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Zomergem telt 8.175 inwoners verspreid over de deelgemeenten 
Ronsele, Oostwinkel en Zomergem. Het is een gemeente met 
een sterk landelijk karakter in een residentieel buitengebied. De 
gemeente wil voor zijn bewoners een kleinschalig en functioneel 
centrum uitbouwen dat de gelegenheid biedt tot culturele 
ontmoeting en ontspanning in de eigen gemeente.  

De haalbaarheidsstudie tracht een aantal knelpunten op 
te lossen naar ontsluiting, parkeren, fysische staat van de 
gebouwen en financiële implicaties van de verschillende 
scenario’s om dit gemeenschapscentrum te kunnen ontwikkelen.

Begin 2010 werd bekend dat Dreef 10 leeg kwam te staan, wat 
door de centrale ligging en de ruime site een grote opportuniteit 
betekende. Uit onze analyse bleek dat de gebouwen op de 
site zich over het algemeen in een slechte staat bevinden. 
Slechts twee gebouwen hebben een cultuur-historisch-
esthetische waarde. Toch zijn deze twee gebouwen niet heel 
waardevol omdat de modulaties doorheen de tijd (PVC ramen, 
gevelbepleistering, aanbouwen, ...) de waarde hebben verlaagd.
Het bijgebouw van de directeurswoning bevat vandaag het 
sanitair voor de verschillende gebouwen op de site. Bij renovatie 
en nieuwbouw dient echter voldaan te worden aan de vereisten 
voor sanitaire voorzieningen waardoor dit bijgebouw overbodig 
wordt. 

De achterliggende groenzone ‘Groene Long’ maakt deel uit van 
de geklasseerde tuin horende bij het voormalige brouwershuis in 
de  Dekenijstraat 7.  
Zowel de omvang van het geheel als de aanleg van de tuin en 
de merkwaardige exemplaren binnen het oude bomenbestand 
getuigen van het aanzien en de welstand van de vroegere 
brouwerij en vormen daarmee een entiteit van historische 
betekenis binnen de dorpskern van Zomergem.
Tijdens de studie werden 3 pistes bewandeld voor wat betreft de 
ontwikkeling van de Groene Long :

1. De groenzone wordt aangekocht door de gemeente waardoor 
deze als eigenaar van het terrein de ontwikkeling kan sturen en 
de Groene Long kan beheren. Het gemeenschapscentrum kan 
gebouwd worden tot op de grens van het perceel en een sterke 
relatie aangaan met de Groene Long, die (beperkt) toegankelijk is 
voor het publiek. 

2. De groenzone kan ook in private handen blijven zoals vandaag 
de dag het geval is. Dit heeft belangrijke consequenties voor 
de ontwikkeling van de site aangezien de huidige ontsluiting 
van het terrein niet volstaat om een gemeenschapscentrum te 
ontwikkelen. De inrit van Dreef 10 dient verbreed te worden 
of een alternatieve toegang dient te worden gezocht. Deze 
piste limiteert ook de bebouwingsmogelijkheden op de site, 
vermits voldoende afstand dient te worden gehouden tot de 
perceelsgrenzen.
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ontsluitingsvoorstel 1/6 - weg van 6m met draaicirkel voor interventievoertuigen

3. De groenzone wordt niet aangekocht, maar wordt planologisch 
beschermd door middel van een GRUP. Bij dit alternatief dient 
opgemerkt te worden dat er rekening moet gehouden worden met 
eventuele planschade voor de eigenaar van de Groen Long en het feit dat 
een GRUP de eigenaar niet kan verplichten het terrein open te stellen 
voor publiek. Hierbij kan wel een toegang voor hulpdiensten voorzien 
worden om de problematiek van optie 2 te vermijden.

onstsluitingsvoorstel 2/6 - ringweg van 4m aan de rand van de groene long

maximaal behoud

deels behoud

De hierna voorgestelde voorbeelden van bebouwingsscenario’s zijn relatief onaf-

hankelijk van het te kiezen ontsluitingsscenario.
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