gent  Aves.ovl.anb@lne.

vlaanderen.be 

Departement Landbouw 

en Visserij 

Afdeling 

Beleidscoördinati

e en Omgeving  

Dienst 

Omgeving Oost-

Vlaanderen 

Virginie 

Lovelinggebouw 

Koningin 

Maria 

Hendrikaplei

n 70 bus 101 

9000 Gent adviesvraag.oostv

laanderen@lv.vlaa

nderen.Be 

Agentschap Wegen en 

Verkeer 

Buitendienst 

Oost-Vlaanderen 

t.a.v. het 

afdelingshoofd 

Bollebergen 2B 

bus12 

9052 

Zwijnaarde 

 mer.wegen.oostvla

anderen@mow.vlaan

deren.be 

Agentschap Wonen-

Vlaanderen 

Afdeling Wonen t.a.v. Hilde 

Van den Bosch 

Afdelingshoofd Koning 

Albert II-

laan 19 bus 

40 

1210 Brussel rup@rwo.vlaandere

n.be 

Departement LNE Afdeling Land en 

Bodembescherming, 

Ondergrond, 

Natuurlijke 

Rijkdommen 

Dienst Land en 

Bodembeschermi

ng 

Koning Albert 

II-laan 20 bus 

20 

1000 Brussel  Jan.vermang@lne.v

laanderen.be 
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Fabian Debeer

Van: Fabian Debeer
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 15:54
Aan: 'ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be'; 'apl.ovl@rwo.vlaanderen.be'; 'oost-

vlaanderen@onroerenderfgoed.be'; 'Aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be'; 
'adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.Be'; 
'mer.wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be'; 'rup@rwo.vlaanderen.be'; 
'jan.vermang@lne.vlaanderen.be'

CC: Alexander De Wit; 'Meerschaut Kristof'
Onderwerp: Verzoek tot raadpleging RUP Malander - stad Ronse - SCRPL17089

Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Wij hebben een screeningsnota (verzoek tot raadpleging) opgesteld voor het RUP Malander – stad Ronse waarin wij 
onderzocht hebben of dit plan mogelijk aanzienlijke negatieve milieueffecten kan hebben. Wij zijn tot het besluit 
gekomen dat het plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren. U kan deze 
screeningsnota hier downloaden (let op: link is geldig tot 5 april 2017). Op eenvoudig verzoek kunt u ook een hard 
copy van de documenten bekomen. 
  
Als adviesinstantie hebt u expertise in één van de onderzochte milieudisciplines of bent u betrokken bij het plan. 
Graag vernamen wij van u of u het eens bent met ons gemotiveerd besluit dat het plan in zijn huidige vorm geen 
aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren.  
  
Als u vindt dat het plan in zijn huidige vorm toch aanzienlijke negatieve milieueffecten teweeg kan brengen, vragen 
wij u dit zeer duidelijk te motiveren. In dat geval geeft u ook best voorstellen tot wijziging van het plan mee of 
vraagt u om maatregelen op te nemen in het plan die ervoor kunnen zorgen dat de milieueffecten van het plan niet 
meer als “aanzienlijk” negatief te beschouwen zijn.  
  
Als u over gegevens beschikt die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de milieueffecten en die in de 
screeningsnota nog niet aan bod gekomen zijn, kan u deze ook in uw advies vermelden. 
 

Wij benadrukken dat de bedoeling van deze adviesvraag zeer specifiek is, namelijk om van u te vernemen of 
u vindt dat het plan in zijn huidige vorm aanzienlijke milieueffecten kan genereren. Opmerkingen allerhande 
op het plan zelf dienen gegeven te worden naar aanleiding van de plenaire vergadering wanneer het 
voorontwerp van RUP -krachtens artikel 41, 44 en 48 van het DRO- verzonden wordt naar de 
adviesinstanties en/of tijdens het openbaar onderzoek over het voorlopig vastgesteld RUP. 

  
Uw advies zal samen met de screeningsnota en adviezen van andere geraadpleegde instanties voorgelegd worden 
aan de dienst Mer die een beslissing zal nemen over de plan-m.e.r.-plicht. Deze beslissing wordt gepubliceerd op de 
website www.mervlaanderen.be. Als de dienst Mer tot het besluit komt dat het plan geen aanzienlijke negatieve 
milieueffecten kan genereren, moet er geen plan-MER opgemaakt worden. Als de dienst Mer echter tot het besluit 
komt dat het plan wel aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren, dan moet er alsnog een plan-MER 
opgemaakt worden.  
  
Gelieve de goede ontvangst van het document te bevestigen via antwoord op deze mail, en ons uw advies te 
bezorgen binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van deze mail. 
Indien deze termijn praktisch niet haalbaar is voor u, gelieve ons dan onverwijld te contacteren om onderling een 
alternatieve adviestermijn af te spreken. Het advies kan u bezorgen per kerende op deze mail (fabian.debeer@so-
lva.be) of per post op volgend adres: SOLVA, Gentsesteenweg 1B - 9520 Sint-Lievens_Houtem t.a.v. de Heer 
Fabian Debeer. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
Fabian Debeer 
Ruimtelijk plannner 
 

 
 
Gentsesteenweg 1B 
9520 Sint-Lievens-Houtem 
T 053 64 65 24 
G 0477 54 88 59 
E fabian.debeer@so-lva.be  
L  
 
Zie onze website www.so-lva.be voor de meest actuele informatie. 
 

 
 















 

  
 

* Gelieve dit kenmerk in al uw briefwisseling te vermelden. 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw kenmerk ons kenmerk* bijlagen 
RUP Malander 17-206221-OV       
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum 
Steven Lafort 09/276 20 28 
Aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 

 
Betreft: Verzoek tot raadpleging screeningsnota RUP Malander - stad Ronse - SCRPL17089 

 

Datum van ontvangst 

28.03.2017 

Situering 

Ligging Ronse, Langs de N 60  en Kruisberg 

  

Bespreking: 

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat niet akkoord met de inhoud van de screeningsnota.  

 

Het Malanderpark en omgeving dat ruimtelijk als park kan worden gezien, wordt van natuurgebied naar 
parkgebied bestemd. Door de herstemming worden aan het plangebied een aantal 
uitbreidingsmogelijkheden en kansen geboden. Uit het telefonisch contact met SOVLA is gebleken dat er 
geen stedenbouwkundige initiatieven binnen de ecologisch waardevolle gebieden zullen gebeuren. De  
initiatieven zullen zich situeren binnen bestaande constructies en ingerichte tuinen. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt de screeningsnota onvolledig. 

Het voorstel tot ruimtelijk uitvoeringsplan ontbreekt (concreet plan). Na telefonisch contact met SOLVA 
(Fabian Debeer) blijkt dit er nog niet te zijn. 

Er wordt gesproken over ontwikkeling van het gebied. Concrete voorstellen ontbreken. Zones met hoge 
natuurwaarden zouden beschermd worden. Gezien een voorstel tot RUP ontbreekt weten we niet over 
welke zones men het heeft. De biologische waarde van het gebied wordt summier voorgesteld. Behalve 
algemene termen als biologisch waardevol e.d. worden de karteringen bij naam niet benoemd (p.44 en 45). 

SOLVA 

t.a.v. Fabian Debeer  

Gentsesteenweg 1 B  

9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Oost- en West-Vlaanderen 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 

9000 GENT 

 

T 09 276 20 30 

aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 
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Een aantal van deze karteringen zijn bovendien eveneens gekarteerd als Europees actueel habitat (zie 
natura-2000 habitatkaart). In de screeningsnota komt deze kaart nergens ter sprake en worden de 
effecten op deze habitats dan ook niet besproken. Dit is noodzakelijk. De screeningsnota dient in die zin 
aangevuld te worden. 

Indien blijkt dat er negatieve effecten op deze habitats kunnen ontstaan dient de huidige bestemming op 
die stukken behouden te blijven. 

 

Conclusie: 

Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt dat het onderzoek naar mogelijke effecten voor de discipline 
fauna en flora onvolledig en onnauwkeurig werd uitgevoerd, en brengt bijgevolg een ongunstig advies uit. 

 

Na telefonisch contact blijkt dat de stedenbouwkundige initiatieven zich zullen beperken tot bestaande 
constructies en ingerichte tuinen. Op dit moment komt dit niet tot uiting in de nota waardoor er niet 
kan gesteld worden dat er geen significant negatieve effecten op de actuele habitats binnen het 
plangebied veroorzaakt zullen worden.  

 

Dit advies geldt enkel voor de MER-screening. Een advies op het RUP zal later gegeven worden, ten laatste 
op de plenaire vergadering.  

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Gert Van Hoydonck 

Adjunct-directeur Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies 

Regio Oost- en West-Vlaanderen 

 



 

  
 

* Gelieve dit kenmerk in al uw briefwisseling te vermelden. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw kenmerk ons kenmerk* bijlagen 

RO/2018/KM/RUP/M 18-213607       

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum 

Delphine de Hemptinne 09/276 20 24 15/10/2018 

Aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 

 
 
Betreft: RUP Malander te Ronse: screeningsnota 
 
 

Geachte heer 

 

 

Na het doornemen van de herwerkte versie van de screeningsnota gaat het Agentschap voor Natuur en Bos 
akkoord met de conclusie met de discipline fauna en flora / biodiversiteit, namelijk dat het RUP geen 
aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengt en een plan-MER dus ook geen meerwaarde inhoudt.  

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Gert Van Hoydonck 

Adjunct-directeur Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies 

Regio Oost- en West-Vlaanderen 

Aan het stadsbestuur Ronse 
T.a.v. Kristof Meerschaut 
 
Grote Markt 12 
9600 Ronse 
 

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Oost- en West-Vlaanderen 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 

9000 GENT 

 

T 09 276 20 30 

aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 
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Fabian Debeer

Van: LEFEVRE, Marleen <marleen.lefevre@rwo.vlaanderen.be>
Verzonden: woensdag 5 april 2017 13:30
Aan: Fabian Debeer
Onderwerp: FW: Verzoek tot raadpleging RUP Malander - stad Ronse - SCRPL17089

Geachte, 
 
Op  29/03/2017 vroeg U het Agentschap Wonen-Vlaanderen om advies over de MER-screening van het ruimtelijke 
uitvoeringsplan “Malander” in  Ronse. 
 
Volgens het BVR betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectenbeoordelingen wordt advies 
gevraagd aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen als: 
1° de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, volgens de bestaande 
plannen van aanleg of uitvoeringsplannen geheel of gedeeltelijk zijn bestemd als woonuitbreidingsgebied, 
woonreservegebied, of een daarmee vergelijkbaar gebied; 
2° de gronden die binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan liggen, de bestemming woongebied of een daarmee 
vergelijkbaar gebied krijgen in afwijking van de bestaande plannen van aanleg of de uitvoeringsplannen voor zover 
de bestemmingswijziging betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste één hectare; 
 
Het RUP “Malander” voldoet niet aan deze voorwaarden en een adviesvraag aan Wonen-Vlaanderen is bijgevolg 
niet verplicht. Om die reden geven wij over deze MER-screening van het  RUP “Malander” geen advies. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jimmy Eeckhout 
diensthoofd 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Marleen Lefèvre 
Ondersteuner lokaal woonbeleid 

 
Vlaamse overheid 
AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN 
Afdeling Woonbeleid 
T 09 276 25 06 
marleen.lefevre@rwo.vlaanderen.be  
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent 
www.wonenvlaanderen.be  

 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

Van: RUP RWO  
Verzonden: vrijdag 31 maart 2017 10:03 
Aan: Van Pottelberge, Jeroen 
CC: LEFEVRE, Marleen 
Onderwerp: FW: Verzoek tot raadpleging RUP Malander - stad Ronse - SCRPL17089 
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OVERZICHT UITGEBRACHTE ADVIEZEN SCREENING RUP ‘MALANDER‘ 

Datum verzending screening naar Dienst MER: 14/03/2017 

Datum ontvangst advies + lijst adviesinstanties Dienst MER: 27/03/2017 

Datum verzending screening naar adviesinstanties: 29/03/2017 

 

 
Adviesinstantie 

 
Datum ontvangst 
advies 

 
Samenvatting advies 
 

Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen 

28/04/2017 Inhoudelijke opmerkingen: 

• Als antwoord op de adviesvraag zijn er geen specifieke bemerkingen te maken met betrekking tot de beschrijving 
van de mogelijke effecten van de planopties op het leefmilieu.  

• Er wordt akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan-MER dient opgemaakt te worden.  

• Dit besluit houdt geen enkel inhoudelijk planologisch advies in over het gemeentelijk RUP 'Malander' te Ronse. De 
planopties van dit RUP zullen geadviseerd worden in het kader van de plenaire vergadering. 

• Wel kunnen ter info al volgende elementen meegegeven worden in het kader van de opmaak van het RUP zelf:  
o Met betrekking tot het integraal waterbeleid moet volgende paragraaf opgenomen worden in de 

algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften:  
Door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij realisatie van verharde 
oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de geldende verordening meer gebiedsgerichte 
maatregelen te nemen om het effect van deze verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar 
de waterlopen te vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de terreinkenmerken 
(bodemtextuur en grondwaterstand), de overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang 
van de verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie http://www.oost-
vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/index.cfm) 

 
Besluit: 
Het 'verzoek tot raadpleging' in het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage voor het gemeentelijk RUP 'Malander' 
te Ronse wordt gunstig geadviseerd. Er wordt akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan- MER dient opgemaakt te 
worden. Wel wordt aandacht gevraagd voor de gemaakte opmerkingen. 
 
Reactie SOLVA: 
De bepaling in verband met de realisatie van een verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m² werd opgenomen in nota. 
 

Departement Omgeving 14/04/2017 De screeningnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de ruimtelijke ordening. 
 

Onroerend Erfgoed 27/04/2017 Voor de discipline archeologie, landschappen en bouwkundig erfgoed zijn er de volgende bemerkingen: 
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Discipline archeologie en bouwkundig erfgoed: geen opmerkingen. 
 
Discipline landschappen: op p.69 in de screening is opgenomen "Er bevinden zich geen beschermde stads- of dorpsgezichten. 
landschappen, monumenten of archeologische zones binnen het plangebied". Het beschermd monument "Kasseiweg Oude 
Kruisberg" is gelegen binnen het plangebied. Gelieve dit aan te passen in de screening. 
 
Conclusie: 
Het agentschap Onroerend Erfgoed vindt dat de MER-screening voldoende aantoont dat het RUP in zijn huidige vorm geen 
aanzienlijke milieueffecten zal genereren voor de discipline archeologie, landschappen en bouwkundig erfgoed. 
 
Reactie SOLVA: 
Bovenstaande opmerking werd aangepast in de definitieve screeningsnota. 
 

Agentschap Natuur & Bos 04/05/2017 Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat niet akkoord met de inhoud van de screeningsnota.  
 
Het Malanderpark en omgeving dat ruimtelijk als park kan worden gezien, wordt van natuurgebied naar parkgebied bestemd. 
Door de herstemming worden aan het plangebied een aantal uitbreidingsmogelijkheden en kansen geboden. Uit het 
telefonisch contact met SOVLA is gebleken dat er geen stedenbouwkundige initiatieven binnen de ecologisch waardevolle 
gebieden zullen gebeuren. De initiatieven zullen zich situeren binnen bestaande constructies en ingerichte tuinen.  
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt de screeningsnota onvolledig.  
Het voorstel tot ruimtelijk uitvoeringsplan ontbreekt (concreet plan). Na telefonisch contact met SOLVA (Fabian Debeer) blijkt 
dit er nog niet te zijn.  
Er wordt gesproken over ontwikkeling van het gebied. Concrete voorstellen ontbreken. Zones met hoge natuurwaarden 
zouden beschermd worden. Gezien een voorstel tot RUP ontbreekt weten we niet over welke zones men het heeft. De 
biologische waarde van het gebied wordt summier voorgesteld. Behalve algemene termen als biologisch waardevol e.d. 
worden de karteringen bij naam niet benoemd (p.44 en 45). 
 
Een aantal van deze karteringen zijn bovendien eveneens gekarteerd als Europees actueel habitat (zie natura-2000 
habitatkaart). In de screeningsnota komt deze kaart nergens ter sprake en worden de effecten op deze habitats dan ook niet 
besproken. Dit is noodzakelijk. De screeningsnota dient in die zin aangevuld te worden.  
Indien blijkt dat er negatieve effecten op deze habitats kunnen ontstaan dient de huidige bestemming op die stukken 
behouden te blijven.  
 
Conclusie:  
Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt dat het onderzoek naar mogelijke effecten voor de discipline fauna en flora 
onvolledig en onnauwkeurig werd uitgevoerd, en brengt bijgevolg een ongunstig advies uit. 
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Na telefonisch contact blijkt dat de stedenbouwkundige initiatieven zich zullen beperken tot bestaande constructies en 
ingerichte tuinen. Op dit moment komt dit niet tot uiting in de nota waardoor er niet kan gesteld worden dat er geen 
significant negatieve effecten op de actuele habitats binnen het plangebied veroorzaakt zullen worden. 
 
Reactie SOLVA: 
De screeningsnota werd naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen grondig aangepast. Het hoofdstuk rond de 
biologische waarderingskaart werd verder aangevuld. Daarnaast werd ook een onderdeel rond de Natura 2000 Habitatkaart 
opgenomen in de nota. 
 
Overigens is de nota voorzien van een concept grafisch plan, met een overzicht van de stedenbouwkundige voorschriften en 
hun inhoudelijke opzet. 
 
Voor wat betreft de deelzone 1 Restaurant Boeckhaege worden voor het zuidelijk gelegen biologische zeer waardevolle 
gebied bepalingen opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften, in functie van het behoud van de natuurwaarde. 
 
Bijkomende reactie van Agentschap Natuur & Bos op de nota: 
Na het doornemen van de herwerkte versie van de screeningsnota gaat het Agentschap voor Natuur en Bos akkoord met de 
conclusie met de discipline fauna en flora / biodiversiteit, namelijk dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten met zich 
meebrengt en een plan-MER dus ook geen meerwaarde inhoudt. 
 

Departement Landbouw & 
visserij 

18/04/2017 Het departement zal geen advies uitbrengen bij de voorliggende screening plan-MER, maar zal dat wel 
doen in een later stadium van de adviesprocedure. 
Opdat bij de verdere uitwerking van het plan voldoende rekening met de landbouwsituatie zou worden 
gehouden, wenst het Departement Landbouw en Visserij wel te wijzen op een aantal algemene 
aandachtspunten. Ten laatste bij het voorleggen van het ontwerp-RUP moeten deze aspecten duidelijk 
beschreven worden indien zij relevant zijn voor het plan. 

• De inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) moet voldoende gemotiveerd en gecompenseerd worden 
conform omzendbrief R0/2010/01. 

• Er moeten milderende maatregelen voorzien worden voor de inname van professioneel uitgebate 
landbouwpercelen.  

• De opvang van regenwater moet binnen het plangebied zelf gebeuren en op zodanige wijze dat de 
waterhuishouding van de omliggende landbouwgronden er geen nadelige effecten van ondervindt.  

• Alle nodige bufferzones moeten binnen het plangebied zelf aangelegd worden. 
• Andere milderende maatregelen die uit de uitvoering van het plan voortvloeien. moeten binnen het plangebied zelf 

uitgevoerd worden of buiten het plangebied zonder de agrarische structuur aan te tasten. Hierbij wordt gedacht aan 
zaken zoals bos- en natuurcompensaties. 

• De impact van het plan op de landbouw moet voldoende onderzocht worden. 
 
Reactie SOLVA: 
Bovenstaande opmerkingen worden meegenomen in het planproces. 
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Agentschap Wegen & Verkeer 20/04/2017 De visie dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren kan worden bijgetreden. 
Er is een kleine opmerking namelijk de Kruisstraat wordt in het document vermeld als N60, deze heeft echter als nummer 
N60B. 
Mogen wij vragen rekening te houden met bovenstaande opmerkingen? 
 
Reactie SOLVA: 
Oké. 
 

Agentschap Wonen-Vlaanderen 04/04/2017 […] 
Het RUP “Malander” voldoet niet aan deze voorwaarden en een adviesvraag aan Wonen-Vlaanderen is bijgevolg niet 
verplicht. Om die reden geven wij over deze MER-screening van het RUP “Malander” geen advies. 

Departement LNE 28/04/2017 In antwoord op dit verzoek tot raadpleging delen wij u mee dat het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van oordeel is 
dat de mogelijke gevolgen op het leefmilieu voor wat het aspect bodem, ondergrond en natuurlijke rijkdommen betreft, op 
een correcte wijze in de screeningsnota zijn beschreven. 
 
M.b.t. het aspect bodem zijn er geen opmerkingen. 
 
M.b.t. het aspect natuurlijke rijkdommen zijn er geen opmerkingen gezien geen ontginningsgebieden gevat zijn door het 
plangebied. 
 
Aldus kan gesteld worden dat voor wat het aspect bodem en ondergrond betreft, dat de beschrijving van de milieueffecten 
ons inziens op een passende wijze is uitgevoerd, en dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. 
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