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Voorliggend document is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Provinciaal RUP) in de 
zin van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999. 
Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevat: 
- een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing 

is:  
verordenend grafisch plan; 

- de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichtingen 
en/of het beheer: verordenende stedenbouwkundige voorschriften; 

- een weergave van de feitelijke en juridische toestand ( hoofdstuk 0); 
- de relatie met het ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is (hoofdstuk 1); 
- een opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en 

opgeheven worden (hoofdstuk 0). 
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NKNK oÉä~íáÉ=ãÉí=ÜÉí=mopJts=

Onderhavig RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het PRS-WV (MB 06/03/2002). Meer 
bepaald stelt bindende bepaling 5.4. van het PRS-WV het volgende voorop: 
In de bindende bepalingen is onder algemene maatregelen en acties m.b.t. de gewenste 
ruimtelijke structuur bedrijvigheid het volgende opgenomen: 

- Ruimtelijk-economische ontwikkelingsperspectieven, aangeven van specifieke economische 
knooppunten en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor regionale 
bedrijventerreinen in specifieke economische knooppunten. 

- Ontwikkelingsmogelijkheden bepalen en zo nodig provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opmaken voor de bestaande bedrijven van bovenlokaal niveau die zich 
buiten bedrijventerreinen situeren in gemeenten aangeduid als kleinstedelijke gebieden en 
specifieke economische knooppunten. 

- Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor regionale bedrijven in 
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en in kleinstedelijke gebieden van 
provinciaal niveau. 

NKOK oÉä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=êìáãíÉäáàâJÉÅçåçãáëÅÜÉ=îáëáÉ=îççê=táåÖÉåÉ=

Binnen het PRS-WV is bindend bepaald dat de Provincie voor de specifiek economische 
knooppunten de ruimtelijk-economische ontwikkelingsperspectieven zal aangeven. 
In zitting van 14 oktober 2004 heeft de Bestendige Deputatie een ruimtelijk-economische visie 
goedgekeurd voor de specifieke economische knooppunten Wingene, Hooglede en Meulebeke. 
In paragraaf 3.2. wordt kort samengevat welke elementen van belang zijn in het kader van de 
opmaak van onderhavig Provinciaal RUP. 

NKPK _ÉëäáëëáåÖ=íçí=çéã~~â=orm=Çççê=_ÉëíÉåÇáÖÉ=aÉéìí~íáÉ=

In zitting van 14 oktober 2004 heeft de Bestendige Deputatie beslist tot de opmaak van een 
Provinciaal RUP voor 8 bedrijven van bovenlokaal belang gelegen op het grondgebied van 
Meulebeke, Wingene en Hooglede. Zij zijn vragende partij om hun uitbreidingsbehoeften 
juridisch vast te leggen in een Provinciaal RUP. Bij elk van de bedrijven kunnen de 
stedenbouwkundige vergunningen pas worden verleend nadat de bestemming is vastgelegd in 
een RUP. 
Gezien de bevoegdheid van de Provincie voor het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven 
en het opmaken van Provinciale RUP’s voor bedrijven van bovenlokaal belang in een specifiek 
economisch knooppunt, dient het planinitiatief hiertoe door de Bestendige Deputatie genomen te 
worden. 
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OKNK _Éëí~~åÇÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=íçÉëí~åÇ=

De bedrijven Degroote en Terra Plant International zijn gelegen langs de N370 aan de 
noordelijke rand van de bedrijvenzone van Hille op het grondgebied Wingene. Hille vormt een 
bebouwingsconcentratie van wonen en bedrijvigheid op het knooppunt van de N50 en de N370. 
Degroote situeert zicht tussen Wingenesteenweg en Boterstraat, Terra Plant International is 
volledig gericht naar Wingenesteenweg. 
Het bedrijfsterrein van Degroote en de Boterstraat begrenzen de bebouwde ruimte Ten noorden 
van de Boterstraat domineert de open ruimte en het agrarisch gebied. In het agrarisch gebied 
komen nog verschillende grote landbouwbedrijfszetels en serrebedrijven voor. 
Terra Plant International ligt volledig in agrarisch gebied, grenzend aan industriegebied. 
Ten zuiden van de Wingenesteenweg bevindt zich het bedrijfsterrein Hille Zuid met een aantal 
grote bedrijven (o.a. Joris Ide, …) en een recent ontwikkelde en vrijwel volledig ingenomen 
KMO-zone en regionaal bedrijventerrein. 

Kaart 1: situering in de gemeente 
 

Figuur 1: stratenplan 
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Degroote 

  
Foto 1: één toegang met baken (logo van de 
firma) 

Foto 2: zicht op Wingenesteenweg (N370) 
richting Wingene 

Foto 3: ligging aan de rand van de kern Hille Foto 4: bepalende architectuur 

  
Foto 5: zicht vanaf zijstraat Wingenesteenweg 
richting bedrijvenzone 

Foto 6: zicht over het bedrijfsterrein vanuit 
kantoorgebouw 

Foto 7: zicht vanuit Boterstraat op bedrijfsterrein 
met buffer 

Foto 8: zicht op parkeertoren vrachtwagens 
(optimaal ruimtegebruik)  
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Foto 9: zicht op de bedrijfsgebouwen  
(parkeerruimte vrachtwagens) 

Foto 10: zicht op de bedrijfsgebouwen 
(kantoorgebouw) 

Foto 11: zicht op de bedrijfsgebouwen langs 
Boterstraat 

Foto 12: zicht op het bedrijfsterrein langs 
Boterstraat (tevens uitbreiding) 

 
Foto 13: zicht op buffer richting Boterstraat  Foto 14: zicht op bedrijfsgebouw (werkplaats 

vrachtwagens) 
Foto 15: zicht op het bedrijfsterrein vanuit 
kantoorgebouw (richting hoofdingang) 

Foto 16: zicht op het bedrijfsterrein (opslag 
verkochte wagens) langs Boterstraat; deze 
parking wordt op termijn verwijderd 

 

Kaart 2: fotoplan Degroote 
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Terra Plant International 
 

  
Foto 1: één centrale toegang voor hele 
bedrijfssite 

Foto 2: zicht op Wingenesteenweg (N370) 
richting Hille 

Foto 3: ligging aan de rand van bedrijfszone Foto 4: laagdynamisch karakter, optimaal gebruik 
ruimte  
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Foto 5: zicht op buffer langs westelijke zijde, 
eveneens toegang tot achterkant bedrijfssite  

Foto 6: zicht op de bedrijfsgebouwen (opslag) Foto 7: zicht op de bedrijfsgebouwen  Foto 8: zicht op het bedrijfsterrein langs 
Wingenesteenweg  

  
Foto 9: zicht op bedrijfswoning  Foto 10: zicht op bedrijfsterrein (plantbedden) Foto 11: zicht op de Degroote van op 

bedrijfsterrein Terra Plant 
Foto 12: zicht op de oostelijke uitbreiding, langs 
Wingenesteenweg 

Kaart 3: fotoplan Terra Plant International 
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OKOK eáëíçêáÉâI=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=îççêìáíòáÅÜíÉå=

Het bedrijf Degroote Trucks & Trailers is marktleider in België in de verkoop van tweedehands 
vrachtwagens. Het bedrijf is één van de toonaangevende bedrijven op gebied van groei, organisatie en 
veiligheid, en kan als voorbeeld worden genomen op gebied van milieu in zijn sector. De nv Degroote 
staat vermeld als één van de snelst groeiende bedrijven in de provincie West-Vlaanderen (27ste plaats 
in Trends 24/02/2005). 
Het bedrijf werd begin jaren ’60 opgericht op de huidige site door de vader van de huidige eigenaars. 
De activiteiten beperkten zich toen tot stapelen van oude voertuigen, maar evolueerden tot een 
gespecialiseerde garage voor onderhoud, herstellen en aanpassen van vrachtwagens en aanhorigheden, 
en de revisie en het upgraden van tweedehands bedrijfswagens. 
Het bedrijf koopt vrachtwagens in, zorgt voor de revisie, het onderhoud en de nodige aanpassingen, en 
verkoopt de tweedehands wagens. Op heden worden maandelijks zo’n 300 tweedehands vrachtwagens 
verkocht (ongeveer 3500 per jaar). Permanent staan er een 1000-tal stuks geparkeerd op de terreinen 
van het bedrijf, deze zijn te bezichtigen voor verkoop. Verder worden in de garage-afdeling ongeveer 
1500 wagens per jaar onderhouden.  
Daarnaast koopt het bedrijf schadegevallen aan (ongeveer 1/3 van de beschadigde vrachtwagens na 
verkeersongevallen, … worden momenteel door Degroote aangekocht) om ze te demonteren en 
wisselstukken te recupereren voor de herstelling van tweedehands vrachtwagens. De wrakken worden 
nadien gesorteerd, bruikbare materialen worden opgeslagen in het magazijn, de rest wordt gesorteerd 
voor recyclage en oud ijzer.   
Terra Plant International is een groothandel in exclusieve potplanten en Italiaanse handgemaakte 
terracotta potten. In België bestaan momenteel slechts een viertal bedrijven die zich op dit segment 
van de markt in potplanten richten. Deze bedrijven liggen verspreid in België, waardoor elk bedrijf 
een ruime potentiële afzetmarkt heeft. Het bedrijf profileert zich internationaal met tuinaanleg in 
publieke ruimte en openbare werken in Berlijn, Parijs, en deelname aan vakbeurzen zoals de  
Floraliën, … 
Terra Plant International ontstond uit het tuinaanleggersbedrijf van de vader van de huidige 
zaakvoerder. Vooraleer de familie Fraeyman op deze plek een tuinaanlegbedrijf oprichtte, had zij er 
een aannemersbedrijf, in functie van het bouwen van bedrijfsgebouwen op de Flandria site. Omdat het 
aannemersbedrijf in het eerste ontwerp gewestplan niet ingekleurd was in ambachtelijke zone, heeft 
het bedrijf andere activiteiten uitgebouwd.  
Het bedrijf kweekt en verhandelt potplanten aan groothandel en tuinaanleggers. De kweek op het 
bedrijf is voor sommige planten langdurig (20 à 30 jaar) vooraleer ze worden verkocht. De vraag naar 
deze grotere potplanten (taxus, buxus, …) voor het aankleden van openbare ruimtes en het inrichten 
van tuinen, waarbij geen jaren meer moet gewacht worden tot ze volgroeid zijn, stijgt. Verder is het 
bedrijf zijn gamma aan het uitbreiden met minder exclusieve planten die ook minder lang op het 
bedrijf zelf gekweekt en verzorgd worden. Deze worden maximaal één jaar op het bedrijf gehouden en 
verzorgd vooraleer ze verder verkocht worden.  
Daarnaast is het bedrijf invoerder voor de Benelux van luxueuze, handgemaakte Italiaanse terracotta 
potten. Ook deze potten worden verder verdeeld naar groothandel en tuinaanleggers. 
Terra Plant International heeft op 27 april 2001 en 7 februari 2002 een aanvraag tot planologisch 
attest1 ingediend. Deze aanvraag kaderde in een uitbreiding en verdere ontwikkeling van het 
gespecialiseerd tuinbouw- en tuincenter (trading). De uitbreiding zou gerealiseerd worden op de 
percelen achter het bestaande bedrijf. Op basis van de in het planologisch attest aangereikte gegevens 
is toen door de gewestelijk planologisch ambtenaar geoordeeld dat het ging om het omvormen van een 
tuinbouwactiviteit tot een zonevreemde handelsactiviteit. 

                                                 
1 Op 30 april 2002 is een ongunstig planologisch attest afgeleverd door de gewestelijk planologische ambtenaar. 
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Momenteel is deze uitbreiding niet meer aan de orde: met de grondruil met de firma Degroote in het 
vooruitzicht is er een volledig nieuwe opbouw van de bedrijfsgebouwen en circulatie ontwikkeld.  
De bedrijfsactiviteiten zijn nu uitsluitend gericht op groothandel van exclusieve planten. 
Zowel De Groote nv alsTerra Plant International waren opgenomen in het SBPA zonevreemde 
bedrijven doch onthouden (MB 24/08/1998). 

OKPK mêçÄäÉÉãëíÉääáåÖ=Éå=ìáíÄêÉáÇáåÖëîê~ÖÉå=

2.3.1. Degroote  

 
Eigendomsstructuur Degroote (reeds rekening houdend met de geplande grondruil) 
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Overzicht van de bestaande interne organisatie van de bedrijfsgebouwen, het productieproces en de goederenstromen 

 
Het bedrijf Degroote Trucks en Trailers wenst op korte termijn het bedrijf te reorganiseren. 
Momenteel maakt het bedrijf gebruik van meerdere locaties, allen gelegen in de buurt van Hille.  
Deze locaties zijn: 

- Hille 188 (deze terreinen zijn recent verkocht en niet meer in gebruik); 

- Kortrijksteenweg: gebruikt als parkeerterrein voor aanhangwagens met een oppervlakte van  
4000 m²; 

- Ten noorden van de Boterstraat: een terrein van 1 ha gebruikt voor het stallen van de verkochte 
voertuigen, in afwachting tot deze worden afgehaald.  
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Overzicht van de gewenste interne organisatie van de bedrijfsgebouwen, het productieproces en de goederenstromen 

Om deze locaties allen te centraliseren is een uitbreiding van 1,5 ha (14.000 m²) op het terrein aan 
Hille Noord nodig. Deze centralisatie wil het bedrijf doorvoeren om de veiligheid te vergroten (meer 
controle wat er met de stukken gebeurt), om de vervoersbewegingen tussen de verschillende sites 
onnodig te maken (momenteel dienen de wagens meermaals verplaatst te worden voor onderhoud, en 
dienen ook de klanten zich tussen de verschillende sites te verplaatsen) en om de attractiviteit en het 
gamma op één plek te vergroten.  
Het bedrijf engageert zich ertoe de terreinen aan de noordzijde van de Boterstraat (kadastraal perceel 
44c) en aan de Kortrijksteenweg in hun oorspronkelijke staat te herstellen.  
Daarnaast wil het bedrijf de huidige groei opvangen. De huidige groei van het bedrijf bedraagt 
momenteel 5 à 10% per jaar. Dit komt onder andere door het constant aanboren van nieuwe markten 
waar tweedehandsvrachtwagens een groeiend succes kennen, zoals de nieuwe markten die vrijkomen 
door de EU-uitbreiding en landen zoals Soedan, Egypte, ex-oorlogsgebieden, … waar er een 
dringende nood aan logistieke ondersteuning is.  
Als het bedrijf de groei zoals tussen 2000 en 2003 verder zet, heeft het nood aan: 

- 5.500 m² werkplaatsen, waar de bijkomende vrachtwagens kunnen worden gedemonteerd, 
samengesteld, onderhouden en nagezien worden.  
Omwille van de geldende milieuwetgeving dient het ontmantelen en kuisen van vrachtwagens 
grotendeels binnen te gebeuren; 

- 490 m² was- en stoomstraten om het wassen van de wagens vooraleer ze te koop worden gezet zelf  
te kunnen doen en geautomatiseerd te kunnen laten verlopen; 
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- 3.400 m² groenvoorzieningen (aanleggen van buffers ed); 

- 22.700 m² verhardingen voor opslag en toegangswegen voor interne circulatie.  
Deze verhardingen worden opgedeeld in zones voor tentoonstellen van te koop aangeboden 
vrachtwagens, te koop aangeboden bijhorende onderdelen (opleggers, aanhangwagens, …), 
verkochte wagens, te herstellen wagens, …. Een deel van deze opslag dient binnen te gebeuren 
(bvb de geaccidenteerde wagens kunnen niet buiten gestald worden om nog bruikbare onderdelen 
niet te beschadigen of laten roesten). 

- Daarnaast worden er bufferbekkens (1200 m³ ondergronds en 1100 m³ open bufferbekken 
bovengronds) en opslag van regenwater voor hergebruik (540 m³) gepland. Dit kan deels 
ondergronds gebeuren.  

Op middellange termijn wenst het bedrijf de huidige groei, wanneer die zich verder zet, te kunnen 
opvangen. Hiertoe zal een uitbreiding van de opslagruimte voor aangekochte en verkochte wagens 
nodig zijn. 
Daarnaast wil het bedrijf de mogelijkheid open houden om een op vandaag bestaande en aanverwante 
activiteit verder uit te bouwen. Dit houdt in dat het bedrijf zich eventueel verder wil specialiseren in 
het verwerken van schadegevallen. Momenteel koopt het bedrijf reeds een 30% van de 
geaccidenteerde vrachtwagen uit het West-Vlaamse op, om ze te demonteren en nuttige stukken als 
wisselstuk te kunnen gebruiken. De verwerking van schadegevallen zou gebeuren in samenwerking 
met verzekeringsmaatschappijen, die vragende partij zijn om van de infrastructuur en de kennis van 
Degroote gebruik te mogen maken. Op die manier zou een verzamelplaats voor alle schadegevallen 
van vrachtwagens in West-Vlaanderen op deze site kunnen ontstaan.  
 

 
bestaande ontsluiting 
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gewenste ontsluiting bij inname fase 2 
 
In kader van de toekomstige uitbreiding van Degroote, en gelet op de dringende nood die het bedrijf 
heeft aan een aanpassing van de toelevering van electriciteit, werd samen met de gemeente Wingene 
en het netmanagement beslist een nieuwe hoogspanningscabine in te planten. De locatie die hiervoor 
wordt vooropgesteld is een inplanting langs de Boterstraat, gelegen naast het open bufferbekken van 
de nv Degroote (dus in de gewenste uitbreiding). De inplanting van deze cabine zou gebeuren conform 
de voorschriften van de gemeente Wingene, en wordt in dit RUP mogelijk gemaakt door het 
voorschrift dat stelt dat werken en bovengrondse en ondergrondse constructies i.f.v. openbare 
nutsleidingen en voorzieningen (riolering, elektriciteitscabines, …) steeds zijn toegelaten.  
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2.3.2. Terra Plant International 

 
Eigendomsstructuur Terra Plant International met het oog op 
de grondruil met Degroote 

Overzicht van de bestaande interne organisatie van de 
bedrijfsgebouwen, het productieproces en de 
goederenstromen 

 
Het bedrijf wil op korte termijn de ruimte voorzien om: 

- een schaduwhal te kunnen bouwen.  
De huidige schaduwhal is slechts een improvisatorische oplossing die op lange termijn niet 
duurzaam en houdbaar is. Hiertoe wil het bedrijf investeren in een waardige schaduwhal voor 
jonge planten die gedurende de zonnige periodes niet aan teveel zonlicht blootgesteld mogen 
worden. Hiertoe wordt geen extra ruimte ingenomen, maar zou de bestaande ‘schaduwhal’ 
vervangen worden door een nieuwe.  

- enkele loodsen voor het uitstallen van potten, de opslag van biociden en sproeistoffen, en het 
stallen van de bedrijfsvoertuigen en machines te kunnen realiseren.  
Dit zou gebeuren aan de oostzijde van de op vandaag bestaande loods. De oppervlakte van deze 
nieuwe loodsen bedraagt samen ca 200 m². De loods voor het uitstallen van terra cotta potten is 
nodig omdat in de huidige loods de potten vaak te hoog gestapeld worden (risico op 
beschadigingen) en ze heel dicht tegen elkaar moeten staan. Dit is voor de handelaren en inkopers 
niet overzichtelijk en aangenaam, en voor het bedrijf minder praktisch om hun voorraad 
overzichtelijk te kunnen organiseren. De loods voor biociden en sproeistoffen wordt gebouwd om 
deze producten binnen te kunnen onderbrengen in een ruimte waar ze afgescheiden zijn van het 
plantgoed en de ruimtes waar de handelaren en inkopers het bedrijf betreedt. De wens om de 
machines binnen te kunnen onderbrengen wordt ingegeven vanuit het onderhoud en de 
duurzaamheid van de machines (roest vermijden, …). Op vandaag wordt trouwens de eigen 
garage, horend bij de bedrijfswoning, ook gebruikt om deze machines onder te brengen.  

Het overige deel van het terrein wil het bedrijf aanleggen in plantbedden, om op die manier het gamma 
te kunnen verruimen en de meerjarige planten iets meer ‘ademruimte’ te kunnen geven. Doordat de 
planten zo’n geruime tijd (tot 30 jaar) op het bedrijf verblijven, slinkt de ruimte die kan ingenomen 
worden om nieuwe planten te kweken. Dit wil men opvangen door het voorzien van extra plantbedden 
in de noordwestelijke hoek van het terrein.   
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Nog op korte termijn wil het bedrijf ook de circulatie verbeteren. Daarbij wil men echter wel rekening 
houden met de realisatie die op middellange en lange termijn beoogd worden. Hiertoe zou een tweede 
inrit aangelegd worden zodanig dat daarlangs een vlot circuit rondom de cash & carry hal gerealiseerd 
wordt en de laad en loskaaien van deze hal bereikbaar worden. De bestaande in- en uitrit doet dan 
enkel nog dienst als uitrit voor bestelwagens en vrachtwagens, zodat kruisend verkeer daar vermeden 
wordt. Ook draaibewegingen op de N370 worden hierdoor vermeden. 
Er worden in het plan geen parkeerplaatsen voorzien. Enkel voor de 4 bijkomende arbeidskrachten 
zouden op de bestaande koer een aantal parkeerplaatsen voorzien kunnen worden.  

Overzicht van de gewenste interne organisatie van de 
bedrijfsgebouwen, het productieproces en de 
goederenstromen op korte termijn 

Overzicht van de gewenste interne organisatie van de 
bedrijfsgebouwen, het productieproces en de 
goederenstromen op lange termijn 

 
Op middellange termijn wordt de ruimte voorzien om tussen de in- en uitrit een cash & carry hal te 
bouwen. Deze hal doet dienst als overslag ruimte waar groothandelaars en tuinaanleggers hun 
bestelling in één keer vlot kunnen ophalen. In plaats dat de handelaren en tuinaanleggers zelf moeten 
rondrijden, wil Terra Plant International ervoor zorgen dat zij de volledige bestelling kunnen 
centraliseren en in één lot laten afhalen.  
Hiertoe is het bedrijf zich reeds aan het toeleggen op de kweek van minder exclusieve, éénjarige 
planten. In de omgeving van het bedrijf wordt reeds 5 ha grond gebruikt voor de kweek van jonge 
planten. Deze velden zijn allen gelegen langsheen de Akkerstraat en Krommestraat te Wingene. 
Verder wil het bedrijf de loodsen die het nu op andere locaties huurt op middellange termijn 
overbrengen en centraliseren.  
Momenteel huurt het bedrijf verschillende loodsen, waaronder  

- in Maldegem (5000m²) voor het overwinteren van planten,  

- in Lochristi (2000m²) gehuurd tijdens het seizoen,  

- in Wingene (500 m²) een kleine loods voor het stapelen van houten bakken en 
verpakkingsmateriaal.  

De ruimte om deze loodsen op andere locaties op te geven en hier te centraliseren, wordt voorzien 
achteraan het terrein, aangebouwd aan de loodsen die men in eerste fase wil realiseren.  
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De bestaande plantbedden worden behouden als plantbed en doen tevens dienst als levende 
tentoonstellingsruimte, zij vormen het uithangbord van het bedrijf. Ook tussen de cash & carry hal en 
de straatzijde wordt ruimte voorzien om planten uit te stallen. Op die manier wordt tegelijk een buffer 
gerealiseerd die terug ook dienst kan doen als tentoonstellingsruimte.  

2.3.3. Grondruil 
Beide bedrijven, nv Degroote en Terra Plant International, hebben voorafgaand aan de opmaak van dit 
provinciaal RUP reeds inspanningen geleverd om tot een overeenkomst te komen door middel van een 
grondruil.  
Wegens eigendomsstructuren waren beide bedrijven niet in de mogelijkheid op een ruimtelijk 
compacte en efficiënte manier uit te breiden. Vanuit de provincie werd dan ook aangedrongen op een 
oplossing die voor beide bedrijven aanvaardbaar is en op lange termijn leidt tot vormen van compacter 
en efficiënter ruimtegebruik. Deze oplossing is er gekomen in de vorm van een grondruil tussen beide 
bedrijven.  

 

Figuur 2: grondruil tussen Degroote en Terra Plant International  
Deze grondruil voorziet in de ruil van volgende loten: 
LOT 1: Wingene 2e afdeling sectie C, deel van perceel nr 148 L3 met een oppervlakte van 0,93 ha, in 
eigendom van Fraeyman Gery-De Clerck Christiana, na de ruil te gebruiken door Bedrijfswagens 
Degroote nv. 
LOT 2: Wingene 1e afdeling sectie A, perceel nr. 7 A en een deel van perceel nr. 6/2 (samen 0,72 ha) 
en 2e afdeling sectie C, deel van perceel nr 148 E2 (0,49 ha), samen goed voor een oppervlakte van 
1,21 ha, eigendom van Bedrijfswagens Degroote nv, na de ruil te gebruiken door de familie Fraeyman 
(firma Terra Plant International).  
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Hiertoe werd door beide partijen een ruilovereenkomst ondertekend, waarbij de ruil verbonden wordt 
aan een aantal voorwaarden. De voor dit dossier belangrijke voorwaarden uit deze ruilovereenkomst 
zijn: 

- De volledige eigendom van beide loten wordt geruild, evenals alle kosten, openbare taksen en 
eventuele planbatenheffingen; 

- Erfdienstbaarheden ed worden mee overgedragen bij de grondruil. 

- De ruiling wordt gedaan onder opschortende voorwaarde dat voor elk van de geruilde goederen 
door de OVAM een bodemattest wordt afgeleverd waaruit blijkt: hetzij dat er voor elk van de 
goederen geen gegevens beschikbaar zijn, hetzij dat voor elk van de geruilde goederen geen 
bodemverontreiniging werd vastgesteld; 

- Er is geen onteigeningsbesluit of gepland onteigeningsbesluit voor één van de geruilde goederen; 

- Voor beide goederen werden geen stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen afgeleverd, 
werd er geen dagvaarding uitgebracht of gerechtelijke beslissing gekend, rust er geen 
voorkooprecht op dat in een definitief vastgelegd ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid. 
Voor beide goederen is de meest recente stedenbouwkundige bestemming agrarisch gebied 
volgens het gewestplan; 

- Ontbindende voorwaarde: indien de Vlaamse Regering of een andere bevoegde instantie haar 
definitieve goedkeuring niet geeft omtrent het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan betreffende 
de site Hille Noord te Wingene, waarin enerzijds deze geruilde percelen en anderzijds het 
kadastrale nummer 148/k/3 en deel van nummer 148/l/3 zijn opgenomen, binnen de dertig maand 
vanaf de datum van de notariële ruilingsakte, wordt deze akte minnelijk ontbonden. Voormeld 
RUP dient daarbij te specifiëren dat partij enerzijds (nv Degroote) minstens de bestemming van 
zijn huidige activiteit zal bekomen op lot 1 en dat partij anderzijds (fam. Fraeyman – Terra Plant 
International) minstens de bestemming van zijn huidige activiteit zal bekomen op lot 2.  

- Deze ruil gaat definitief in op het moment dat het provinciaal RUP definitief wordt goedgekeurd.  

- De partijen laten elkaar de keuze om al dan niet een groenzone aan te leggen op de 
gemeenschappelijke grenslijn.  
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2.3.4. Reservegebied 
Het groeipotentieel van het marktsegment waarin de firma Degroote werkzaam is, is zeer groot maar 
eveneens onvoorspelbaar. Om het bedrijf de mogelijkheid te geven om in te spelen op die groei en de 
huidige locatie op die manier te behouden als hoofdzetel, wordt binnen de grenzen van het RUP een 
reservegebied aangeduid.  
Eveneens biedt het reservegebied de mogelijkheid aan Terra Plant International om in de toekomst de 
activiteiten nog uit te breiden. 
Omwille van de grondruil wordt er op dit ogenblik nog geen van beide activiteiten uitgesloten om van 
het reservegebied gebruik te maken. In de stedenbouwkundige voorschriften worden de voorwaarden 
opgenomen waaraan moet worden voldaan vooraleer (één van) de beide bedrijven aanspraak kunnen 
maken op het reservegebied en op welke manier het reservegebied kan worden aangesneden. 
Hieronder een overzicht van de gewenste uitbreidingsrichtingen. 
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OKQK _Éëí~~åÇÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=íçÉëí~åÇ=

2.4.1. Tabel bestaande juridische toestand 
Type Plan binnen het plangebied aangrenzend aan het plangebied 

Gewestplan(nen) Gewestplan 6: Roeselare-Tielt 
(KB 17/12/1979) 

Gewestplan 3: Brugge-Oostkust 
(KB 07/04/1977) 
Gewestplan 4: Diksmuide-Torhout 
(KB 05/02/1979) 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 

Algemene plannen van aanleg geen geen 
Bijzondere plannen van aanleg  SBPA zonevreemde bedrijven 

(24/07/1998)_Wingene 
BPA Hille 
(07/09/1978)_Wingene 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

geen geen 

Verkavelingsvergunningen geen geen 
Ruilverkaveling / 
landinrichting/natuurinrichting 

geen geen 

Beschermde monumenten geen geen 
Beschermde dorpsgezichten geen geen 
Beschermde landschappen geen geen 
Vogelrichtlijngebieden geen geen 
Habitatrichtlijngebieden geen geen 
Gebieden van het duinendecreet geen geen 
Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN), decreet 
Natuurbehoud 

geen geen 

Gebieden met recht van voorkoop geen geen 
Natuurreservaten geen geen 
Bosreservaten geen geen 
Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

geen geen 

Bevaarbare waterlopen geen geen 
Onbevaarbare waterlopen  geen geen 
Risicozones overstromingen geen geen 
Rooilijnen geen geen 
Voet- en buurtwegen geen Wingenesteenweg: buurtweg nr. 2 

en 1 
Boterstraat: buurtweg nr. 11 en 37 
Hondsweg: buurtweg nr. 40 
Vromanstraat: buurtweg nr. 17 
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Figuur 3: voet- en buurtwegen 

Kaart 4: juridische toestand 

Kaart 5: gewestplan 

2.4.2. Stedenbouwkundige vergunningen 

Bouwvergunningen Degroote 

 Ref. nummer Datum Omschrijving 
1  07/07/1968 Bouwen van een opslagplaats. 
2  11/06/1970 Opslagplaats voor schroot en oude voertuigen. 
3  19/05/1978 Uitbreiden van een werkplaats. 
4  01/04/1982 Bouwen van bureel bij bestaande werkplaats. 
5  22/08/1990 Regulariseren/uitbreiden van werkplaats, afsluitingen, koepel 

loods, groenscherm. 
6  24/10/1990 Aanleggen van een groenscherm en afsluiting. 
7  11/12/1991 Uitvoeren van beplantingswerken. 
8  28/01/1993 Vervangen van serreloods door loods. 
9 B1992/4 04/03/1992 Standplaats voor voertuigen. 
10 B1992/107 13/05/1992 Verbouwen van een woning. 
11 B1992/264 09/12/1992 Uitbreiden en reorganiseren van installaties. 
12 B1994/191 15/07/1994 Slopen van een woning en aanhorigheden. 
13 B1998/88 24/06/1998 Slopen oude gebouwen. 
14 B1998/246 06/07/1999 Garage/werkplaats na slopen. 
15 B2000/34 23/05/2000 Bouwen van een bedrijfshal. 
16 B2001/273 16/04/2002 Uitbreiden bedrijfshal. 
17 B2001/191 16/10/2001 Uitvoeren van infrastructuurwerken, rioleringswerken en 

omgevingswerken. 
18 B2002/787 30/07/2002 Industriële loods met bijgebouwen. 

 
Op perceel 44c ten noorden van de Boterstraat is een parking wederrechtelijk opgericht (verharding 
met steenslag, afsluitingen en aanplant van buffergroen). Dit terrein doet dienst als tijdelijke parking 
voor verkochte goederen die kortstondig worden gestald in afwachting van het ophalen door de klant. 
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Kaart 6: overzicht bouwvergunningen Degroote 
 

Bouwvergunningen Terra Plant International 

 Ref. nummer Datum Omschrijving 
1  01/12/1966 Bouwen van een woonhuis. 
2 560.550/77 NR 06/06/1977 Bouwen van een bedrijf voor openbare werken (woonhuis met 

loods-werkplaats). 
3 560.522/78 JE 28/04/1978 Bouwen van een woning, toonzaal en loods. 
4 8.11/37018/1843.1 17/06/1997 Oprichten loods met serre. 
5 8.00/37018/1843.2 15/05/2003 Uitbreiden van een loods. 

Kaart 7: overzicht bouwvergunningen Terra Plant International 
 

2.4.3. Milieuvergunningen 

Milieuvergunningen Degroote 

Omschrijving van  tot 
Garage-onderhoudswerkplaats en carrosserie. 11/08/1983 11/08/2013 
Opslag van voertuigwrakken. 19/12/1985 19/12/1995 
Uitbreiding van een vergunde inrichting met een 
zandstraalinrichting, een luchtcompressor en 
benzinedepot. 

23/10/1986 van 11/08/1983 tot 
11/08/2013 

Verder exploiteren en uitbreiden van een 
garageonderhoudswerkplaats en carrosserie voor 
bedrijfswagens 

26/08/2003 26/08/2023 

 

Milieuvergunningen Terra Plant International 

Omschrijving van  tot 
Exploiteren van een plantenkwekerij en 
tuinaanlegbedrijf (biocidenlokaal). 

09/04/2002 08/04/2022 
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PKNK oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉå=EopsFO=

Het RSV vormt het kader voor het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid en daaraan gekoppeld 
de structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hieronder volgt een bondig overzicht van de 
elementen die doorwerken in de onderhavige Provinciale RUP’s in opmaak. 
In het RSV zijn de gebieden voor economische activiteiten geselecteerd. Naast de stedelijk gebieden 
en het economisch netwerk van het Albertkanaal zijn een aantal economische knooppunten 
geselecteerd. Het gaat om gemeenten die omwille van hun ligging, om historische redenen of omwille 
van de aanwezigheid van bedrijven die een belangrijke rol vervullen binnen de economische structuur. 
Ruimtelijk drukt deze concentratie van economische activiteiten zich uit in de aanwezigheid van 
omvangrijke bedrijventerreinen, afzonderlijke bedrijven en ontsluitingsinfrastructuren. Wingene, 
Hooglede en Meulebeke behoren tot deze selectie. 
De algemene uitgangspunten voor de gewenste economische structuur zijn: 

- bundelen van (nieuwe) economische activiteiten in economische knooppunten; 

- ondersteunen van de economische sterkte van iedere subregio3; 

- ondersteunen van het ruimtelijk beleid met het economisch ontwikkelingsbeleid (vastgelegd in de 
ruimtelijk-economische visies voor de economische knooppunten opgemaakt door de Provincie). 

Voor de beoordeling van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven 
buiten de bedrijventerreinen zijn volgende principes vooropgesteld: 

- nastreven van een maximale verweving van de economische activiteiten in haar omgeving met 
goed nabuurschap als uitgangspunt; 

- alle mogelijkheden en voorzieningen voor de ontwikkeling op de bestaande locatie worden 
uitputtend aangewend; 

- de ruimtelijke implicaties bij een herlokalisatie worden afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie; 

- de ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden; 

- nastreven van een maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit zowel in ruimte als in tijd. 

PKOK mêçîáåÅá~~ä=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=tÉëíJsä~~åÇÉêÉå=EmopJtsF=

3.2.1. Elementen uit de gewenste ruimtelijk structuur bedrijvigheid 
Deze impact laat zich voelen op drie domeinen: de ruimte, het milieu en het verkeer. Naast deze 
domeinen van impact spelen ook sociaal- en bedrijfseconomische criteria een rol bij de beoordeling 
van de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven. Een bedrijf dat wil uitbreiden moet 
geëvalueerd worden volgens deze 4 soorten criteria. Wanneer een bedrijf globaal positief beoordeeld 
wordt, kan tot een verdere ontwikkeling ter plaatse besloten worden. Van zodra kleinere bedrijven 
grootschalig willen uitbreiden, is in principe herlokalisatie op een bedrijventerrein aangewezen. 

                                                 
2 RSV, BVR 23 september 1997 
3 in de ruimtelijk-economische visies opgemaakt door de Provincie is onderzoek gedaan naar de economische eigenheid en 

sterkte van elk van de economische knooppunten en is vastgelegd op welke manier deze kan worden ondersteund 
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In hoofdstuk 4.1 worden de uitbreidingsbehoeften van het bedrijf getoetst aan de hierboven 
opgesomde criteria. 
De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
deze bedrijven. Daarvoor wordt in een van de specifieke beleidskaders van het PRS een lijst met 
evaluatiecriteria aangereikt, die de gemeenten kunnen verfijnen en aanvullen. Als het gaat om 
bedrijven van bovenlokaal niveau in een specifiek economisch knooppunt (bv. Wingene), dan is de 
provincie bevoegd voor het aangeven van de ontwikkelingsmogelijkheden en het vastleggen van de 
bedrijventerreinen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Buiten deze criteria kan ook de bestaande juridische verordenende situatie volgens de vigerende 
bestemmingsplannen en/of de eigendomssituatie van het bedrijf en de omgeving, een rol spelen bij het 
bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Wat de inrichting van bedrijventerreinen betreft moet zuinig intensief ruimtegebruik en een 
hoogwaardige kwalitatieve beeldvorming voorop staan. Niet alleen bij nieuwe bedrijventerreinen 
moet hier aandacht naar gaan, ook bestaande bedrijventerreinen dienen zoveel mogelijk 
geoptimaliseerd te worden. 

3.2.2. Ruimtelijk-economische visie op bovenlokaal niveau 

Doel 
Als uitvoering van de bindende bepaling m.b.t. het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande bedrijven van bovenlokaal niveau die zich buiten bedrijventerreinen situeren in 
gemeenten aangeduid als kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten, zijn de 
ruimtelijk-economische visies opgemaakt. 
Deze visie vormt het afwegingskader voor het toetsen van de concrete uitbreidingsvragen van 
individuele bedrijven, het beantwoorden van vragen over het individueel ontwikkelingsperspectief en 
de eventuele ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijfsterreinen. Daarbij wordt een afweging 
gemaakt in hoofdzaak op vlak van milieu, mobiliteit, de ruimtelijke draagkracht van de omgeving, de 
bedrijfskenmerken, de gemeentelijk visie-elementen en de juridisch-planologische kenmerken. 
Hieronder worden de elementen opgesomd die de opname van de respectievelijke bedrijven in een 
PRUP kaderen, motiveren en verantwoorden. 

Ruimtelijk-economische visie specifiek economisch knooppunt Wingene4 
Wingene binnen de gewenste ruimtelijke structuur 
De gemeente Wingene hoort zowel bij de deelruimte Middenruimte (het zuiden van de gemeente) als 
bij de deelruimte Veldruimte (het noorden van de gemeente).  
In de Middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund. Dit heeft in het verleden reeds geleid 
tot een specifiek landschap met verspreide - al dan niet grootschalige - bebouwing. De evolutie van 
deze activiteiten moet dan ook passen in dit ‘nieuwe landschap’.  
De concentraties van bestaande bedrijvigheid in specifieke economische knooppunten voor clustering 
en endogene economische ontwikkeling is één van de bepalende elementen en van het bijhorende 
ruimtelijke beleid in de gewenste ruimtelijke structuur van de Middenruimte.  
De Middenruimte kenmerkt zich door een zeer grote diversiteit aan bedrijvigheid, zowel naar 
ruimtelijke kenmerken (vb. klein- en grootschaligheid, verspreid patroon) als soorten activiteiten (vb. 
sectoren, tewerkstelling). Daarbij wordt gesteld dat bedrijventerreinen in de specifieke economische  

                                                 
4 Ruimtelijk economische visie specifiek economisch knooppunt Wingene, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in 

zitting van 14 oktober 2002, integrale versie zie bijlage I 
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knooppunten zich kunnen ontwikkelen aansluitend bij die bestaande bedrijvigheid, rekening houdend 
met de draagkracht van de omgeving, de ontsluiting en de clustervorming. 
De beekvalleien, heuvelruggen, bosgebieden en open-ruimteverbindingen worden als natuurlijke 
bouwstenen van het industriële landschap gezien en zijn eveneens één van de bepalende elementen en 
van het bijhorende ruimtelijke beleid in de gewenste ruimtelijke structuur van de Middenruimte. Een 
belangrijk streefdoel is de kwalitatieve (her)inrichting van het nieuwe landschap met een integratie van 
wat van deze vernoemde bouwstenen is overgebleven.  
In de omgeving van de as Roeselare-Tielt structureren bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap 
door te fungeren als ‘natuurlijke aders’ door het agrarisch gebied. Deze worden deels bouwvrij 
gemaakt in het kader van het integraal waterbeheer. 
De Veldruimte daarentegen wordt gekenmerkt door het vrij gave cultuurhistorische landschap van 
‘veldgebieden’ met bossen en dreven in een fijnmazig dambordpatroon. Een open-ruimtebeleid staat 
hier dan ook in hoofdzaak voorop. Rekening houdend met de landschappelijke context is de 
kernenselectie er beperkt gehouden. 

Conceptelementen 
Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur op bovenlokaal niveau worden voor de ruimtelijk-
economische visie twee conceptelementen voorgesteld.  

Conceptelement 1: bedrijvigheid van bovenlokaal niveau enten op secundaire wegen 
Voor bedrijven van bovenlokaal niveau geldt omwille van de belangrijke verkeersgeneriek het 
locatiebeleid bij uitstek. Dit is er op gericht (nieuwe) verkeersgenererende activiteiten te voorzien op 
die locaties waar de capaciteit en kwaliteit van het vervoerssysteem dit toelaten. Daarmee wordt het 
mobiliteitsprofiel van de activiteit afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie.  
De bestaande bedrijvigheid van bovenlokaal niveau zal zich in de meeste gevallen over een langere 
periode ontwikkeld hebben (historisch gegroeide bedrijven). De (maatschappelijke) draagkracht is 
voor dergelijke bestaande bedrijven dan ook groter te noemen.  
Zodoende worden volgens deze uitgangshouding van een adequaat locatiebeleid, in het specifiek 
economisch knooppunt Wingene, ruimere ontwikkelingsmogelijkheden gegeven aan bedrijven van 
bovenlokaal niveau die zich situeren in de nabijheid van secundaire wegen, dan wanneer dit niet het 
geval is.  
Niettemin kunnen ook andere aspecten (bv. milieu) een belangrijke rol spelen of randvoorwaarden 
vooropstellen bij het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden, waarvan bij de aanvang rekening 
mee moet gehouden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bedrijven die gebruik maken van 
grondwaterwinning; normeringen daaromtrent kunnen doorslaggevend zijn wanneer de 
uitbreidingsvragen daar een weerslag op hebben.   
Elementen op lokaal niveau zullen dan verder bepalen welke uitbreidingsrichtingen het meest geschikt 
zijn. Zo is het voor ruimtelijk geïsoleerde grootschalige bedrijven vanuit ruimtelijk oogpunt belangrijk 
om de bestaande open ruimtes rondom de bedrijven zelf zoveel als mogelijk te vrijwaren van 
bebouwing en geen verdere verlinting te creëren. 
De kernen van de nederzettingsstructuur zijn eveneens verzamelplaatsen van lokale bedrijvigheid met 
eventuele aanwezigheid van grootschalige bedrijven. De uitbreidingsmogelijkheden en –richtingen 
worden dan in hoofdzaak bepaald door de impact op de woonomgeving of de leefkwaliteit, op het vlak 
van ruimtelijke aspecten, milieu en mobiliteit. Dit dient lokaal bekeken te worden, geval per geval, 
waarbij tevens de maatschappelijke impact en de historiek van het bedrijf sterk zullen doorwegen. 
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Figuur 4: weergave conceptelement 1 

Conceptelement 2: waardevolle open ruimte vrijwaren van verdere bebouwing 
De locatie van de bedrijven en de uitbreidingsrichting wordt getoetst aan de open-ruimtegebieden met 
een belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarde die geselecteerd zijn in het PRS-WV. 
In de gewenste ruimtelijke structuur op bovenlokaal niveau komen in Wingene en omgeving een 
aantal open-ruimtegebieden met een belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarde voor. Deze 
dienen zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven van verdere bebouwing. 
Natuuraandachtszone Omgeving Bulskampveld: dit dient gezien te worden als een gebied van 
Vlaams niveau met in hoofdzaak een belangrijke natuurwaarde. De diverse gebieden in het PRS 
geselecteerd als gave landschappen of ankerplaatsen (bv. Munkebossen, Bulskampveld) maken daar 
deel van uit. 
Beekvalleien van de Ringbeek (-Velddambeek), Veldekesbeek-Ringbeek en Klaphullebeek: dit 
zijn smallere natuurverbindingsgebieden op provinciaal niveau, die op subregionaal of gemeentelijk 
niveau eerder als groene linten in het landschap voorkomen. Naast de natuurverbindingsfunctie dient 
het waterbergend vermogen zoveel mogelijk behouden en versterkt te worden door het vrijwaren van 
bebouwing. 
Gave landschappen Ringbeek en Veldekens en Meerlandshoek: dit zijn gebieden met belangrijke 
relictzones van traditionele landschappen. Het behouden en versterken van de traditionele kenmerken 
en de karakteristieke relicten staan er voorop. 
Op het vlak van de agrarische structuur komen in Wingene geen specifieke selecties voor in de 
hogere ruimtelijke structuurplannen. In het PRS hoort Wingene zowel tot het deelgebied ‘intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur’, waarvoor de gemeenten een taak is weggelegd voor wat betreft 
het aanbrengen van een verdere differentiatie (o.a. aanduiden van lokale bouwvrije zones), als tot het 
deelgebied ‘grondgebonden agrarische structuur als ruimtelijke drager’, waarop provinciaal niveau 
voor de landbouw bouwvrije zones aangeduid kunnen worden. 
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Figuur 5: weergave conceptelement 2 

 

Toetsing aan de conceptelementen  

 

Figuur 6: ligging van Degroote en Terra Plant 
International t.o.v. de kernen en de geselecteerde 
wegen 

Figuur 7: ligging van Degroote en Terra Plant 
International t.o.v. waardevolle open ruimte 
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Conclusie 
Zowel Degroote als Terra Plant International zijn rechtstreeks ontsloten op de N370 die verbonden is 
met N50, beide zijn geselecteerd als secundaire weg 2. 
Door de voorziene uitbreiding worden geen typische landschapskenmerken en waardevolle open 
ruimten zoals omschreven in het PRS-WV aangetast. De grensstellende elementen voor de uitbreiding 
van bedrijven worden hoofdzakelijk bepaald door de aanwezige infrastructuur en de agrarische 
structuur. De percelen die bijkomend in gebruik worden genomen betekenen geen wezenlijke 
aantasting van deze agrarische structuur. Het is pas ten noorden van het terrein waar zich een 
gestructureerd en homogeen agrarisch gebied bevindt. 
Het RUP is bijgevolg in overeenstemming met de principes en voldoet aan de beoordelingscriteria van 
het PRS-WV en de ruimtelijk-economische visie voor de gemeente Wingene. 

PKPK sççêçåíïÉêé=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=êìáãíÉäáàâ=ëíêìÅíììêéä~å=táåÖÉåÉR=

De gemeente Wingene beschikt nog niet over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(GRS). Wel zijn er recent een aantal deelnota’s opgemaakt (bv. deelnota bedrijvigheid, 2002) waarbij 
visies op lokaal niveau weergegeven worden. 

Specifieke beleidsopties qua bedrijven buiten de bestaande economische structuur 
Er is gebleken dat een groot deel van de bestaande bedrijven binnen de bestaande 
nederzettingsstructuur kunnen worden gehandhaafd en geoptimaliseerd. 
Tengevolge van de economische dynamiek die in Wingene vastgesteld wordt en op basis van bepaalde 
herlokalisatie-opties wordt hiernavolgende nieuwe zoekzone voor diverse bedrijvenactiviteiten 
vooropgesteld. 

Zoekzone voor een regionaal bedrijventerrein: provinciale bevoegdheid 
De uitbreidingsbehoeften worden bepaald door de Provincie. De gemeente stelt voor om toekomstige 
uitbreiding van regionale bedrijvigheid te laten aansluiten bij de bestaande zones t.h.v. Hille. Hille 
Noord kan worden uitgebreid in oostelijke richting, Hille Zuid in oostelijke of zuidelijke richting. 
Uitbreiding RO Hille Noord 
Het bedrijventerrein Hille Noord RO wordt gedomineerd door het logistieke karakter van het bedrijf 
Degroote Trucks en Trailers dat vrachtwagens inkoopt, herstelt en verkoopt. Anderzijds is er het 
bedrijf Fraeyman dat zowel functioneert als aannemer van beplantingen en dat plantenverkoop ter 
plaatse doet. 

                                                 
5 Groep Planning, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wingene, voorontwerp, richtinggevend deel, mei 2002 
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QKNK qçÉíëáåÖ=~~å=ÇÉ=Éî~äì~íáÉÅêáíÉêá~=mopJts=

4.1.1. Ruimtelijke aspecten  

4.1.1.1. Degroote 

 
feitelijke toestand: topokaart feitelijke toestand: orthofoto 

 

Ruimtebeslag, schaal van het bedrijf tov de omgeving 
De grondoppervlakte ingenomen door het bedrijf is reeds aanzienlijk, mede gelet op de omliggende 
bewoning. 
De ruimte-inname in derde dimensie is momenteel relatief beperkt, op één gebouw van 17 m hoog na. 
In de toekomst kan deze hoogte echter over een groter geheel van het terrein gerealiseerd worden, 
waardoor stapelen in meerdere bouwlagen mogelijk wordt. De bouwhoogte van 18 m wordt echter 
nergens overschreden. 

Situering in het landschap en voorkomen van het bedrijf 
Het bedrijf is duidelijk zichtbaar vanaf de Wingenesteenweg en vanuit het bedrijventerrein Hille. Het 
bedrijf heeft echter vele inspanningen geleverd om op een positieve manier zichtbaar te zijn vanuit de 
omgeving. Getuigen daarvan zijn hun uitgangsbord, de architectuur van hun bureelgebouwen en de 
zorg die besteed werd aan de aanplant en het onderhoud van de buffer. Deze werd naar de omgevende 
bewoning toe speciaal op een verhoogd talud gerealiseerd, zodat voor de woningen het zicht op de 
bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk doorbroken wordt.  
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Situering ten opzichte van beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten of 
bakens in het landschap 
De site is niet gelegen in de nabijheid van een beschermd monument, landschap of dorpsgezicht. Voor 
het grootste deel ligt het bedrijf in de geëigende zone, die daarenboven aansluit bij het gemengd 
regionaal en lokaal bedrijventerrein Hille.  

Historiek van het ruimtegebruik 
Het bedrijf werd in het begin van de jaren ’60 opgericht op de huidige locatie. In het gewestplan werd 
deze locatie ingekleurd als industriegebied, waardoor het gelegen is in de geëigende zone. De 
gevraagde uitbreiding ligt in agrarisch gebied. 
Momenteel gebruikt het bedrijf twee externe parkings, gelegen langsheen de N 50 (aan frituur 
Katrientje) en aan de overzijde van de Boterstraat (onvergunde parking). Om aan deze toestand een 
einde te maken wordt in dit RUP extra ruimte voorzien om deze parkings te kunnen herlocaliseren en 
centraliseren bij het bedrijf. Dit wordt gekoppeld aan een termijn, en verbonden aan de verwerving van 
de gronden waarop dit voorzien wordt. Binnen 5 jaar na de verwerving van deze gronden zullen de 
parkings moeten geherlocaliseerd zijn.  

4.1.1.2. Terra Plant International 

feitelijke toestand: luchtfoto
 
 
 
feitelijke toestand: topokaart 

 

Ruimtebeslag, schaal van het bedrijf t.o.v. de omgeving 
De ruimte inname van het bedrijf en de impact op de omgeving is, gelet op de nabijheid van het bedrijf 
Degroote en het bedrijventerrein de Hille, en gelet op de groene omkadering van het bedrijf, eigen aan 
de bedrijfsactiviteit, beperkt. Ook na de uitbreiding zal de impact op de omgeving relatief beperkt 
blijven.   
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Situering in het landschap en voorkomen van het bedrijf 
Door de activiteit van het bedrijf en het gebruik van open plantbedden aan de straatzijde en rondom 
rond het bedrijf, is het bedrijf volledig ingebufferd ten opzichte van de omgeving. Het heeft daardoor 
een zeer groen voorkomen en de lage bedrijfsgebouwen zijn vanuit alle richtingen ingebed in het 
groen.  

Situering ten opzichte van beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten of 
bakens in het landschap 
De site is niet gelegen in de nabijheid van een beschermd monument, landschap of dorpsgezicht. Het 
bedrijf sluit aan bij de terreinen van Degroote nv, en bij het gemengd regionaal en lokaal 
bedrijventerrein Hille.  

Historiek van het ruimtegebruik 
Het bedrijf is reeds sinds de jaren ’60 op deze site gevestigd. Het is begonnen als een 
aannemersbedrijf, maar heeft nadien zijn activiteiten gewijzigd naar tuinaanleg en aanleveren van 
planten voor de groothandel en tuinaanleg. Het bedrijf is in het gewestplan opgenomen in agrarisch 
gebied.  

4.1.2. Aspecten m.b.t. het milieu 

4.1.2.1. Degroote 

Milieuhinder 
Het bedrijf heeft een herkenning voor de uitbreiding van een vergunde inrichting (garage-
onderhoudswerkplaats en carrosserie) met een zandstraalinrichting, een luchtcompressor en 
benzinedepot. Deze werd afgeleverd op 11 augustus 1993 en is geldig tot 11 augustus 2013. 

Openbare nutsvoorzieningen 
Water en elektriciteit zijn aanwezig. Om de toekomstige elektriciteitsvoorzieningen niet in het gedrang 
te brengen hebben reeds gesprekken met de gemeente en het netmanagement plaatsgevonden om op de 
site een bijkomende hoogspanningscabine te plaatsen. 

4.1.2.2. Terra Plant International 

Milieuhinder 

Het bedrijf heeft een erkenning voor het bewaren, verkopen en gebruiken van biociden voor land- en 
tuinbouw. De milieuvergunning voor exploitatie van een klasse 2 werd afgeleverd op 9 april 2002 en 
is geldig tot 8 april 2022.  

Openbare nutsvoorzieningen 
Water en elektriciteit zijn aanwezig. Het bedrijf is gelegen langs een volledig uitgeruste weg. 



  ARCADIS Gedas NV  
   
 

Dossier: ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maart 2006 
regionale bedrijven Degroote en Terra Plant International te Wingene Pagina 40 van 63 

4.1.3. Verkeersaspecten 

4.1.3.1. Degroote 

Verkeershinder – bereikbaarheid 
Ligging t.o.v. het hoger wegennet 
De aan- en afvoerroute voor bestel- en vrachtwagens richting Brugge en E40 gebeurt via N50 
(secundaire weg type 2) en door de kern van Hille. 
Richting Kortijk en Roeselare gebeurt de afwikkeling van het verkeer door de kern van Zwevezele 
(N370- secundaire weg type 2) en de A17. 
Richting Wingene/Gent gebeurt het transport via de N370 (secundaire weg type 2) en de kern van 
Wingene. 
Interne mobiliteit 
Het aantal bewegingen op vandaag bedraagt gemiddeld 160: 

- 30 bewegingen voor aan- en afvoer van bedrijfswagens 

- 70 bewegingen van personeel 

- 60 bewegingen van klanten 
Door het centraliseren van de verschillende sites op één plek vermindert het aantal bewegingen door 
het wegvallen van de beweging van klanten en personeel tussen de sites.   
Het grootste deel van de aan- en afvoer nu gebeurt via de toegangsweg aan Hille Noord 
(Wingenesteenweg). De afvoer van verkochte vrachtwagens gebeurt echter deels ook via de 
Boterstraat (gezien de verkochte wagens aan de overzijde van de Boterstraat worden gestald). Dit valt 
ook weg eens deze parking op het terrein zelf gerealiseerd wordt.  
De Boterstraat zou enkel nog gebruikt worden als inrit naar de tweede toegang van het bedrijf (voor 
brandveiligheid is zo’n tweede toegangsweg vereist), en als aanvoerroute van kleine materialen en 
wisselstukken naar de werkplaats. Deze aanvoer van leveranciers gebeurt niet met vrachtwagens maar 
met kleinere bestelwagens. Het profiel van de Boterstraat laat niet toe dat er meer bewegingen langs 
die straat worden georganiseerd. Het volledig vermijden van bewegingen langsheen de Boterstraat is 
in de eerste fase niet realistisch. Het bedrijf is bereid om in de eerste fase de toegang langsheen de 
Boterstraat te versmallen zodat het overgrote deel van de vrachtwagens het bedrijf via de 
Wingenesteenweg moeten oprijden. Voor de verkochte wagens, die tot aan de herlocalisatie van de 
parking nog aan de overzijde van de Boterstraat worden gestald, is het echter nuttig dat deze toch via 
het terrein gewoon de Boterstraat kunnen kruisen. Kan dit niet, dan betekent dit een extra belasting 
van zowel de Wingenesteenweg, de N50 en de Boterstraat.  
Na de realisatie van de eerste fase engageert het bedrijf zich ertoe de toegang langs de Boterstraat 
volledig af te sluiten. Dit zal gerealiseerd worden door het plaatsen van een noodpoort tussen de reeds 
versmalde toegang. Op die manier kan deze toegang wel nog gebruikt worden door de hulpdiensten in 
noodgevallen, maar zal alle bedrijfsverkeer zich via de Wingenesteenweg organiseren en dus niet meer 
via de Boterstraat verlopen. Dit zal de woonkwaliteit in de Boterstraat ten goede komen. 
Om aan deze voorwaarde een zekerheid van realisatie te geven, wordt dit gekoppeld aan een termijn. 
Omdat dit ook gekoppeld is aan het herlocaliseren van de parkings aan de N50 en aan de Boterstraat 
is, en het verwerven van de gronden om dit te kunnen realiseren, wordt dezelfde termijn gehanteerd, 
namelijk binnen 5 jaar na het verwerven van de gronden (en na goedkeuring van dit RUP) dienen de 
parkings geruimd en overgebracht te zijn en dient de toegang afgesloten te worden.  
Na de uitbreiding zou het aantal bewegingen verhogen tot 220. Dit vooral door de bijkomende aan- en 
afvoer van tweedehandswagens en verkochte wagens en het bijkomend aantrekken van klanten.  
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Clustergebonden karakter, afzetmarkt 
De afzetmarkt van het bedrijf ligt vooral in het buitenland, in nieuw aan te boren markten zoals landen 
in de EU-uitbreiding (Polen, Tsjechië, …), landen als Irak, Egypte, Angola, Soedan, en ex-
oorlogsgebieden, waar er een grote vraag naar degelijke en betaalbare logistieke ondersteuning is.  
De bedrijfstak van tweedehands autohandel en revisie, recyclage en hergebruik van vrachtwagens en 
vrachtwagenonderdelen is momenteel een bloeiende sector. Deze sector staat sterk in Midden West-
Vlaanderen, en wordt vertegenwoordigd in gemeenten zoals Wingene, Hooglede en Kortemark. 

Ontsluiting door openbaar vervoer 
Op de N50 en de N370 zijn haltes voor het openbaar vervoer. Ook in het centrum van Hille zijn er 
meerdere haltes aanwezig. 

4.1.3.2. Terra Plant International 

Verkeershinder – bereikbaarheid 
Ligging t.o.v. hoger wegennet 
De aan- en afvoerroute voor bestel- en vrachtwagens richting Brugge en E40 gebeurt via N50 
(secundaire weg type 2) en door de kern van Hille. 
Richting Kortijk en Roeselare gebeurt de afwikkeling van het verkeer door de kern van Zwevezele 
(N370- secundaire weg type 2) en de A17. 
Richting Wingene/Gent gebeurt het transport via de N370 (secundaire weg type 2) en de kern van 
Wingene. 
Mobiliteitsprofiel 
Het grootste deel van de aan- en afvoer nu gebeurt via Ruddervoorde of Lichtervelde naar de A17. 
Ook de E40 vanaf Oostkamp via de N50 en vanaf Beernem via de N370 zijn belangrijke aan- en 
afvoerroutes. Een klein deel van de aan- en afvoer gebeurt via Deinze-Waregem (N370 en N327).   
Na de uitbreiding wordt het bijkomend aantal bewegingen geschat op een 15 à 20 per dag voor de aan- 
en afvoer naar de cash & carry hal (vnl. bestelwagens en vrachtwagens).  

Clustergebonden karakter, afzetmarkt 
De afzetmarkt en ook de leveranciers van het bedrijf liggen vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Een 
groot deel van de afzet gebeurt ook in Noord-Frankrijk (regio Le Havre – Nancy). Daarnaast werkt het 
bedrijf mee aan projecten voor de aankleding van publieke ruimtes in verschillende buitenlandse 
steden (Parijs, Berlijn, …). Zelf doet Terra Plant geen aanleg of onderhoud van de tuinen, maar werkt 
wel mee aan ontwerp en opvolging van de werkzaamheden. 

Ontsluiting door openbaar vervoer 
Op de N50 en de N370 zijn haltes voor het openbaar vervoer. Ook in het centrum van Hille zijn er 
meerdere haltes aanwezig. 
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4.1.4. Bedrijfseconomische aspecten 

4.1.4.1. Degroote 

Investeringen 
In de periode 1999-2003 investeerde het bedrijf op jaarbasis zo’n 1.4 miljoen € aan onroerende 
goederen (gebouwen, gronden, omgevingswerken). De totale investeringswaarde van het bedrijf op 
Hille Noord is 9.5 miljoen €. De geplande investeringen in het bedrijf voor de uitbreiding (in 2 fases) 
wordt geraamd op 5 miljoen €. 

Productieproces 
Het productieproces en de workflow zijn op heden redelijk goed georganiseerd, maar kunnen 
geoptimaliseerd worden door het centraliseren van de verschillende sites op één plek. Omwille van 
normen opgelegd vanuit de milieuwetgeving is het voorzien van een extra werkplaats waar activiteiten 
binnen kunnen gebeuren een noodzaak.  

Beschikbaarheid gebouwen 
Er is geen leegstand in de bestaande bedrijfsgebouwen. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich 
geen andere gebouwen die als werkplaats dienst kunnen doen, bovendien is het de wens van het 
bedrijf alles te centraliseren en is uitwijken naar andere locaties bijgevolg geen optie.  

Tewerkstelling 
In het bedrijf zijn momenteel 35 mensen tewerkgesteld. Voor de onmiddellijke uitbreiding wordt een 
groei van 15 à 20 werknemers verwacht, zowel bedienden als arbeiders. 

4.1.4.2. Terra Plant International 

Investeringen en omzet 
De investeringen in plantgoed bij de opstart van het bedrijf bedroegen €250.000. Sindsdien is de stock 
planten en potten jaarlijks met gemiddeld €40.000 vergroot.  
De omzet is de laatste jaren tussen 1997 en 2004 jaarlijks met een 16 à 22% gegroeid. 

Productieproces 
Het bedrijf kweekt planten of koopt in het buitenland plantgoed aan, waarna het die terug verhandelt in 
loten samengesteld volgens de bestelling van de individuele klant (groothandelaars en tuinaanleggers). 
Een deel van deze overslag gebeurt momenteel buiten het bedrijf (o.a. in de gehuurde loods in 
Lochristi). Dit is duur en het bedrijf heeft er geen overzicht en controle op de kwaliteit. Door de 
uitbreiding kan dit gecentraliseerd worden in de cash & carry hal.  

Beschikbaarheid gebouwen 
Er is geen leegstand in de bestaande bedrijfsgebouwen. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich 
geen andere gebouwen die als werkplaats dienst kunnen doen, bovendien is het de wens van het 
bedrijf de opslag en overslag in de gehuurde loodsen af te bouwen en hier ter plaatse te centraliseren.  
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Tewerkstelling 
In het bedrijf zijn momenteel 3 mensen permanent tewerkgesteld, in er wordt gewerkt met een aantal 
personen op zelfstandige basis (onderhoud kwekerij ed). Na de uitbreiding wordt verwacht een viertal 
werknemers vast in dienst te kunnen nemen en na het oprichten van de cash & carry hal kan deze werk 
bieden aan 3 personen. 

QKOK qçÉíëáåÖ=~~å=ÇÉ=êìáãíÉäáàâJÉÅçåçãáëÅÜÉ==îáëáÉ=

De afweging van de mogelijkheden voor afzonderlijke bestaande bedrijven dient, gezien de ligging 
nabij het lokale en regionale bedrijventerrein de Hille, gekaderd te worden in een ruimere visie op dit 
gebied. Momenteel, door het negatieve cijfer op de ruimtebalans voor Wingene, kunnen in dit gebied 
enkel maar ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan bestaande bedrijven met 
uitbreidingsvragen. Op vandaag is er enkel kennis van uitbreidingsvragen van 3 bedrijven op en rond 
Hille, namelijk Degroote, Terra Plant International en Joris Ide. 
In de ontwikkelingsvisie voor deze bestaande bedrijven zijn volgende elementen van belang: afweging 
ten opzichte van de agrarische, natuurlijke en landschappelijke structuur, ontsluiting op lokaal niveau 
en de verhouding van deze bedrijven ten opzichte van het bestaande bedrijventerrein.  
Voor de bedrijven Degroote en Terra Plant International dienen de grenzen van hun 
uitbreidingsmogelijkheden gezocht te worden vanuit de agrarische omgeving. Op basis van onderzoek 
naar de gronden van actieve landbouwhoeves in de omgeving, blijkt dat de Boterstraat een eerste 
harde grens vormt. De hoeve gelegen tussen de Boterstraat en de Wingenesteenweg blijkt geen zekere 
bedrijfsopvolging te kennen en kan dus op termijn wel meegenomen worden in de uitbreiding van het 
bedrijf Degroote. Landbouwgronden ten noorden en oosten van de Boterstraat blijken te behoren tot 
verschillende actieve landbouwbedrijven, waardoor het wenselijk is deze te vrijwaren voor de 
landbouw en de Boterstraat aldus als grens voor mogelijke uitbreidingen te beschouwen.  
De reservezone tussen de Boterstraat en de Wingenesteenweg dient zo lang mogelijk het gebruik als 
landbouwgrond te behouden.  
Een verdere noordelijke en oostelijke uitbreiding van deze bedrijven wordt in ieder geval uitgesloten.  
Dergelijke uitbreiding betekent een serieuze landschappelijke impact, vooral naar bebouwing 
langsheen de Wingenesteenweg. Ook dit is een reden om de uitbreiding in oostelijke richting op dit 
punt (de Boterstraat) te laten stoppen. Het is in geen geval de bedoeling een langgerekt bedrijvenlint te 
creëren tussen de Hille en Wingene. Er wordt eerder voor geopteerd tussen de Hille en Wingene een 
open corridor te behouden waar ruimte is voor landbouw en natuur, onder andere in het opwaarderen 
van beekvalleien  
De ontsluiting van beide bedrijven dient zoveel mogelijk naar de Wingenesteenweg georiënteerd te 
worden. Voor het bedrijf Degroote blijkt dit in eerste fase nog niet haalbaar, omwille van 
veiligheidsredenen en bedrijfsorganisatorische aspecten dient een minimale ontsluiting langsheen de 
Boterstraat behouden te blijven. Het bedrijf is wel bereid de toegang tot het bedrijf langsheen de 
Boterstraat te vernauwen, waardoor zeker geen vrachtverkeer meer langs daar de bedrijfsterreinen kan 
bereiken. Enkel personeel dat in de daar gelokaliseerde werkplaatsen werkt en leveranciers die stukken 
aanleveren die rechtstreeks in de werkplaats aangewend worden, zullen nog via de Boterstraat naar dit 
deel van het terrein mogen. Na het realiseren van de eerste fase zal deze toegang volledig worden 
afgesloten en enkel in noodgevallen gebruikt kunnen worden door de hulpdiensten. 
Voor het bedrijf Terra Plant International is een tweede toegang naar de Wingenesteenweg 
noodzakelijk, maar met dien verstande dat dit de verkeersveiligheid eerder ten goede zal komen. Nu 
bestaat er maar één in- en uitrit voor het bedrijf, waarop kruisend verkeer onmogelijk is. Door het 
aanleggen van een tweede ingang, kan een een-richtings-circulatiesysteem uitgebouwd worden, 
waardoor vrachtwagens niet meer op de openbare weg moeten draaien of manoeuvreren en er geen 
kruisend verkeer op het terrein meer kan voorkomen. 
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QKPK t~íÉêíçÉíë=

BVR dd. 01/10/2004 legt maatregelen op m.b.t. buffering en infiltratie van hemelwater voor 
dakoppervlaktes en verhardingen. De noodzakelijke ruimte dient binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan voorzien te worden. 
Het waterbergend vermogen van het terrein mag niet verminderd worden. Binnen het plangebied 
moeten alle maatregelen m.b.t. het bufferen en infiltreren van hemelwater worden gerealiseerd. Dit 
kan gebeuren in de vorm van bovengrondse of ondergrondse, gesloten of open reservoirs of bekkens.  
Voor Degroote worden de nodige maatregelen voorzien op eigen terrein. Deze maatregelen zijn 
beschreven in de technische fiche in bijlage6. 
Voor Terra Plant International: er wordt een regenwaterreservoir voorzien bij de uitbreiding. Dit 
water wordt hergebruikt voor de bewatering van de planten. 
 

QKQK ^ÑïÉÖáåÖ=íKçKîK=ÇÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=ëíêìÅíììê=

De hoeve die in het reservegebied is opgenomen kent op vandaag geen landbouwactiviteit meer. 
Verder wordt in dit RUP rekening gehouden met de opties uit het RSV, enerzijds het compact laten 
uitbreiden van bestaande bedrijven, anderzijds het behouden van aaneengesloten agrarische gebieden. 
Om deze redenen moeten de verspreid gelegen parkings van het bedrijf op deze site gecentraliseerd 
worden, zodat daar (aan de overijde van de Boterstraat, langs de N50) terug grotere aaneengelsoten 
delen agrarisch gebied kunnen ontstaan. Anderzijds wordt een compacte en gecentraliseerde 
uitbreiding van de bestaande bedrijven op deze site beoogd.

                                                 
6 Zie bijlage 2 
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QKRK sáëáÉ=Éå=ÅçåÅÉéíÉå==

4.5.1. Degroote 

4.5.1.1. Landschappelijke inkleding van de toekomstige uitbreidingen naar de open ruimte toe en representatief karakter naar de 
Wingenesteenweg toe. 
Elementen van essentieel belang voor de ordening van de bedrijfssite en de 
onmiddellijke omgeving en bijgevolg te verankeren in de stedenbouwkundige 
voorschriften 

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

I.f.v. de landschappelijke inpassing en als overgang naar het open gebied ten noorden 
van de Boterstraat, wordt een groenscherm aangebracht langs de openbare weg. 
Buffering tussen verschillende bedrijfsactiviteiten onderling is niet noodzakelijk, dit 
vooral i.f.v. optimaal ruimtegebruik. 
Toegang nemen tot het bedrijfsterrein via de buffer is niet toegelaten (enkel tot de 
personeelsparking = bestaande toegang). Deze toegang wordt na realisatie van fase 1 
afgesloten en doet dan enkel nog dienst als noodtoegang.  

Buffer van gemiddeld 15 m breed t.o.v. Boterstraat en t.o.v. omliggende open ruimte en perceelsgrens. 
Toegangen tot het bedrijfsterrein via deze buffer zijn niet toegelaten (enkel tijdelijk tot de 
personeelsparking = bestaande toegang). 
Plaatselijk zijn de buffers beperkt tot 3m. of 5 m. als gevolg van de inplanting van bestaande constructies en 
verhardingen en de beperkte ruimte tussen aanpalende eigendommen en het bedrijfsterrein. 
T.o.v. het reservegebied wordt en buffer van 5 m. grerealiseerd. Bij aansnijding van de reservezone vervalt 
deze buffer. 

Bouwvrije strook van 15 m breed t.o.v. Wingenesteenweg. In deze strook wordt eventueel een 
secundaire toegang voorzien. 

T.o.v. de N370 (Wingenesteenweg) wordt i.f.v. het representatief karakter van het 
bedrijventerrein een bouwvrije zone vastgelegd waardoor het groene karakter van Terra 
Plant International wordt bestendigd. Ook bij het aansnijden van het reservegebied 
wordt deze inrichting opgelegd.  
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4.5.1.2. Invulling uitbreiding 
Elementen van essentieel belang voor de ordening van de bedrijfssite en de 
onmiddellijke omgeving en bijgevolg te verankeren in de stedenbouwkundige 
voorschriften 

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

De sector van de verhandeling en het onderhoud van specifieke bedrijfswagens kent een 
opmars de laatste jaren. Om op een degelijke manier te kunnen voldoen aan de vraag is er 
noodzaak aan uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen. 
Uitbreidingsbehoeften i.f.v. een uitbreiding van de opslagcapaciteit en bedrijfsgebouwen 
(wasstraat en stoomstraat).  
Uitbreiding sluit onmiddellijk aan bij bestaande bedrijfsgebouwen en is voldoende ver naar 
achter geplaatst. 
De parking ten noorden van de Boterstraat en een parking langs de N50 worden 
geherlocaliseerd (herstel van de open ruimte) binnen de zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein. 
De activiteit vraagt vooral veel ruimte voor het stallen van vrachtwagens (parkeerplaatsen) 
en een voldoende grote werkplaats. 

Zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein 
Vormgeving en architectuur naar analogie van bestaande architectuur van vrachtwagentoren en 
kantoorgebouw.  
Toegankelijkheid van de uitbreiding enkel via de interne wegenis, geen activiteit naar de woningen en 
de omliggende open ruimte toe. 
De herlocalisatie van 2 parkings (parking Boterstraat en parking N50) moet gerealiseerd worden samen 
met de uitbreidingen op korte termijn. 

In deze zone worden uitbreidingsbehoeften i.f.v. een de bestaande activiteit en nieuwe maar 
complementaire activiteiten opgevangen (bv. schadeclaims verzekeringen, bijkomende 
parkings i.f.v. groeiende verkoop). 

Zone voor reservegebied specifiek regionaal bedrijventerrein 
Naar analogie van zone voor regionale bedrijfsactiviteiten. 
Toegankelijkheid van de uitbreiding kan met een secundaire toegang via Wingenesteenweg. 

I.f.v. een efficiënte interne mobiliteit van het bedrijf is het noodzakelijk een tweede 
(secundaire) toegang tot de bedrijfssite te lokaliseren. Bij het aansnijden van de reservezone 
vergroot de oppervlakte van het bedrijfsterrein aanzienlijk en is een bijkomende aansluiting 
op de Wingenesteenweg noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen en om onnodig intern 
verkeer zoveel mogelijk te vermijden. 

Zone voor secundaire toegang 

De toegang is van lagere rang dan de toegang via Hille Noord 1. 
De zone voor secundaire toegang wordt geïntegreerd in de zone voor bouwvrije strook naar analogie 
met art. 5. 
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4.5.1.3. Zuinig ruimtegebruik en hoogwaardige kwalitatieve beeldvorming 
Elementen van essentieel belang voor de ordening van de bedrijfssite en de onmiddellijke 
omgeving en bijgevolg te verankeren in de stedenbouwkundige voorschriften 

Op te nemen in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

Zuinig ruimtegebruik en hoogwaardig kwalitatieve beeldvorming zijn 2 belangrijke 
uitgangspunten bij het beoordelen van de uitbreidingsbehoeften van bestaande bedrijven. 
Daarom worden beoordelingscriteria opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften op 
basis waarvan de aanvrager moet aantonen dat de nodige inspanningen zijn geleverd om te 
voldoen aan  

Criteria en inrichtingsprincipes m.b.t. bedrijfsgebouwen: 
- bundelen, stapelen of schakelen van bouwvolumes, voorzieningen, infrastructuur, constructies, e.d. 

zodat een zo compact mogelijke inplanting wordt verkregen, 
- de inplanting en de vormgeving van de bouwvolumes dragen bij tot de ruimtelijke afwerking van 

de rand van het regionaal bedrijventerrein en vormen een visueel kwalitatieve overgang naar de 
open ruimte en de omliggende woningen, 

- de bouwvolumes contrasteren positief met de omgeving door gepast materiaal- en kleurgebruik, 
ritmering van de gevels, e.d., en geven een meerwaarde aan de uitstraling van het gehele 
bedrijventerrein, 

- voor zover de aard van de activiteiten dit toelaat maximaal gebruik maken van kwalitatieve en 
duurzame oplossingen en ecologisch verantwoorde technieken wat betreft het stapelen (in open 
lucht), de opslag en het verwerken van bedrijfsafval, waterzuivering, energieverbruik, e.d. 

Criteria en inrichtingsprincipes m.b.t. groenbuffers: 
- de inrichting van de groenbuffers draagt bij tot de woonkwaliteit van de omliggende woningen, 
- de inrichting van de groenbuffers draagt bij tot de landschappelijke integratie van het 

bedrijventerrein in het algemeen en het bedrijf in het bijzonder door bv. het gepast inspelen op 
bestaande landschapskenmerken (bomenrijen, struwelen, plassen of poelen, solitaire bomen, e.d. 

Criteria en inrichtingsprincipes m.b.t. bouwvrije stroken: 
- de inrichting van de bouwvrije strook draagt bij tot het representatieve karakter van het bedrijf zelf 

en van het gehele bedrijventerrein 
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4.5.2. Terra Plant International 

4.5.2.1. Buffering van de toekomstige uitbreidingen naar de open ruimte toe 
Elementen van essentieel belang voor de ordening van de bedrijfssite en de 
onmiddellijke omgeving en bijgevolg te verankeren in de stedenbouwkundige 
voorschriften 

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

Buffer van 15 m t.o.v. de aanpalende bebouwing.  
T.o.v. het reservegebied wordt en buffer van 5 m. grerealiseerd. Bij aansnijding van de reservezone 
vervalt deze buffer. 
Er worden geen verhardingen toegelaten in de buffer. 

I.f.v. de landschappelijke inpassing in het open gebied wordt een gesloten groenscherm 
aangebracht op de zonegrenzen. 
Buffering tussen verschillende bedrijfsactiviteiten onderling is niet noodzakelijk, dit vooral 
i.f.v. optimaal ruimtegebruik. 
Buffering t.o.v. de N370 (Wingenesteenweg) is eerder een landschappelijke inpassing die 
verder doorloopt over de bedrijfssite van Degroote. 

Bouwvrije strook van 15 m breed t.o.v. Wingenesteenweg. 
Deze strook is een representatieve ruimte eerder dan een dichte begroeiing. Voor Terra Plant zou dit bv. 
een plantbed of demotuin kunnen zijn. 
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4.5.2.2. Invulling uitbreiding 
Elementen van essentieel belang voor de ordening van de bedrijfssite en de 
onmiddellijke omgeving en bijgevolg te verankeren in de stedenbouwkundige 
voorschriften 

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

Momenteel is er 1 loods die dienst doet als opslag allerhande (terracotta, sproeistof, 
machines, ed.), op termijn zouden de verschillende materialen/activiteiten best in 
verschillende loodsen ondergebracht worden. 
Uitbreidingsbehoeften i.f.v. een uitbreiding van de opslagloodsen, een cash & carry-hal en 
serres. 

Zone voor regionale bedrijfsactiviteiten 
Toegankelijkheid van de uitbreiding enkel via de interne wegenis, geen activiteit naar de 
omliggende open ruimte toe. 
 

4.5.2.3. Zuinig ruimtegebruik en hoogwaardige kwalitatieve beeldvorming 
cfr Degroote 
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QKSK mä~åçéòÉí=

4.6.1. Degroote 

Opvang van de huidige groei 
Om de huidige groei op te vangen heeft het bedrijf nood aan: 

- een bijkomende werkplaats van ca 5.500 m². Ten gevolge de huidige groei en de vigerende 
milieuwetgeving, dient een bijkomende werkplaats gebouwd te worden waar het demonteren en 
schoonmaken van verschillende wisselstukken binnen kan gebeuren. Een deel van deze werkplaats 
wordt eveneens voorzien voor de opslag van de wisselstukken en het tijdelijk binnen parkeren van 
wagens die omwille van milieutechnische redenen niet buiten gestald mogen worden.  

- bijkomende uitstalruimte van te koop aangeboden en verkochte vrachtwagens. Op vandaag staan 
ter permanent een 300-tal verkochte wagens op het bedrijf te wachten tot ze door de koper worden 
afgehaald. Door het aanboren van nieuwe markten wordt verwacht dat het aandeel verkochte 
wagens dat tijdelijk op het bedrijf geparkeerd blijft zal toenemen. Ook het aantal aangekochte 
wagens dat gereviseerd wordt en te koop aangeboden wordt neemt toe. Hiertoe dient de 
oppervlakte voorzien voor te koop aangeboden vrachtwagens vergroot te worden. Binnen deze 
ruimte wordt tevens een voldoende bouwhoogte toegelaten, zodat op termijn ook uitbreiding in de 
hoogte (door middel van een gebouw met een lift, zoals het bedrijf er nu reeds één gebouwd heeft) 
mogelijk is.  

In totaal wordt voor de opvang van deze groei 22.700 m² verharding voorzien. 

Herlocalisatie verschillende sites 
De ruimte om de verschillende sites van het bedrijf te centraliseren op deze plek, wordt voorzien 
aansluitend bij de uitbreiding in eerste fase.  
Hiertoe is een bijkomende ruimte van 13.120 m² voorzien in de noordoostelijke hoek van het terrein. 
Deze ruimte wordt ingedeeld in een deel verharding (9.800 m²) en een deel voorzien voor buffering. 
Op de verharding zullen de verkochte wagens gestald worden (die momenteel op het terrein aan de 
overzijde van de Boterstraat staan) in afwachting tot de koper ze afhaalt. Daarnaast omvat deze 
verharding ook ruimte om te koop aangeboden opleggers en aanhangwagens (die momenteel deels aan 
de Kortrijksteenweg gestald zijn) overzichtelijker te kunnen aanbieden. 
Het verplaatsen en centraliseren van de verschillende locaties brengt voor het bedrijf voordelen mee 
naar zowel de veiligheid (minder verschillende sites die moeten afgesloten en bewaakt worden – een 
meer overzichtelijk geheel) als naar de attractiviteit (de kopers kunnen ongestoord op één afgesloten 
terrein rondwandelen om de te koop aangeboden goederen te bekijken). Ook de mobiliteit tussen de 
verschillende sites verdwijnt hierdoor volledig. Het verplaatsen van verkochte wagens, opleggers, en 
aanhangwagens alsook het met de klant rondrijden naar de verschillende sites valt weg. Bovendien 
wordt door het centraliseren van de verschillende locaties op de plek van de 2 parkings de open ruimte 
hersteld. 
Er worden in de voorschriften garanties ingeschreven voor het herlocaliseren van deze parkings. Er 
wordt een termijn opgelegd waarbinnen deze herlocalisatie gerealiseerd moet worden. Omdat deze 
gekoppeld is aan het verwerven van de gronden die momenteel niet in eigendom zijn, wordt de 
verwerving van deze gronden als startmoment van de termijn genomen. Binnen 5 jaar na het 
verwerven van de gronden dienen de parkings geherlocaliseerd te zijn. Is dit niet het geval, dan 
kunnen ze op hun huidige locatie als bouwovertredingen worden geverbaliseerd.  
Een tweede voorwaarde wordt geformuleerd in die zin dat de reservezone niet mag worden 
aangesneden als de parkings niet geherlocaliseerd zijn.  
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Groenbuffering 
Het bedrijf heeft tot op vandaag veel aandacht geschonken aan de buffering van het terrein en is van 
plan deze groene buffering verder te zetten.  
Er wordt gewerkt met een variabele buffer van gemiddeld 15 meter breed. Dit betekent dat de buffer, 
over de volledige oppervlakte genomen, gemiddeld 15 meter breed moet zijn. Wanneer dit op 
bepaalde plekken omwille van de bedrijfsvoering niet mogelijk is, of omwille van de omgeving 
minder strikt nodig is, kan de breedte variëren (met een minimale breedte van 5 meter). De stukken die 
smaller worden aangelegd, dienen op andere plekken te worden gecompenseerd door een bredere en 
massievere aanplant.  
Op deze manier voorziet het bedrijf een oppervlakte van ca 6.700 m² (3.400 m² rond de uitbreiding + 
3.300 m² rond de ruimte om de herlocalisatie op te vangen) voor de aanleg van een groenbuffer. 
Binnen deze groene buffer wordt ook het open bufferbekken voorzien. 

Uitbouw activiteit op langere termijn 
Voor de opvang van de groei op langere termijn, wordt een reservezone  van ca 3,8 ha voorzien. Als 
de huidige groei van 5 à 10% per jaar zich verder zet, voorziet het bedrijf over een 5-tal jaar terug een 
uitbreiding nodig te hebben teneinde te kunnen voldoen aan milieutechnische regelgeving mbt opslag 
van wisselstukken, het binnen ontmantelen van de wagens en het schoonmaken van de onderdelen, en 
dergelijke meer. Ook de ruimte voor het tentoonstellen van te koop aangeboden wagens, opleggers en 
aanhangwagens, als de wachtparking voor verkochte voertuigen, zal tegen dan terug aan uitbreiding 
toe zijn.  
Wanneer het bedrijf merkt dat de eigen groei zich minder sterk doorzet, wil het eventueel kunnen 
beschikken over de mogelijkheid zich te specialiseren in een op vandaag reeds aanwezige, maar 
weinig uitgesproken activiteit. Deze activiteit omhelst de expertise van geaccidenteerde wagens en zou 
in samenwerking en op vraag van enkele verzekeringsmaatschappijen worden uitgebouwd.  
Op vandaag is het bedrijf benaderd door enkele verzekeringsmaatschappijen die gebruik willen maken 
van de infrastructuur en expertise van Degroote. Zij kopen momenteel reeds een 30% van de 
geaccidenteerde wagens uit het West-Vlaamse op, waarna ze die volledig demonteren en de 
herbruikbare wisselstukken recupereren. Wagens die minder erg beschadigd zijn worden vanuit de 
voorraad aan wisselstukken die het bedrijf voorhanden heeft, terug hersteld en te koop aangeboden.  
Het is de bedoeling dat afgeschreven wagens hier op een centrale plaats worden samengebracht, waar 
ze kunnen nagekeken en hersteld worden, en waar potentiële kopers ze kunnen komen bekijken en een 
bod uitbrengen. Dit alles sluit zeer nauw aan bij de activiteiten die het bedrijf nu reeds uitvoert en is 
zowel voor de verzekeringsmaatschappijen als voor het bedrijf maar interessant als het op deze locatie 
kan gebeuren, omdat ze op deze plek beiden kunnen genieten van een win-win situatie.  
De aansnijding van deze reservezone dient echter, door de specifieke situatie met het naastgelegen 
bedrijf Terra Plant International, eerst te gebeuren langsheen de Boterstraat, waarna in een latere fase 
beide bedrijven naar elkaar toe kunnen groeien, afgestemd op hun uitbreidingsbehoeften op langere 
termijn binnen de reservezone. 
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4.6.2. Terra Plant International 

Opvang van de huidige groei 
Het terrein waarop de activiteit op dit moment plaatsvindt is volledig bezet (in hoofdzaak 
plantbedden). Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is er een noodzaak aan uitbreiding van 
de gronden. De industriezone die grenst aan de eigendom van Terra Plant International is op dit 
moment reeds volledig volzet (Degroote). 
De uitbreiding kan dus enkel gebeuren in oostelijke richting.  

Herlocalisatie verschillende sites 
Momenteel gebeurt de opslag en overslag van planten en aanverwanten op verschillende locaties. 
Na uitbreiding zou dit dan op eigen terrein kunnen gebeuren, waardoor de kwaliteit van de planten kan 
gewaarborgd worden en er minder bedrijfsverkeer zal plaatsvinden tussen de verschillende opslag- en 
overslagloodsen en het bedrijf. 

Groenbuffering 
Het bedrijf heeft momenteel reeds een volledige buffering van het terrein gerealiseerd en is van plan 
deze groene buffering verder te zetten. De plantbedden vormen de eigenlijke buffers.  

4.6.3. Onteigeningen voor Degroote 
Omwille van de bijkomende ruimtebehoefte voor de herlocalisatie van beide parkings, naast de 
omschreven ruimtebehoefte voor de uitbreidingen op korte termijn, worden ook percelen ingenomen 
die momenteel nog niet in eigendom van het bedrijf zijn. Hiertoe wordt een onteigeningsplan 
opgemaakt. Dit onteigeningsplan dient dezelfde procedure te doorlopen van het Provinciaal RUP. 
Bijgevolg wordt een afzonderlijke procedure opgestart voor dit onteigeningsplan. 
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RK orfjqb_^i^kp=bk=lm=qb=ebccbk=pqbabk_lrthrkafdb=
sllop`eofcqbk=

Dit Provinciaal RUP heft de voorschriften van de bestemmingen volgens het gewestplan 
Roeselare – Tielt (KB 17/12/1979) op. 
 
Huidige bestemming Oppervlakte Bestemming volgens Provinciaal 

RUP 
Oppervlakte 

Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein (type I en type II) 
(waarvan 5 010 m² deelzone voor 
groenaanplant en buffer) 

61 431 m2

Zone voor reservegebied specifiek 
regionaal bedrijventerrein 
(waarvan 5 011m² deelzone voor 
groenaanplant en buffer) 

41 130 m2

Zone voor bouwvrije strook 2 697 m2

Agrarisch gebied 
(Art. 11 van het Koninklijk Besluit 
28.12.1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen) 

106 667 m2

Zone voor wegenis 1 409 m2

Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein 

3 423 m2Industriegebied 
(Art. 7 en 8 van het Koninklijk Besluit 
28.12.1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen) 

4 073 m2

Zone voor groenbuffer 650 m2

Gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en KMO 
(Art. 7 en 8 van het Koninklijk Besluit 
28.12.1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen) 

1 522 m2 Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein 

1 522 m2

Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein 

2 954 m2Landelijk woongebied 
(Art. 5 en 6 van het Koninklijk Besluit 
28.12.1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen) 

3 681 m2

Zone voor groenbuffer 727 m2

TOTAAL 115 943 m2   
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SK mi^kmol`bp=

SKNK _ÉëäáëëáåÖ=íçí=çéã~~â=

In zitting van 14 oktober 2004 heeft de Bestendige Deputatie beslist tot de opmaak van een 
Provinciaal RUP voor 8 bedrijven van bovenlokaal belang, waaronder de bedrijven Degroote en Terra 
Plant International.  

SKOK mäÉå~áêÉ=îÉêÖ~ÇÉêáåÖ=îççêçåíïÉêé=H=~ÇîáÉëáåëí~åíáÉë=

Op 26 april 2005 werd een plenaire vergadering georganiseerd betreffende het voorontwerp RUP.  
Volgende instanties werden voor advies aangeschreven: 
− College van Burgemeester en Schepenen Wingene; 
− AROHM, gewestelijke planologisch ambtenaar; 
− AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning; 
− Procoro; 
− AMINAL, afdeling Land; 
− Administratie Economie; 
− AMINAL, afdeling Milieuvergunningen; 
− AMINAL, afdeling Water; 
− AWV, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; 
− De Lijn 
Het verslag van de plenaire vergadering evenals de schriftelijke adviezen zijn terug te vinden in 
bijlage.  

SKPK sççêäçéáÖÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=H=çéÉåÄ~~ê=çåÇÉêòçÉâ=

 
Het ontwerp RUP werd op 29 september 2005 voorlopig vastgesteld door de Provincieraad. Het 
openbaar onderzoek liep van 25 oktober 2005 tot 23 december 2005. 
Tijdens dit openbaar onderzoek werd op 22 november 2005 een infomoment in de gemeente Wingene 
georganiseerd.  

6.4. aÉÑáåáíáÉîÉ=î~ëíëíÉääáåÖ 

Het ontwerp RUP werd door de Provincieraad definitief vastgesteld op … 

SKRK dçÉÇâÉìêáåÖ=
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TK _fgi^db=

TKNK _áàä~ÖÉ=NW=îÉêëä~Ö=éäÉå~áêÉ=îÉêÖ~ÇÉêáåÖ=
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