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MK fkibfafkd=

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 2); 
- 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 5). 

=
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NK rfqslbofkd=s^k=ebq=molsfk`f^^i=orfjqbifgh=pqor`qrromi^k=tbpqJ
si^^kabobk=EmopJtsF=

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: 

- 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=oìáãíÉäáàâJÉÅçåçãáëÅÜÉ=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=

Het bedrijf is gelegen langs de N50 aan de zuidelijke rand van de bedrijvenzone op de Hille op het 
grondgebied van de gemeente Wingene. De vestiging langs de Hillesteenweg vormt een L-vorm 
tussen die Hillesteenweg en de Akkerstraat. Aan de overzijde van de Akkerstraat wenst het bedrijf de 
vestiging op Hille uit te breiden. 

Kaart 1: situering binnen de gemeente 

Figuur 1: stratenplan 
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Foto 1: zicht op de toegang kant N50 Foto 2: oorspronkelijke bedrijfsgebouwen kant Akkerstraat Foto 3: de bedrijfsgebouwen langs de Akkerstraat vormen ruimtelijk 

de begrenzing van het industriegebied - zicht vanuit de Molenaarstraat 

   
Foto 4: open ruimte kant Raverschootsveldstraat Foto 5:  de terreinen sluiten onmiddellijk aan op de tuinen van de 

omliggende woningen 
Foto 6: smal profiel van de Akkerstraat 
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Foto 7: terrein voor uitbreiding kant Akkerstraat Foto 8: terrein voor uitbreiding kant Raverschootsveldstraat Foto 9: zicht op het onthaal met showroom en administratie langs de 

N50 

   
Foto 11: verhardingen voor stockage en circulatie tot dicht tegen de 
aanpalende woningen 

Foto 12: toegang kant Akkerstraat Foto 13: stockage in de hoogte 

Kaart 2: fotoplan 
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OKOK eáëíçêáÉâI=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=îççêìáíòáÅÜíÉå=

De nv Joris Ide heeft als activiteiten de productie van bouwstaalmatten en van geprofileerde platen 
voor wand- en dakbekleding. NV Joris Ide is in de profileringsactiviteit voor de bouwsector de 
grootste speler in België en het grootste familiebedrijf in deze branche in West-Europa. De afzetmarkt 
omvat voortverkopers/dealers, aannemers, industriële en private klanten in voornamelijk België, 
Frankrijk en Nederland. 
Momenteel vertegenwoordigt nv Joris Ide een marktaandeel van ongeveer 30% in deze activiteiten. 
Dit is voor het bedrijf een comfortabele situatie, die zij wensen te behouden en verzekeren, maar die 
niet veel verder hoeft te groeien.  
Naast de vestiging op de Hille heeft het bedrijf ook een site in de Bosveldstraat (opgenomen in het 
sectoraal BPA 1e – 2e en 4e fase). Op deze site startte in 1980 het bedrijf Joris Ide op, met als activiteit 
de productie en profilering van metalen platen. Geleidelijk aan werden de productie-activiteiten hier 
verminderd, het profileren van metalen platen tot wand- en dakbekledingselementen werd verplaatst 
naar de site op de Hille. Momenteel gebeurt op deze lokatie de productie van binnendozen en 
golfplaten (werkplaats, laklijn en stockage). Er is geen functionele relatie tussen beide lokaties. 
Naast de vestigingen in Wingene voert het bedrijf een expansie-politiek waarbij ze, naast het 
beschikken over een aantal grote verdeelcentra voor basismaterialen, ook plaatselijk op lokale markten 
werkzaam is voor de specifiekere elementen uit hun productieproces en gamma aan producten.  
Het bedrijf beschikt daarom over 3 grote verdeelcentra, het centrum te Wingene als uitvalsbasis voor 
West-Europa, een vestiging te Polen als centrum voor Noord-Oost Europa en één te Roemenië als 
uitvalsbasis voor Zuid-Oost Europa. In deze centra worden enkel de basisproducten, namelijk de 
sandwichpanelen en de dakpannen, geproduceerd. Daarmee is het gamma aan basisproducten 
nagenoeg compleet. NV Joris Ide te Wingene is dus het hoofdfiliaal voor de business unit West – 
Europa en onrechtstreeks zelfs voor de ganse groep.  
Vanuit deze verdeelcentra worden de lokale vestigingen bediend. Die lokale vestigingen staan in voor 
de verdere verdeling van de producten (een snelle en flexibele service en levering), alsook voor de 
productie van kleinere, specifiekere goederen.  
Groep Joris Ide omvat op vandaag 15 lokale vestigingen (verspreid over Frankrijk, België, Roemenië, 
Hongarije, Polen, Letland, Tsjechië en Kameroen).  
De combinatie van deze twee (grote verdeelcentra en lokale vestigingen) zorgt voor het bedrijf voor 
een ideale marktpenetratie om zijn huidige marktpositie te kunnen behouden en licht te verstevigen.  
Van hieruit is het de wens van het bedrijf om in Wingene de dakpanlijn te kunnen opbouwen. De 
productie voor Noord-West Europa voor de sandwichpanelen is momenteel in Wingene gevestigd, en 
om het hele basisgamma hier te kunnen uitbouwen wil men er een dakpanlijn aan toevoegen. Eens 
deze extra productielijn gerealiseerd is, heeft het bedrijf in Wingene de groei bereikt die voor de zetel 
daar haalbaar en houdbaar is. Door deze extra lijn kan de vestiging in Wingene zijn functie als zetel 
van het bedrijf en verdeelcentrum voor Noord-West Europa blijven behouden. Verdere groei in 
Wingene zelf heeft echter geen zin, daar men vanuit Wingene onvoldoende grip krijgt op nieuwe 
markten. Verdere groei, die het bedrijf vooral ziet in het aansnijden van nieuwe markten, willen zij 
realiseren door het oprichten van lokale vestigingen in het buitenland (Nederland, Engeland, …).  
Vanuit dit oogpunt voldoet de gevraagde uitbreiding aan de totale groei die het bedrijf in Wingene zelf 
nog wil realiseren en haalbaar acht.  
Momenteel maakt Joris Ide gebruik van de site Hero te Oostkamp voor het proefdraaien van de 
dakpanlijn. Dit is echter een zeer tijdelijke situatie, die voor het bedrijf niet voordelig is. De 
verzending van de sandwichpanelen (geproduceerd te Wingene) en dakpannen (momenteel in 
Oostkamp) wordt normaal gezien gecombineerd verzorgd. Dit zorgt momenteel voor extra transport. 
Ook de klanten moeten naar twee verschillende lokaties om de producten te kunnen bekijken, wat niet 
gunstig is.  
De site Hero staat trouwens los van de activiteiten van Joris Ide, maar zijn in handen van de nv 
Bremhove. Deze nv Bremhove is een immobiliënmaatschappij waar Joris Ide mee in participeert. De 
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nv Bremhove koopt bedrijfsgronden, leegstaande bedrijfspanden, … op om deze te verhuren aan 
andere bedrijven. Zo is de site Bauwens door nv Bremhove aangekocht en in kleinere stukken 
opgedeeld om die te verhuren aan verschillende bedrijven met een nood aan opslagruimte. Dit is ook 
voor de site Hero te Oostkamp de bedoeling. Naast bedrijfsgronden en –gebouwen koopt nv 
Bremhove trouwens ook huizen en dergelijke op. Bijgevolg is deze nv te beschouwen als een 
patrimoniumvennootschap voor Joris Ide.  
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OKPK mêçÄäÉÉãëíÉääáåÖ=Éå=ìáíÄêÉáÇáåÖëîê~ÖÉå=
 
 

Eigendomsstructuur Joris Ide Mogelijke inplanting bedrijfsgebouw rekening houdend 
met de afmetingen van de productielijn. 

 
Zoals hiervoor reeds kort aangegeven, wil het bedrijf de site op de Hille te Wingene verder uitbouwen 
als verdeelcentrum voor Noord-West Europa, dat instaat voor de verdeling van de basisproducten uit 
hun gamma. Deze basisproducten zijn de sandwichpanelen, die reeds in Wingene worden 
geproduceerd, en dakpannen. Voor de productie van deze dakpanplaten is het bedrijf momenteel 
uitgeweken naar Oostkamp. Dit is echter maar een tijdelijke oplossing, want deze situatie is onder 
andere naar mobiliteit toe op langere termijn niet houdbaar.  
Het nieuwe gebouw dat het bedrijf aan de overzijde van de Akkerstraat wil realiseren moet dienst doen 
als gebouw voor de plaatsing van een continue dakpanlijn. Men wil deze activiteit bij de bestaande 
gebouwen aan de Hille realiseren, omdat op die manier een netwerkverbinding met de bestaande 
burelen kan tot stand komen (de administratie, de toonzaal,… kunnen op één gecentraliseerde plek 
georganiseerd worden). Dit komt ook de mobiliteit ten goede daar het bedrijf zelf de bestellingen van 
op één plaats kan samenvoegen en op één plek kan laten afhalen. Ook logistieke elementen inzake het 
transport (weegbrug, administratie, …) kan terug samen gebruikt worden.  
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Uit de toelichting van de bedrijfsstructuur en de (toekomstige) activiteiten van het bedrijf blijkt dat het 
hier wel degelijk gaat om een uitbreiding van een bestaand bedrijf. 
Voor de productie van deze dakpannen (Premapannen) is het nodig een productielijn in één lijn te 
bouwen. Om een efficiënt gebouw te kunnen plaatsen waarbinnen zowel voorraden als productielijn 
passen, is het bouwen in een L-vorm de beste oplossing. In dit gebouw wordt een productielijn van 
minimum 180 meter lang ondergebracht, met daarnaast ook de voorraad aan grondstoffen en enkele 
kleinere profileerlijnen (30 meter lang), die nodig zijn om de aanvoer van platen voor de continue lijn 
te bevoorraden. Deze kleinere lijnen zijn nodig omdat de bovenplaten vooraf geprofileerd en geknipt 
worden, en pas nadien op de grote productielijn geplaatst worden. Het is dus belangrijk dat deze 
profileerlijnen dicht bij de continue lijn opgesteld staat, wat het best kan in een L-vormig gebouw.  
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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) 
Industriegebied 
Agrarisch gebied 

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 BPA Hille 

(07/09/1978)_Wingene 
BPA Akkerstraat 
(08/09/1993)_Wingene 

BPA Bruggestraat 
(03/08/1998)_Wingene 
SBPA zonevreemde bedrijven 
(24/07/1998)_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 
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Bevaarbare waterlopen geen geen 
Onbevaarbare waterlopen  geen Categorie 3: Kloosterbeek 
Risicozones overstromingen geen ten NW van plangebied (ROG en 

risicozone) 
Rooilijnen geen geen 
Voet- en buurtwegen  Bruggestraat: voetweg nr. 51   

Brokkelingstraat: voetweg nr. 44 
Akkerstraat: buurtweg nr. 21 
Molenaarsstraat: buurtweg nr. 57 (tot 
aan nr.58) en buurtweg nr. 39  
Raverschootveldstraat: buurtweg nr. 22
tussen perceel 211s en 214b2: voetweg 
en buurtweg nr. 58 (afgesloten?) 
tussen Akkerstraat en voetweg nr. 58: 
buurtweg nr. 57 (afgesloten?) 

 

 

Figuur 2: voet- en buurtwegen 

Kaart 3: bestaande juridische toestand 

Kaart 4: gewestplan 

2.4.2. Stedenbouwkundige vergunningen 
Geen vergunningen afgeleverd binnen het plangebied. 

2.4.3. Milieuvergunningen 
Geen vergunningen afgeleverd binnen het plangebied. 
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PK mi^kkfkdp`lkqbuq=bk=lsbofdb=_bibfapmi^kkbk=
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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 PRUP’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 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 subregio2; 

- 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 lokatie worden 
uitputtend aangewend; 

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

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

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

                                                 
1 RSV, BVR 23 september 1997 
2 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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3.2.1. Elementen uit de gewenste ruimtelijk structuur bedrijvigheid 
Voor wat betreft de bestaande bedrijven staat in het PRS de doelstelling voorop van deze te evalueren 
en te optimaliseren. De endogene ontwikkelingen en de clustervorming moeten ruimtelijk ondersteund 
worden enkel als de impact op de omgeving toelaatbaar is. 
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. 
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 
hoogwaardig kwalitatieve beeldvorming voorop staan. Niet alleen bij nieuwe bedrijventerreinen 
moet hiernaar aandacht 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. 
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Ruimtelijk-economische visie specifiek economisch knooppunt Wingene3 

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 
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 
lokatiebeleid bij uitstek. Dit is er op gericht (nieuwe) verkeersgenererende activiteiten te voorzien op 
die lokaties waar de capaciteit en kwaliteit van het vervoerssysteem dit toelaten. Daarmee wordt het 
mobiliteitsprofiel van de activiteit afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel van de lokatie.  
De bestaande bedrijvigheid van bovenlokaal niveau zal zich in de meeste gevallen over een langere 
periode ontwikkeld hebben (historische gegroeide bedrijven). De (maatschappelijke) draagkracht is 
voor dergelijke bestaande bedrijven dan ook groter te noemen.  
Zodoende worden volgens deze uitgangshouding van een adequaat lokatiebeleid, 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.  

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

zitting van 14 oktober 2004 
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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. 
 

 

Figuur 3: weergave conceptelement 1 

Conceptelement 2: waardevolle open ruimte vrijwaren van verdere bebouwing 
De lokatie 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. 
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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’, waar op provinciaal niveau 
voor de landbouw bouwvrije zones aangeduid kunnen worden. 
 

Figuur 4: weergave conceptelement 2 

Toetsing aan de conceptelementen 
N50 en N370 zijn beiden geselecteerd als secundaire wegen  
De voorziene lokatie voor de uitbreiding van de activiteiten van Joris Ide ligt niet in de nabijheid van 
waardevolle open ruimte. 

Toetsing aan de agrarische structuur 
In de onmiddellijke omgeving van de Raverschootsveldstraat bevinden zich enkele actieve hoeves. 
Hun gronden liggen per bedrijf nagenoeg concentrisch rond de hoeve gegroepeerd. Dit brengt met zich 
mee dat deze bedrijven heel sterk aan deze lokatie gebonden zijn en dat ze, zolang het gaat om actieve 
hoeves met bedrijfsopvolging, zeker voorbehouden blijven voor hun huidige functie. Hun gronden 
dienen dus gevrijwaard te worden voor gebruik als landbouwgrond. Dit betekent dat momenteel een 
verdere oostelijke uitbreiding tussen de Raverschootsveldstraat en de Akkerstraat (voorbij het beboste 
perceel) niet haalbaar is. Ook een zuidelijke uitbreiding behoort niet tot de mogelijkheden, waardoor 
de Raverschootsveldstraat als een harde grens wordt gezien. Op die manier kan de uitbreiding van 
Joris Ide op deze lokatie beschouwd worden als een compacte afwerking van het bestaande 
bedrijventerrein. 
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Figuur 5: ligging van het bedrijf Joris Ide 
t.o.v. de kernen en de geselecteerde wegen 

Figuur 6: ligging van het bedrijf Joris Ide 
t.o.v. waardevolle open ruimte 

 
 
Conclusie 
Via de Akkerstraat en de nieuwe ontsluitingsweg voor het regionaal bedrijventerrein in ontwikkeling 
Hille-Zuid, is het bedrijf rechtstreeks ontsloten op zowel de N50 als de N370, beiden 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 het bedrijf Joris Ide worden hoofdzakelijk bepaald door de aanwezige agrarische structuur. De 
percelen die bijkomend in gebruik worden genomen vormen geen wezenlijk onderdeel van deze 
agrarische structuur. Het is pas ten zuiden en ten oosten van het terrein waar zich een gestructureerd 
en homogeen agrarisch gebied bevindt. 
Het RUP is bijgevolg in overeenstemming met de principes en de beoordelingscriteria van het PRS-
WV en de ruimtelijk-economische visie voor de gemeente Wingene. 

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

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: 

                                                 
4 Groep Planning, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wingene, voorontwerp, richtinggevend deel, mei 2002 
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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. 
Om landbouweconomische redenen wordt de prioriteit gegeven aan uitbreiding in oostelijke richting. 
Een zuidelijke uitbreiding sluit aan bij de Akkerstraat die reeds is aangelegd als ontsluitingsweg voor 
het huidige bedrijventerrein. 
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4.1.1. Ruimtelijke aspecten 

feitelijke toestand: topokaart feitelijke toestand: luchtfoto 
 

Ruimtebeslag, schaal van het bedrijf t.o.v. de omgeving5 
Het bedrijf is gesitueerd in een regionaal bedrijventerrein in volle ontwikkeling met de aanwezigheid 
van verscheidene grootschalige bedrijven (in aanbouw). In het gedeelte tussen de Akkerstraat en de 
Raverschootsveldstraat dat de zuidelijke grens van het bedrijventerrein vorm en waar de uitbreiding 
wordt voorzien, situeren zich een aantal kleinere bedrijven waaronder een meubelfabriek, 
metaalconstructiebedrijf, een voedingshandel en een industriële bakkerij. De nog resterende percelen 
binnen dit gedeelte van het industriegebied zullen worden gebruikt voor het opvangen van de 
uitbeidingsbehoeften van de bestaande bedrijven en de vestiging van nieuwe bedrijven. 
Hieruit blijkt dat toch een zekere dynamiek aanwezig is binnen dit gebied. Ook de eigendomsstructuur 
wijst erop dat het gaat om gronden die effectief zullen gebruikt worden i.f.v.de aanwezige 
bedrijfsactiviteiten. 
Langs de Hillesteenweg bevindt zich historisch gegroeide lint(bouwing) met de aanwezigheid van 
beperkte handelsactiviteiten en een aantal (zonevreemde) woningen langs de Raverschootsveldstraat. 
De uitbreiding wordt volledig geïntegreerd tussen de bestaande bedrijven en bebouwing. 
De percelen die in aanmerking komen voor uitbreiding, liggen aan de rand van een open ruimtegebied 
en vormen de grens van het bedrijventerrein (van belang i.f.v. de buffering). 

                                                 
5 op de meest recente topokaarten en luchtfoto’s zijn de meest recente uitbreidingen van het regionaal bedrijventerrein nog 

niet zichtbaar 
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Schaal van het bedrijf: door de specifieke kenmerken en aard van het productieproces, liggen de 
afmetingen van de geplande bedrijfsgebouwen (profileerlijnen) éénduidig vast. De lengte van het 
gebouw dient minimum 200 m te bedragen, de breedte 40 m. Een 2de bedrijfsgebouw wordt voorzien 
haaks op de eerste uitbreiding, zodat een l-vormige inplanting wordt verkregen. 
Gewenste oppervlakte uitbreiding bedrijfsgebouwen: 12 400 m². 
Gewenste oppervlakte uitbreiding verhardingen: maximaal i.f.v. opslag.  

Situering in het landschap en voorkomen van het bedrijf 
De percelen die in aanmerking komen voor de uitbreiding vormen samen met een bebost perceel 
(perceel 332, biologisch waardevol) de overgang naar het open, agrarisch landschap. Het terrein is 
momenteel als weide in gebruik. Het landschap wordt gedomineerd door de verspreide inplanting van 
landbouwzetels temidden van akkers en weiden. 

Situering t.o.v. beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten en bakens in 
het landschap 
In de omgeving zijn geen beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten gelegen.  

Historiek van het ruimtegebruik 
Het terrein is momenteel in gebruik als weide. Deze percelen zijn te beschouwen als restpercelen 
tussen de reeds ontwikkelde bedrijven langs de Akkerstraat, de aanwezige bebouwing in de vorm van 
verspreide woningen langs de Raverschootsveldstraat en de Molenstraat en een bebost perceel. 

4.1.2. Aspecten m.b.t. het milieu 

Milieuhinder 
Uitrusting van het bestaande bedrijfsterrein: de bronnen van luchtemissies zijn relatief beperkt. De 
zaagmachines zijn voorzien van stofafzuiging, evenals de PU –koppen. 
Het bedrijventerrein en de –lokalen zijn uitgerust in vloeistofdichte verharding zodat verontreiniging 
van grondwater en bodem voorkomen wordt. Er is een sprinklerinstallatie en voldoende 
bluswatervoorraad aanwezig. 
In het kader van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de activiteiten zullen, net zoals voor de 
bestaande exploitatie, alle voorwaarden worden opgelegd noodzakelijk voor het beperken van de 
milieuhinder t.o.v. de aanpalende functies, in het bijzonder de woonfunctie. Bij de inrichting van het 
terrein zullen voldoende brede buffers t.o.v. de woonfunctie garant staan voor het beperken van 
mogelijke hinder. Deze buffers worden verordenend vastgelegd. 

Openbare nutsvoorzieningen 
Het terrein is gelegen aan een uitgeruste weg met aanwezigheid van alle nutsvoorzieningen. 

4.1.3. Verkeersaspecten 

Verkeershinder – bereikbaarheid 
Ligging t.o.v. het hoger wegennet: zowel N370 als N50 zijn geselecteerd als secundaire weg 2. 
Bij de uitbouw en inrichting van het bedrijventerrein Hille-Zuid is een nieuwe ontsluitingsweg 
gerealiseerd die aansluit op de Akkerstraat en op die manier het bedrijf ook rechtstreeks op de N370 
richting E40 ontsluit. Op die manier wordt de kern van Hille ontlast en worden aan- en afvoer 
gespreid. 
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Naar ontsluiting toe dient de Akkerstraat aangewend te worden als ontsluitingsweg voor het lokale en 
regionale bedrijventerrein alsook voor deze vestiging/uitbreiding van het bedrijf van Joris Ide. In geen 
geval kan een ontsluiting via de Raverschootsveldstraat, omdat deze gezien het smalle wegprofiel en 
de aanwezige woonbebouwing vooral als woonstraat behouden moet blijven en niet belast mag 
worden met bedrijfsverkeer.  
Mobiliteitsprofiel: leveranciers en klanten: 20 tot 50 vrachtwagens/dag + personeel. De te verwachten 
evolutie van het aantal bewegingen als gevolg van de voorziene uitbreiding kan op heden niet worden 
ingeschat. 
Interne mobiliteit: Vanuit de nieuwe productielijn aan de Akkerstraat zijn er normaal gezien geen 
producten die de straat moeten kruisen, tenzij er een gebrek aan stapelplaatsen op één van beide 
lokaties zou ontstaan. Wel zullen heftrucks bij het laden en lossen van vrachtwagens de weg moeten 
kruisen. Om hieraan een oplossing te bieden is het bedrijf bereid zijn bestellingen dusdanig te 
organiseren dat zij éénmaal per dag met een heftruck alles naar de overzijde van de Akkerstraat 
overbrengen. Op die manier wordt overstekend verkeer over de Akkerstraat tot een minimum herleid. 
Voldoende parking voor personeel zal voorzien worden op het terrein zelf. 

Clustergebonden karakter, afzetmarkt 
De vestiging in Wingene doet dienst als uitvalsbasis voor West-Europa, een vestiging te Polen als 
centrum voor Noord-Oost Europa en één te Roemenië als uitvalsbasis voor Zuid-Oost Europa. In deze 
centra worden enkel de basisproducten geproduceerd. NV Joris Ide te Wingene is het hoofdfiliaal voor 
de business unit West – Europa. Vanuit Wingene worden de lokale vestigingen bediend.  
Het bedrijf wenst de continue dakpanlijn bij de bestaande gebouwen aan de Hille realiseren, omdat 
men op deze manier kan profiteren van de aanwezige infrastructuur (burelen, toonzaal, logistiek, e.d.) 
op Hille. 
De afzetmarkt omvat voortverkopers/dealers, aannemers, industriële en private klanten in 
voornamelijk België, Frankrijk en Nederland. 

Ontsluiting openbaar vervoer 
Op de N50 en N370 zijn haltes voor het openbaar aanwezig. De kern van Hille wordt ook bediend 
door het openbaar vervoer. 

4.1.4. Bedrijfseconomische aspecten 

Investeringen en omzet 
Verdubbeling van de omzet tegen 2010. Belangrijke investeringen in een sandwichpaneellijn voor dak 
en wandplaten. Op vandaag wordt op groepsniveau een omzet gerealiseerd van € 220 miljoen. Op 5 à 
7 jaar zou dit moeten evolueren naar € 500 miljoen. 
Op vandaag jaarlijks een productie van 2 miljoen vierkante meter sandwichpanelen. Een 
verdrievoudiging van de productieomzet tot 6 miljoen vierkante meter wordt vooropgesteld. 

Productieproces 
De specifieke aard en het productieproces van de producten vereist bedrijfsgebouwen met specifieke 
afmetingen afgestemd op de productielijn.  
Voor de productie van deze dakpannen (Premapannen) is het nodig een productielijn in één lijn te 
bouwen van 180 meter lang, met daarnaast ook de voorraad aan grondstoffen en enkele kleinere 
profileerlijnen (30 meter lang), die nodig zijn om de aanvoer van platen voor de continue lijn te 
bevoorraden. Deze kleinere lijnen zijn nodig omdat de bovenplaten vooraf geprofileerd en geknipt 
worden. 
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Beschikbaarheid van gebouwen 
Momenteel ligt het zwaartepunt van de activiteiten op de percelen ten noorden van de Akkerstraat. De 
huidige en steeds wijzigende eigendomstructuur en de configuratie van de percelen maken een 
efficiënte inrichting van de terreinen momenteel onmogelijk. Bij volledige verwerving van deze 
percelen, zal de vrijgekomen ruimte op termijn noodzakelijk zijn voor de verdere interne organisatie 
en optimalisatie van de bestaande activiteiten ten noorden van de Akkerstraat. 
Een alternatief voor stapelen in open lucht is er momenteel niet. Gelet op de aard, het gewicht en de 
afmetingen van de producten, de omvang van de bestellingen en de verschillende leveringstijden is 
stapelen in de hoogte uitgesloten. Met de verwachte groei van de productie en de quasi 
onmogelijkheid om efficiënter te stockeren is er bijgevolg ook extra ruimte nodig om de afgewerkte 
panelen te stockeren. Wel wordt geprobeerd dit plaatsgebrek gedeeltelijk op te lossen door 
bestellingen nog sneller te laten vertrekken naar de eindklant. De geannuleerde bestellingen die ook 
een aanzienlijk deel van de oppervlakte in beslag nemen zullen regelmatig uit het terrein gehaald 
worden en naar een andere lokatie gebracht worden zoals op het bedrijfsterrein gelegen aan de 
Bosveldstraat. Deze panelen worden dan in loten verkocht als 2de keus panelen. Hieruit blijkt dat de 
gronden ten noorden van de Akkerstraat in de nabije toekomst verder optimaal zullen worden gebruikt 
en op deze percelen de uitbreidingsbehoeften (opstarten van een continue dakpanlijn) niet kunnen 
opgevangen worden. 

Tewerkstelling 
De huidige tewerkstelling van Joris Ide in Wingene bedraagt 130 werknemers. Zij werken in een 
ploegensysteem waarvan een deel via interim opgeroepen wordt afhankelijk van de werkdruk. Als het 
bedrijf na uitbreiding doorgroeit naar de volle capaciteit (3 ploegen die permanent draaien) kan het 
aantal werknemers groeien tot 200 à 220. 

QKOK qçÉëíáåÖ=~~å=ÇÉ=êìáãíÉäáàâJÉÅçåçãáëÅÜÉ=îáëáÉ=

N50 en N370 zijn beiden geselecteerd als secundaire wegen. 
Door de voorziene uitbreiding worden geen typische landschapskenmerken en waardevolle open 
ruimten aangetast. 

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. Gelet 
op de veelal grote oppervlakte aan bijkomende daken en verhardingen, dient vooraf bekeken te worden 
hoe de verplichte buffercapaciteit kan worden ingepast. 
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.  

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

Voor 2/3 van het terrein wordt gebruik gemaakt van het bestaande aanbod aan ambachtelijke zone, die 
herbestemd wordt in functie van de uitbreiding van het bedrijf. Dit is echter onvoldoende, daarom 
wordt één perceel extra mee opgenomen. Dit perceel van ca. 1,4 ha is omringd door bedrijvigheid, bos 
en woningen. Het maakt geen deel uit van een aaneengesloten landbouwgebied. In die zin zal het 
perceel, te gebruiken voor bedrijvigheid, de agrarische structuur niet ondermijnen.
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4.5.1. Begrenzing van de bedrijvigheid naar de woningen en 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 

Op te nemen in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat een duidelijke begrenzing van de bedrijvigheid in zuidelijke richting noodzakelijk 
is. Dit is noodzakelijk als overgang naar de open ruimte en evenzeer ter vrijwaring van de woonfunctie (ook 
zonevreemde woningen). Ontsluiting via de Raverschootsveldstraat en de Molenaarstraat wordt uitgesloten. Stapelen 
tussen bedrijfsgebouw en Raverschootsveldstraat – Molenaarstraat best vermijden om de hinder t.o.v. de woonfunctie 
en het landschap tot een minimum te beperken. 
Indien mogelijk een zo gesloten mogelijke gevelwand, zodat de activiteiten zoveel mogelijk van de woningen weg 
wordt gehouden (enkel nooduitgang). 

De gemiddelde breedte van de groenbuffer t.o.v. de Raverschootveldstraat 
en de Molenaarstraat bedraagt 15 m. Plaatselijk mag de breedte van de 
groenbuffer worden gereduceerd. De minimumbreedte van de 
groenbuffer bedraagt ten allen tijde 5m. T.o.v. de zonevreemde 
woningen is de groenbuffer 5 m. breed. In geen geval kan het 
bedrijventerrein ontsloten worden via de Raverschootveldstraat en/of de 
Molenaarstraat. 

4.5.2. Organisatie van het terrein 
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 

Omwille van de problematiek m.b.t. circulatie, aan- en afmelden, parkeren e.d. op de terreinen ten noorden van de 
Akkerstraat, doorstroming in de Akkerstraat, moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor aan- en afmelden, 
parking voor personeel op het terrein zelf. 
Daarom wordt een achteruitbouwstrook voorzien + een minimum afstand tot het openbaar domein voor de inplanting 
van de bedrijfshallen. De representatieve ruimten zoals onthaalinfrastructuur, parking e.d. worden ingeplant langs de 
Akkerstraat. 

Voorzien van een achteruitbouwstrook van 15 m. 
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4.5.3. Zuinig ruimtegebruik en hoogwaardig 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 algemene criteria en inrichtingsprincipes 
opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan zuinig ruimtegebruik en beeldkwaliteit kan 
worden bepaald. De aanvrager moet aantonen op welke manier hij in het ontwerp een invulling geeft aan deze criteria 
en inrichtingsprincipes. De vergunningverlenende overheid kan de aanvragen toetsen aan deze criteria en 
inrichtingsprincipes en op deze manier oordelen of het ontwerp in voldoende mate tegemoet komt aan de principes van 
zuinig ruimtegebruik en beeldkwaliteit. 

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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QKSK mä~åçéòÉí=

In het voorliggende plan wordt het volledige terrein waarop Joris Ide wenst uit te breiden 
meegenomen. Ongeveer 2/3e van dit gebied is op vandaag reeds bestemd als ambachtelijke zone. 
Enkel het zuidoostelijke perceel is nog agrarisch gebied. Het gaat in feite om een restperceel dat 
volledig omgeven is door verschillende functies: bedrijvigheid, wonen, een bebost perceel, …  

Zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein 
Deze zone wordt specifiek bestemd voor de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf Joris Ide. In 
deze zone kan het bedrijf het bijkomende gebouw met een lengte van minimum 200 meter realiseren. 
De overige delen van de zone kunnen verhard worden als ruimte voor opslag en circulatieruimte.  

Zone voor groenbuffer 
Richting Raverschootsveldstraat wordt een ‘ondoordringbare’ buffer voorzien, waarmee bedoeld 
wordt dat op deze plek geen doorgangen door de buffer gecreëerd mogen worden. 
Naar de zonevreemde woningen ten westen van het bedrijf toe wordt een buffer met nabestemming 
ingetekend. Zolang de woningen op die plek bestendigd worden, dient de buffer gerealiseerd te 
worden.  
Wordt echter de gehele zone tussen de Akkerstraat en de Raverschootsveldstraat op termijn geordend 
als ambachtelijke zone, dan dient tussen de verschillende bedrijven geen buffer bewaard te blijven.  
Naar het beboste perceel toe wordt geen buffer ingetekend zolang het perceel in deze toestand bewaard 
blijft. 

Zone voor bouwvrije strook 
Aan de kant van de Akkerstraat wordt een zone voor bouwvrije strook voorzien van 15 meter breed. 
Op die manier wordt een gelijkaardige afstand tot de Akkerstraat vrijgelaten als bij de andere 
bedrijven het geval is. In deze bouwvrije strook kan niet gestapeld worden, maar kunnen wel 
parkeerplaatsen ingericht worden. 
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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 

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

14 755 m2 Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein 
(waarvan 1 935 m² deelzone voor 
groenaanplant en buffer) 

14 755 m²

Zone voor specifiek regionaal 
bedrijventerrein 
(waarvan 845 m² deelzone voor 
groenaanplant en buffer) 

16 440 m2

Zone voor groenbuffer met 
nabestemming zone voor specifiek 
regionaal bedrijventerrein 

760 m2

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

17 390 m2

Zone voor bouwvrije strook 950 m2

TOTAAL 32 145 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 NV Joris Ide.  

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; 
− 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 en met 23 december 2005. 
Tijdens dit openbaar onderzoek werd op 22 november 2005 een infomoment in de gemeente Wingene 
georganiseerd. 

SKQK 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=

 


