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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

Onderhavig document betreft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

Regionaal bedrijventerrein De Hille (Wingene). Conform artikel 2.2.2van de Vlaamse 
codex ruimtelijke ordening bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is 

 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 

inrichting en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 

4.1.12 en 4.1.13 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid 

 een weergave van de feitelijke en juridische toestand 

 de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen 

waarvan het een uitvoering is 

 in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften 

die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden 

 in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

o het planmilieueffectenrapport 

o de passende beoordeling 

o het ruimtelijk veiligheidsrapport 

o andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten 

o in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een 

planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld 

in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet betreffende het grond- en 

pandenbeleid 
 

1.2 Beslissing tot opmaak van het provinciaal RUP door de deputatie 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil alle economische activiteiten bundelen in 

de economische knooppunten. Deze bestaan enerzijds uit de stedelijke gebieden en 
anderzijds uit de specifiek economische knooppunten (SPEK).  

Op 22 september 2010 keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het 

‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 
economische knooppunten in de Roeselaarse Regio’ goed.  

Het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen wil een aanbodbeleid voeren in de 

specifiek economische knooppunten op basis van de endogene groei en 

clustervorming. Om aan deze beleidsdoelstelling gehoor te geven wordt voorgesteld 

om voor de gemeentes met een onvoldoende aanbod aan regionale 

bedrijventerreinen, Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplannen op te maken. Uit het 

locatieonderzoek komt naar voor dat dit het geval is voor de gemeentes Kortemark, 

Wingene, Meulebeke , Wielsbeke en Ardooie. Daarom worden voor deze gemeentes de 

meest geschikte locatie voorgesteld om een nieuwe regionale bedrijventerrein uit te 

bouwen. Het PRS-WVL stelt “Wat de inrichting van bedrijventerreinen betreft moet 

zuinig intensief ruimtegebruik (bv. Hoge bezettingsgraden, bouwen in niveaus, 

gezamenlijke parkeervoorzieningen) en een hoogwaardig kwalitatieve beeldvorming 

(bv. d.m.v. materiaalgebruik en vormgeving, groenvoorzieningen) voorop staan”. 

Daarom wordt gedacht aan een 10 tot 15 bedrijven per regionaal bedrijventerrein, 
wat overeen komt met ongeveer 10 ha. 

Voor Wingene komt ‘De Hille’ komt als beste locatie naar voor. Het kent een goede 

ontsluiting naar de N50 richting N37 en is kerngebonden bij het 
structuurondersteunend hoofddorp Zwevezele-De Hille. 

Aangezien het beleid m.b.t. regionale bedrijventerreinen een provinciale bevoegdheid 

is heeft de deputatie opdracht gegeven tot de opmaak van dit RUP.  
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2 Feitelijk bestaande toestand 
 

Zie planbestaande toestand 

 

2.1 Ruimere omgeving 

Het plangebied situeert zich binnen Wingene, in de deelgemeente Zwevezele (op de 

grens van de deelgemeente Wingene & Zwevezele). Het sluit aan bij de bestaande 

bedrijventerreinen die ontsloten worden via de Wingenesteenweg (N370) en de N50. 

 

Figuur 1:Situering van het plangebied Topokaart (bron: NGI 10 000, schaal 1/20.000) 
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Figuur 2:Situering van het plangebied op de Orthofoto (bron: AGIV, schaal: 1/15 000) 

 

2.2 Plangebied 

Het plangebied bestaat uit 4onderdelen. Zo is het grootste deel bestemd voor een 

nieuw bijkomend regionaal bedrijventerrein. Een tweede deel wordt voorbehouden als 

uitbreiding/reservatie voor de bedrijven Veos (producent van hoog functionele 

dierlijke eiwitten) en Ide (producent van stalenbouwmateriaal). Een derde deel omvat 

een voormalig stort en tot slot is er nog een deel van een champignonkwekerij. 

 

Zone voor bijkomend regionaal bedrijventerrein 

Het betreft een nieuw regionaal bedrijventerrein, gesitueerd langsheen de 

Wingenesteenweg (N370), met een oppervlakte van ca. 10ha. Het nieuw regionaal 

bedrijventerrein sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein ten westen ervan. De 

oostelijke grens van het nieuwe regionale bedrijventerrein komt overeen met de 

begrenzing van het PRUP Degroote en Terra Plant International ten noorden van de 

N370. De zuidgrens van de zone van het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt 

gevormd door een beekvallei (Kloosterbeek, eenwaterloop van derde categorie). 

Het nieuw regionaal bedrijventerrein wordt op de zuid- en oostgrens landschappelijk 

ingebufferd. De zuidelijke grens krijgt een ruimere buffer gezien deze aan de beek 

paalt. Aan de N370 wordt een achteruitbouwzone voorzien. Het bedrijventerrein wordt 
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ontsloten naar de N370. Er wordt maximaal 1 ontsluitingsweg voorzien met 

gescheiden op- en afrit. 

 

Zone voor uitbreiding / reservatie 

Het tweede deel vormt een antwoord op de vraag om een reservatie te voorzien voor 
de bedrijven Ide en Veos, beiden gelegen in de Akkerstraat.  

NV Joris Ide 

Het bedrijf staat bekend als fabrikant van stalen dak- en wandbekleding voor 

nieuwbouw en renovatie. Het werd opgericht in 1985 en is op heden uitgegroeid tot 

een belangrijke Europese speler als producent van profielplaten, sandwichpanelen, 

dakpanplaten, permapan, verzinkte profielen, rails en goten. 

De afzetmarkten zijn voornamelijk België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, UK, 

Zwitserland en enkele Scandinavische landen. Het bedrijf wordt de jongste jaren 
gerekend tot één van de snelt groeiende bedrijven in Vlaanderen. 

Op dit moment beschikken ze over een drietal stockerings- en productiesites: 

 Zwevezele, Hille 174 en Akkerstraat met ca 16ha 

 Zwevezele, Bosveld met ca 3ha 

 Ruddervoorde langs de N50 met ca 5ha 

Het bedrijf wil een verdere uitbreiding van het productgamma koppelen aan een 

verhoging van het marktaandeel in Nederland en Duitsland. Dit brengt nieuwe 

investeringen in mensen, gebouwen, machines en installaties met zich mee. De 

installatie van nieuwe profileermachines en sandwichlijnen alsook de opslag van 

bijkomende coils en afgewerkte producten vergen bijkomende belangrijke 

bedrijfsruimte die momenteel niet voorhanden is vermits een uitbreiding op de 
huidige productiesites nog slechts in beperkte mate mogelijk is. 

Daarom is het bedrijf geïnteresseerd om de percelen grenzend aan het bedrijf te 

verwerven en de uitbreiding zo compact mogelijk te kunnen clusteren met de 

bestaande activiteiten. Het bedrijf is in overleg met de eigenaar van de percelen. 

 

Veos NV 

Het bedrijf behoort tot de VEOS Group die gespecialiseerd is in het verwerken van 

dierlijke bijproducten. Met haar 3 dochterbedrijven, Vapran sas, Valoroeuf sas, 

Protrans Bretagne in Frankrijke en Hemoprot Ind vormt de VEOS Group een 

toonaangevend bedrijf uit zijn sector en is voor een aantal producten wereldleider. 

Het bedrijf in België is het meest gespecialiseerde bedrijf en exporteert naar meer dan 

50 landen wereldwijd. Het hoofdkwartier van de VEOS Group is gevestigd in 

Zwevezele. 

Door het toepassen van innoverende processen kan VEOS steeds verder gaan in het 

ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. Het bedrijf wil de nevenstromen 

uit de voedingssector in de toekomst verder valoriseren om verder te kunnen blijven 

groeien. Op korte termijn zal de huidige bedrijfsoppervlakte volledig bebouwd zijn. dit 

brengt met zich mee dar er moet uitgekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden 

op middellange termijn (2-5jaar) en langere termijn. 

Het bedrijf wenst zoveel als mogelijk te investeringen te clusteren om zo enerzijds 

dubbele kosten en ruimte-inname te beperken en anderzijds in de toekomst nieuwe 

technologieën te kunnen toepassen (warmtekrachtkoppeling, waterregeneratie, …). 

Het bedrijf heeft het perceel aan de overzijde van de Akkerstraat reeds kunnen 

verwerven en met de aanpalende eigenaar een perceelsaanpassing kunnen 

overeenkomen om de vorm van het perceel te kunnen optimaliseren. 
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Zone voor sanering voormalig stort 

Ten zuiden van de Kloosterbeek ligt een voormalig stort. Het is aangewezen dat deze 

gesaneerd wordt. Om dit mogelijk te maken wordt dit gebied bestemd als specifiek 

regionaal bedrijventerrein. Deze terreinen worden momenteel gebruikt als weide en 

hebben een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. 

 

Zone voor correctie gewestplan 

In deze zone (ca. 0,58ha) is een champignonkweker actief. De zone is op het 

gewestplan reeds ingekleurd als bedrijventerrein, met uitzondering van een kleine 

spie. Door het bedrijf opnieuw op te nemen in dit RUP komt het gehele bedrijf in een 

zone voor bedrijvigheid te liggen, met de mogelijkheid hier para-agrarische 

activiteiten te kunnen blijven uitbaten. 

 

 
Figuur 3: situering 4 delen van het plangebied 
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3 Juridisch bestaande toestand 
 

3.1 Gewestplan 

In het plangebied is het gewestplan Roeselare-Tielt(KB 17/12/1979) van toepassing. 
Het plangebied is volledig bestemd als agrarisch gebied. 

 

 

Figuur 4:Het digitaal Gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979 en latere wijzigingen) 
(AGIV, schaal: 1/20 000) ter hoogte van het plangebied 
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3.2 Bijzondere plannen van aanleg – ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 

In het plangebied of aansluitend bij het plangebied zijn er geen bijzondere plannen 

van aanleg van toepassing. 

In het plangebied zijn er geen ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing. 

Ten westen sluit het plangebied aan bij het PRUP regionaal bedrijf Joris Ide (MB 

28/08/06). Ten noorden sluit het aan bij het PRUP Degroote en Terraplant (MB 
28/08/06) 

(Zie bijgevoegd plan juridische toestand) 

 

3.3 Verkavelingsvergunningen 

In of aansluitend bij het plangebied zijn er geen goedgekeurde, niet-vervallen 
verkavelingen aanwezig. 

 

3.4 Stedenbouwkundige vergunningen 

Dient nog verder uitgewerkt te worden. 
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3.5 Buurt- en voetwegen 

In het plangebied zijn er verschillende buurtwegen aanwezig. Allemaal zijn ze op 

vandaag herkenbaar als openbare weg: 

 Chemin nr. 2: Wingenesteenweg 

 Chemin nr. 21: Akkerstraat 
 Chemin nr. 22 + 39: Raveschoolsveldstraat 

 

In het PRUP worden de meeste wegen behouden. Er wordt een mogelijkheid voorzien 

om een gedeelte van de Raveschootsveldstraat te schrappen op voorwaarde dat een 

fietsverbinding met de Akkerstraat (in de bufferzone) eerst gerealiseerd wordt. Zo 

blijft een trage verbinding behouden. In dit geval dient de procedure voor de 
afschaffing van een buurtweg gevolgd te worden. 

 

 

Figuur 5:Atlas buurtwegen (bron: provincie West-Vlaanderen, schaal: 1/20 000) 
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3.6 VEN-gebieden 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen gebieden gelegen die onderdeel 

uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

 

3.7 Ramsar-, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen gebieden gelegen die in het kader van 
Natura 2000 werden aangeduid als Ramsar-, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied. 

 

3.8 Beschermde monumenten, landschappen en stads- en 
dorpsgezichten, inventaris bouwkundig erfgoed 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen beschermde monumenten, 
landschappen en/of stads- en dorpsgezichten gelegen. 

In het plangebied ligt één hoeve die opgenomen is in de inventaris bouwkundig 

erfgoed. Het betreft de hoeve “’t Goed te Allaerde”. Bij de beschrijving staat het 

volgende vermeld: 

Als site minimaal opklimmend tot de 16de eeuw met gebouwenbestand grotendeels 

uit de 19de eeuw. Bestaande uit vrijstaande, lage bestanddelen rond een gekiezeld 
erf. 

Geschiedenis. Het "Goed ten Allaerde" is een achterleen van het Hof van Dentergem 

dat zelf afhing van het leenhof van Tielt. Een eerste vermelding dateert van 1558: 

"(...) tgoet te Alaerde te wetende de hofstede (...)". Toenmalig eigenaar was de 

familie d’Estre die de hoeve verpachtte. Tien jaar later luidt de omschrijving "een 

behuijsde stede ghenaempt goet ten Allaerde". De Ferrariskaart (1770-1778) toont 

een gebouw op de plaats van de huidige stalling binnen een boomgaard. Op het 

primitief kadasterplan (circa 1834) bestaat de hoeve uit drie vrijstaande gebouwen in 

een U-vormige opstelling en een vrijstaand gebouw ten oosten van het boerenhuis. 

De site is gelegen binnen een onregelmatige omwalling waarin een kleinere vierkante 

omwalling zonder bebouwing. Toenmalig eigenaar is Eugenius Van de Kerkckhove uit 

Gent. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Een 

mutatieschets van 1902 vermeldt dat meer dan 10 jaar daarvoor de hoeve werd 

uitgebreid met de huidige schuur en een klein gebouwtje ten zuidoosten van het 

boerenhuis. In dezelfde fase wordt ook de kleine omwalling gedempt. Ondertussen is 

de hoeve reeds eigendom van Peers de Kerckhove-de Denterghem uit Oostkamp. In 

de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) bevindt zich hier een site van een vijftal 

gebouwen met een deels bewaarde omwalling.  

Beschrijving. Ten noordwesten van het erf, boerenhuis. Witbeschilderd, bakstenen 

volume van zes traveeën onder een zadeldak (grijze, mechanische pannen) met 

dakvenster in puntgeveltje boven deur. Linker zijgevel met rechthoekig venster onder 

licht getoogde strek. Grijsgeschilderde plint. Licht getoogde muuropeningen, 

vernieuwde luiken, ramen en deuren.  

Ten noordwesten van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerde stal. In het verlengde 

van het boerenhuis. Verankerde, rode baksteenbouw onder zadeldak (rode, Vlaamse 

pannen) met brede dakoverstek. Gecementeerde, lage plint. Centrale, segmentbogige 

poortdoorrit geflankeerd door twee getoogde deuropeningen. Bewaarde 

roodgeschilderde opgeklampte poort en deuren. Links recente aanbouw van een 
travee onder lessenaarsdak (golfplaten). 
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Foto’s uit inventaris bouwkundig erfgoed 

 

 

Afweging in het RUP 

De gemeente heeft, voor het centrum van Zwevezele, een evaluatie gemaakt van de 

gebouwen op de inventaris Onroerend erfgoed. Voor deze hoeve werd deze evaluatie 
nog niet gedaan. 

Wel heeft de hoeve, op heden, geen relevante waarde en zal ze haar waarde verder 

verliezen aangezien haar context grondig zal wijzigen door de implementatie van een 

bedrijventerrein. Het culturele erfgoed zal dan ook geen significante schade 

ondervinden als de hoeve, in het kader van het bedrijventerrein, gesloopt wordt. 

Een herbestemming in functie van een problematische ruimtevrager wordt als niet-
realistisch beschouwd, maar is steeds mogelijk. 
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4 Planningscontext 
 

4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is vastgesteld door de Vlaamse 

regeringop 23 september 1997. Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van 

Vlaanderenaan als kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Als 

dusdanig vormt hetRSV ook de basis voor het ruimtelijk beleid via provinciale en 

gemeentelijke structuurplannen.Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad 

doorheen het Ruimtelijk StructuurplanVlaanderen. De resterende open ruimte dient 

maximaal beschermd te worden en de stedendienen geherwaardeerd te worden, zodat 
zij aangename plekken worden om te leven. 

 

4.1.1 Basisprincipes RSV 

Gedeconcentreerde bundeling  

Er wordt geopteerd om de bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen als basis te 

nemen voor de ruimtelijke ontwikkeling. De aanwezige dynamiek wordt positief 

aangewend zodat er voor Vlaanderen sociale, economische en ruimtelijke 

meerwaarden ontstaan en dat de negatieve tendensen inzake ruimtegebruik worden 

omgebogen. Dat wordt nagestreefd door middel van het principe van de 

gedeconcentreerde bundeling. 

 

Poorten als motor voor ontwikkeling  

Omwille van hun bestaande of potentiële positie in het internationale 

communicatienetwerk (water, weg, spoor, lucht, telecommunicatie) zijn zij een 

element van de economische structuur op internationaal niveau en kunnen ze 
hoogwaardige internationale investeringen aantrekken. 

 

Infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten  

Het mobiliteitsprofiel van de activiteit wordt afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel 
van de locatie. 

 

Fysisch systeem ruimtelijk structurerend  

Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur, de 

agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en het landschap. Ruimtelijk 

structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand 

fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 

structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en wonen en werken op het niveau 

van het buitengebied.  

Het vrijwaren en versterken van open-ruimteverbindingen tussen de grotere, 

aaneengesloten gebieden van het buitengebied is essentieel voor de continuïteit 
binnen het buitengebied. 

 

4.1.2 Economische knooppunten 

Het RSV opteert ervoor de bestaande bundeling van economische activiteiten 

beleidsmatig te behouden en waar mogelijk te versterken. De verdere verspreiding 

van de werkgelegenheid wordt tegengegaan. De nieuwe economische activiteiten van 

regionaal belang en herlocalisatie van bestaande regionale bedrijven dient daarom te 

gebeuren in de in het RSV geselecteerde economische knooppunten.  
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Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als economisch knooppunt. Daarnaast kunnen 

ook gemeenten in het buitengebied een belangrijke rol vervullen binnen de 

economische structuur van Vlaanderen. Het gaat over gemeenten die een grote 

impact hebben op de werkgelegenheid: de zogenaamde specifieke economische 

knooppunten. De gemeenten worden geselecteerd zowel op basis van economische 

criteria als op basis van hun ligging, om historische redenen of omwille van de 

aanwezigheid van bestaande bedrijven met belangrijke economische betekenis. Voor 

de selectie op basis van economische criteria wordt uitgegaan van volgende drie 

criteria: 

 Een totale tewerkstelling in de gemeente van meer dan 3500 personen; 

 Een totale industriële  (omwille van de ruimtebehoefte) tewerkstelling in de 

gemeente van meer dan 1000 personen; 

 Een arbeidsbalans van meer dan 60. 

Het RSV bepaalt dat de provincie de regionale bedrijventerreinen afbakent in de 

specifieke economische knooppunten. Zo werd ook Wingene geselecteerd als specifiek 

economisch knooppunt. 

 

 
Figuur 6: Selecties economische knooppunten en economische netwerken (Bron: RSV) 

 

Het RSV stelt dat de economische knooppunten niet allemaal eenzelfde uitstraling en 

eenzelfde economisch belang hebben. Bijgevolg leidt een selectie als economisch 

knooppunt niet automatisch tot een groter aanbod aan bedrijventerreinen. Bij de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen moet een gedifferentieerd beleid gevoerd worden 

waarbij gesteld wordt dat het voorzien van een bijkomend aanbod aan regionale 

bedrijventerreinen in een economisch knooppunt moet afgewogen worden op basis 

van een ruimtelijke visie en een gewenste ruimtelijke structuur voor het economisch 

knooppunt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

 De ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit; 

 De bestaande woonfunctie; 

 De bestaande ruimtelijk-economische structuur; 

 De ruimtelijke en economische potenties; 

 De afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur; 

 De mobiliteitsproblematiek. 
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Aanvullend worden er in het RSV (p.452) tevens een aantal principes geformuleerd 

die van belang zijn voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe regionale 

bedrijventerreinen: 

 Ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire of secundaire wegen; 

 Lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen; 

 Afstemmen van de oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein op de 

reikwijdte en het belang van het economisch knooppunt en de spreiding van 

bedrijventerreinen in de overige economische knooppunten in de provincie; 

 Afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het 

mobiliteitsprofiel van de voorziene bedrijven (=locatiebeleid). 

 

4.1.3 Afbakening gebieden natuurlijke en agrarische structuur regio Leiestreek 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid, 

in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen, een ruimtelijke visie 

opgesteld voor landbouw, natuur en bos voor de regio Leiestreek. Hierin geeft de 

overheid aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende jaren ruimtelijk wil 

zien ontwikkelen en welke acties kunnen ondernomen worden om dit te realiseren. Op 

basis van deze visie werden door de Vlaamse regering in deze regio voor ca 82.243 ha 

agrarische gebieden beleidsmatig herbevestigd (BVR 24 oktober 2008), waaronder 

het agrarisch gebied waarbinnen het plangebied gelegen is.   

 

 
Figuur 7: gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte “plateau van Tielt” 

 

Volgens de omzendbrief RO/2010/01 betreffende het ruimtelijk beleid binnen 

herbevestigde agrarische gebieden, dienen provinciale opties steeds getoetst aan de 

ruimtelijke doelstellingen voor de herbevestigde agrarische gebieden op Vlaams 

Niveau en moet een verantwoording of motivering steeds een wezenlijk deel uitmaken 

van het provinciaal plan. Deze verantwoording behandelt een onderzoek naar 

alternatieve locaties, onderzoek naar de impact op de ruimtelijk – functionele 

samenhang van de agrarische structuur en het onderzoek naar de mogelijke 

flankerende maatregelen voor landbouw elementen. 
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Het plangebied is gelegen in de deelruimte “plateau van Tielt – landbouwgebied van 

het oostelijke Plateau van Tielt”. De hoofdfunctie in deze gebieden is landbouw. Land- 

en tuinbouw worden er als ruimtelijke dragers erkend en gevrijwaard.  

Binnen de deelruimte “plateau van Tielt” is ook het behoud en versterking van 

gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging van belang. Het 

bedrijventerrein is gelegen in de vallei van de Kloosterbeek. Het beleid is er 

afgestemd op de verwevenheid van landbouw, natuur, bos en waterberging.  

 

Toetsing van het RUP aan het RSV: 

De locatie wordt afgewogen op basis van de criteria die het RSV vooropstelt: 

De ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit: 

Het nieuwe bedrijventerrein sluit aan bij de bestaande regionale en lokale 

bedrijventerreinen op de Hille en het stedelijk weefsel van de kern van Zwevezele. 

Zowel het bestaande als het nieuwe bedrijventerrein wordt ofwel rechtstreeks op een 

secundaire weg (N370) of via de akkerstraat ontsloten naar een secundaire weg 

(N50). 

In de huidige situatie wordt het bestaande bedrijventerrein niet gebufferd naar het 

zuidelijke gelegen agrarisch gebied en heeft nu reeds een vrij belangrijke ruimtelijke 

impact. Aangezien de bijkomende bedrijventerreinen in oppervlakte ondergeschikt zijn 

aan de bestaande bedrijventerreinen en hierbij ruimtelijk aansluiten, is de bijkomende 

ruimtelijke impact naar het landschap relatief beperkt. Bovendien maakt het RUP een 

adequate landschappelijke buffering mogelijk, en draagt het zo bij tot een verbetering 
van de landschappelijke ruimtelijke kwaliteit. 

De bestaande woonfunctie: 

Het plangebied sluit niet aan bij een bestaand woongebied vermits het ruimtelijk 

aansluit bij de bestaande bedrijventerreinen van De Hille. Wel zal het bijkomend 

vrachtverkeer de woningen langs de N370 en de N50 extra belasten. Deze secundaire 

wegen (cat. II) zijn wel geselecteerd voor hun ontsluitende functie op bovenlokaal 

niveau. De inrichting van deze wegen zal dan ook steeds geëvalueerd moeten worden 

opdat de verkeersleefbaarheid niet in het gedrang komt. In het kader van deze 

verkeersleefbaarheid is de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen in de 

bufferstrook van het nieuwe bedrijventerrein, een mogelijkheid om een veilige en 

kwalitatieve verbinding tot stand te brengen tussen de kernen van Zwevezele en 

Wingene, zonder hiervoor langs het drukke kruispunt van de N50 en N370 te moeten 
passeren.  

Het bijkomende bedrijventerrein zal wel dichter bij enkele solitair gelegen woningen 

(hoeves) komen te liggen, doch steeds op voldoende afstand. Wel zullen enkele 

woningen en een hoeve moeten verdwijnen om de realisatie van dit bedrijventerrein 

mogelijk te maken. 

De bestaande ruimtelijk-economische structuur: 

Het bijkomende bedrijventerrein is een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein 

en is in oppervlakte ondergeschikt hieraan. De synergie en de endogene ontwikkeling 

met en van dit bestaande bedrijventerrein komt hiermee ten goede. Door de 

compacte aansluiting vormen interne relaties geen bijkomende belasting voor het 

wegennet en komt dit de verkeersleefbaarheid ten goede. 

De ruimtelijke en economische potenties: 

Het gebied is reeds ruimtelijk aangesneden door de keuze om het economische 

zwaartepunt in de gemeente uit te bouwen op De Hille. De reeds aanwezige 

bedrijvigheid vormt enerzijds een potentie om hierbij ruimtelijk en economisch aan te 

sluiten en heeft anderzijds zelf ook een uitbreidingsbehoefte (vb. Veos en Ide). Dit 

RUP biedt hier een antwoord op. 
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De afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: 

In het RUP wordt nagenoeg het volledige plangebied (23,52ha) aan herbevestigd 

agrarisch gebied omgezet naar bedrijventerrein. Enkel een klein deel bestaan 
bedrijventerrein wordt herbevestigd als bedrijventerrein. 

Onderzoek naar alternatieve locaties: 

Op 22 september 2010 keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het 

‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 

economische knooppunten in de Roeselaarse Regio’ goed. Dit onderzoek had tot doel 

om de best mogelijke locatie voor een regionaal bedrijventerrein aan te duiden.  

Hierbij kwam de locatie van De Hille als meest geschikt naar voor omwille van zijn 

directe ontsluiting naar secundaire wegen en de kerngebonden ligging bij het 
structuurondersteunend hoofddorp Zwevezele-De Hille.  

Daarnaast wordt deze locatie ook naar voor geschoven in het GRS Wingene en in de 
Ruimtelijk-Economische visie van de provincie op het SPEK Wingene (zie verder). 

Onderzoek naar impact: 

In het kader van de opmaak van dit RUP werd aan de VLM de opdracht gegeven een 

landbouwgevoeligheidsanalyse op te maken voor het betrokken plangebied, uitgebreid 
met aansluitende zones. (zie kaart 9: totale landbouwgevoeligheidsscore) 

Hierbij wordt duidelijk dat de percelen rond de Kloosterbeek minder waardevol zijn 

voor het landbouwareaal. Het zijn deze gronden waarvoor een onteigeningsplan wordt 
opgemaakt.  

De belangrijkste gronden, met hoge landbouwgevoeligheidsscore, liggen in het 

zuidwesten van het onderzochte gebied. Binnen het plangebied betreft het hier de 

percelen die aansluiten bij de bedrijfsvoering van het bedrijf Ide. Dit bedrijf heeft hier 

een uitbreidingsbehoefte waarvoor reeds plannen opgemaakt werden. Het bedrijf is in 
onderhandeling met de betrokken landbouwer om een geschikte oplossing te vinden.  

Verder kan vermeld worden dat het bedrijf Veos het perceel tussen de percelen met 

een hoge score en het voormalige gemeentelijke stort reeds verworven heeft. 

De percelen voor de uitbreiding van bestaande regionale bedrijven (Veos, Ide) worden 

niet opgenomen in het onteigeningsplan. De betrokken bedrijven moeten zelf in staan 

voor de verwerving van de gronden. Op deze manier wordt de impact op de huidige 
landbouwvoering verkleint. 

Algemeen kan gesteld worden dat de impact op de landbouwbedrijfsvoering relatief 

beperkt blijft. 
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Figuur 8: kaart met herbevestigde agrarische gebieden 
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Figuur 9: kaart totale landbouwgevoeligheidsscore (Bron: Landbouwgevoeligheidsanalyse VLM) 
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Flankerende maatregelen: 

De percelen, bestemt voor de uitbreiding van bestaande regionale bedrijven, worden 

niet meegenomen in het onteigeningsplan. Voor de verwerving moeten de bestaande 

bedrijven zelf in staan. Op deze wijze kan de betrokken landbouwer op een gepaste 

wijze (financieel, ruil) gecompenseerd worden voor het verlies van het 

landbouwareaal.  

De mobiliteitsproblematiek: 

Zie hoofdstuk 6. Mobiliteitsonderzoek 

De algemene conclusie is dat het bijkomende vrachtverkeer ruimschoots kan 

gedragen worden door de secundaire wegen N50 en N370.  

Compensatie: 

Het bewaken van het planologisch evenwicht is een Vlaamse bevoegdheid. De 

omzendbrief over HAG laat toe dat er planinitiatieven worden genomen in het HAG 

mits compensatie. Het voorzien van HAG is echter een Vlaamse beleidsmatige 
beslissing.  

De oefening met betrekking tot de gewestelijke RUP’s voor het bepalen van de 

natuurlijke en agrarische structuur is nog niet afgewerkt voor heel West-Vlaanderen. 

Het is dan ook aangewezen dat de Vlaamse Overheid de oppervlakte die met dit 

planinitiatief verdwijnt, opvangt in de zoeklocaties van de in opmaak zijnde en 
toekomstige gewestelijke RUP’s.  

Algemene conclusie: 

Op basis van de criteria uit het RSV kan besloten worden dat een nieuw regionaal 

bedrijventerrein op deze locatie ruimtelijk verantwoord is. 

 

4.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

(MB 06/03/02) 

4.2.1 Algemene visie PRS-WV 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd goedgekeurd bij M.B. 

van 06/03/2002. De planperiode van hetPRS is tot 2007. De visie en de doelstellingen 

geformuleerd in het RSV worden overgenomen en uitgewerkt in het PRS, 

rekeninghoudend met de gebiedsspecifieke eigenheid van de provincie. De ruimtelijke 

visie voor de provincie gaat uit van de ruimtelijkeverscheidenheid van de provincie, en 
wil deze behouden of zelfs versterken. 

Het PRS beoogt een maximale samenhang tussen activiteiten en functies op haar 

grondgebied. Een ruimtelijke invalshoek isdaardoor bij uitstek geschikt. Het ruimtelijk 

structuurplan treedt niet in de plaats van sectoren en kan ook de doelstellingen 

ervanniet realiseren. Het staat niet boven de sectoren maar doorsnijdt deze. De 

provinciale structuurplanning kenmerkt zich door debetrokkenheid van alle actoren, 

intensieve communicatie, door het werken met integrerende concepten en door 

maximale koppelingvan planning en uitvoering. Het geheel van de provincie wordt 

daarbij beschouwd als meer dan de som van haar onderdelen. In eenprovincie met 

diverse onderdelen is het creëren van samenhang hiertussen van essentieel belang 

voor het functioneren van de heleruimte. Diversiteit kan niet zonder samenhang. 

Onderdelen spelen altijd een rol in een groter geheel. De provinciale 
gewensteruimtelijke structuur moet daarom in een ruimer kader worden bekeken. 

Het ruimtelijk structuurplan voor de provincie is geen statisch plan maar een 

beleidsplan gericht op ontwikkeling en uitvoering. Hetbiedt een kader voor 

ontwikkeling en uitvoering, naast een beperkt aantal (strategische) bindende 

bepalingen. Dit kader bestaat uiteen visie, een perspectief op de gewenste structuur 

en een ruimtelijk concept inzake de gewenste structuur. Het is een coherentgeheel 

van ordeningsbeginselen en zal worden gebruikt als criterium voor het dagelijks 
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beleid, de keuze van projecten, de behandeling van conflicten en als discussie - 

element. Samenwerking en communicatie zijn hierbij een noodzaak. 

Het structuurplan biedt een kader voor het sturen van toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen, het verlenen van adviezen en het beoordelen van ruimtelijke 

problemen. Daarnaast zoekt het naar strategische acties voor de gewenste ruimtelijke 

structuur. Het structuurplan maakt daarbij de overgang naar concrete uitvoering en 
inrichting van de ruimte. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende structuurbepalende componenten 

uit het Structuurplan West-Vlaanderen die specifiek betrekking hebben op Wingene of 
zijn onmiddellijke omgeving uitvoerig behandeld. 

 

4.2.2 Wingene binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

Gewenste nederzettingsstructuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor het nederzettingspatroon in West-Vlaanderen 

is een gelijkmatig verspreid patroon van stedelijke gebieden, hoofddorpen en 

woonkernen. 

Wingene en Zwevezele zijn beide geselecteerd als structuurondersteunende 

hoofddorpen in het buitengebied. Onder een structuurondersteunend hoofddorp wordt 
het volgende verstaan: 

 Rol: structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en een 

bovenlokale verzorgende rol 

 Mogelijkheid bijkomende woningen: opvang van de eigen groei huishoudens op 

niveau van de kern + aangroei huishoudens, die niet kerngebonden zijn + 

mogelijkheid eigen groei huishoudens van andere geselecteerde kernen in het 

buitengebied 

 Mogelijkheid lokale bedrijvigheid: in verwevenheid met het wonen en de 

mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha;met de mogelijkheid tot 

uitbreiding tijdens de planperiode 

 Aangeven ruimtelijke ontwikkelingen: in een gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan; de nood aan bijkomende woongelegenheden de grootte van een 
lokaal bedrijventerrein worden gestaafd met gemeentelijke behoeftestudies. 

 

Gewenste structuur bedrijvigheid 

De gewenste ruimtelijke structuur voor regionale bedrijventerreinen is al grotendeels 

bepaald door de verregaande selectie (van economische knooppunten en poorten) 

vanuit het RSV. Buiten de economische knooppunten en poorten zijn nieuwe regionale 

bedrijventerreinen immers niet mogelijk. 

In het RSV is Wingene geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Nieuwe 

regionale bedrijventerreinen kunnen hier best aansluiten op de bestaande 

economische structuur. Zodoende worden de endogene ontwikkelingen en de 

clustervorming er ruimtelijk ondersteund volgens de draagkracht van de omgeving. 

Bedrijventerreinen zullen vastgelegd worden in provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen na uitwerking van ruimtelijk-economische visies. 

 

Gewenste natuurlijke structuur 

Algemeen kan gesteld worden dat de complexen van natuur (gebieden met 

natuurelementen die een grote samenhang vertonen met kenmerken van het fysisch 

systeem) deel uitmaken van een Vlaamse structuur. De verbindingen ertussen zijn 

hoofdzakelijk elementen van provinciaal niveau. 

Het Vlaams Gewest zal de GEN-, GENO-, natuurverwevingsgebieden en 

bosuitbreidingsgebieden aanduiden. In het PRS West-Vlaanderen worden deze 
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gebieden hypothetisch gebundeld in natuuraandachtszones. Binnen deze zones komen 

ook nog andere activiteiten voor zoals beroepslandbouw. Na aanduiding van GEN-, 

GENO- en natuurverwevingsgebieden door het Vlaamse Gewest worden deze 

natuuraandachtszones uitgewerkt in een dicht net van natuurverbindingsgebieden 

tussen de verschillende natuureenheden. Dit gebeurt binnen het landschappelijk 

kader. De omgeving Bulskampveld tot Merkenveld – gedeeltelijk op grondgebied van 
de gemeente Wingene – is geselecteerd als natuuraandachtszone 

Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden waar kleine natuur- en 

landschapselementen de migratie van organismen tussen natuuraandachtszones (de 

GEN-, GENO- en natuurverwevingsgebieden aangeduid door het Vlaams Gewest) 

vergemakkelijken. Het beleid is gericht op het behouden, herstellen en ontwikkelen 

van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. Het stelsel van rivier- en 

beekvalleien zorgt reeds voor een natuurlijke doorkruisbaarheid. Voor Wingene zijn 

enkel de vallei van de Ringbeek en de vallei van de Ringbeek-Veldekensbeek-

Strategoedbeek (‘Grote Beek’) geselecteerd. Hiernaast kunnen ook clusters van kleine 

landschapselementen en kleine natuurgebieden fungeren als stapstenen tussen de 

aandachtszones. Voor de omgeving van Wingene is één zo’n cluster van belang: het 
gebied ten zuiden van Oedelem (gemeente Beernem). 

De ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang bestaat uit grotere lijnvormige 

landschapselementen met een belangrijkeverbindingsfunctie. Ze zijn scherp in het 

landschap afgebakend en ze zijn van menselijke oorsprong. De natte ecologische 

infrastructuur bestaat uit kanalen en rechtgetrokken waterlopen. Voor de omgeving 

van Wingene is enkel het kanaal Gent-Brugge geselecteerd. Polderdijken en oude 

spoorwegbeddingen vormen de belangrijkste elementen van de droge ecologische 

infrastructuur. In de omgeving van Wingene zijn geen droge ecologische 

infrastructuren geselecteerd. 

 

Gewenste agrarische structuur 

De gewenste agrarische structuur van West-Vlaanderen bestaat in hoofdzaak uit twee 

deelgebieden: de grondgebonden agrarische structuur en de intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur. 

Wingene ligt in het gebied met een intensief gedifferentieerde agrarische structuur. 

Hier komt een grotere menging voor van diverse soorten landbouwbedrijven. De 

draagkracht van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden en vernieuwing van de landbouw. Om diverse redenen 

kan een optimale verwevenheid gewenst zijn tussen de grondgebonden en de 

grondloze landbouw. Het ruimtelijk beleid moet de nodige maatregelen nemen om 

deze verwevenheid te ondersteunen en om de infrastructuur te optimaliseren met 
respect voor de landschappelijke waarden. 

Voor de landbouw is het belangrijk dat er op lokaal niveau lokale bouwvrije zones 

aangeduid worden, waar de grondgebondenlandbouw als ruimtelijke drager voorkomt 

in kleinere aaneengesloten gebieden en waar geen enkele vorm van bijkomende 

bebouwing wordt toegestaan. Dit is vooral noodzakelijk in de intensief 

gedifferentieerde agrarische structuur. In het aanduiden van bouwvrijezones is een 
taak voor de gemeenten weggelegd. 

 

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

De secundaire wegen die voor Wingene van belang zijn behoren tot ‘Maas 2’ 

(gevormd door de A10, E403 en A14). Volgende wegvakken in Wingene en omgeving 

werden geselecteerd als secundaire weg: 

Secundair categorie I: 

 N35: van de N37 (Tielt) tot de N409 (Deinze) 
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De hoofdfunctie van secundaire wegen categorie I is verbinden op bovenlokaal en 

lokaal niveau. De inrichting is een 2X2 of 2X1-wegmet gescheiden verkeersafwikkeling 
en doortochten in de bebouwde kom. 

Secundair categorie II: 

 N50: van de N50f Siemenslaan (Oostkamp) tot de N399 (Ingelmunster) 

 N370: van de N50 (Hille-Wingene) tot de N368 (Beernem) 

 N370: van de N35b (Lichtervelde) tot de N50 (Wingene) 

 N327a (Heilige Sacramentstraat): van de N370 (Wingene) tot de N327 

(Wingene) 
 N327: van de Heilige Sacramentstraat (Wingene) tot de N37 (Tielt) 

De hoofdfunctie van secundaire wegen categorie II is verzamelen op bovenlokaal en 

lokaal niveau. De inrichting is een 2X1-weg,niet noodzakelijk met een gescheiden 
verkeersafwikkeling, met doortochten in de bebouwde kom. 

Voor Wingene en omgeving werden de NMBS-stations van Tielt en Lichtervelde 

geselecteerd als knooppunt voor het regionaal openbaar vervoer. De lijn 73 Gent – De 
Panne (met halte te Tielt) maakt deel uit van het spoorwegennet op regionaal niveau. 

 

Gewenste landschappelijke structuur 

Met betrekking tot de landschappelijke structuur in de streek van Wingene zijn de 
volgende elementen geselecteerd (de selectie is niet limitatief): 

 Landschapseenheden :het gave landschap van de oude veldgebieden, 

Bulskampveld (Wildenburg, Sint-Pietersveld) 

 het gave landschap van de Munkebossen 

 het gave landschap van de Ringbeek en Veldekens 
 het nieuwe landschap van het Land van Roeselare - Tielt 

Bij nieuwe landschappen zijn bestaande structuren onder invloed van grootschalige 

ingrepen (sterk versnipperde bebouwing,industrialisering, agro-industrie en 
ruilverkaveling oude stijl) uitgewist. 

Structurerende elementen en componenten: 

 structurerend reliëfelement cuesta Hertsberge-Lotenhulle 

 structurerend reliëfelement zuidelijke flank plateau van Tielt 
 structurerend lineair element Velddambeek-Hertsbergebeek-Ringbeek 

Ankerplaatsen: 

 Sint-Pietersveld (op de grens met Ruiselede) 

 Munkebossen (op de grens met Oostkamp) 

 

  



 

November 2012 PRUP regionaal bedrijventerrein De Hille 27 

4.2.3 Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte Middenruimte en 

Veldruimte 

Wingene is gesitueerd op het grensgebied tussen de ‘Middenruimte’ en de ‘Veldruimte’ 
van West-Vlaanderen. 

 

Middenruimte 

Deze deelruimte rond de steden Roeselare, Tielt en Torhout wordt gekenmerkt door 

een sterk geïndustrialiseerde landbouw en een concentratie van intensieve veeteelt. 

Deze sterke economische dynamiek zorgde voor een groot aandeel verspreide 

(zonevreemde)bedrijvigheid en een vrij ongestructureerd landschap. Gezien het 

belang van deze deelruimte voor de agrarische structuur op Vlaamse niveau (zie 

RSV), moet de evolutie van deze activiteiten dan ook ingepast worden in dit “nieuwe 
landschap”. 

De volgende beleidselementen voor de ‘Middenruimte’ zijn van belang voor Wingene 

en omgeving: 

 Concentratie van dynamische activiteiten in de stedelijke gebieden en de 
specifieke economische knooppunten: 

Een aanbod van regionale bedrijventerreinen ter versterking van de endogene 

ontwikkelingen en/of sectorale clustervormingkan in de stedelijke gebieden en 

specifieke economische knooppunten gegenereerd worden. Nieuwe bovenlokale 

bedrijven, inde zin van nieuwe of vernieuwende initiatieven die los staan van 

endogene ontwikkelingen en sectorale clustervorming, worden enkel 

geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Bedrijventerreinen in de specifieke 

economische knooppunten kunnen zich ontwikkelen aansluitend bij die 

bestaande bedrijvigheid, rekening houdend met de draagkracht van de 
omgeving, de ontsluiting en de clustervorming. 

 Versterking van de stedelijke gebieden: 

Het regionaalstedelijk gebied Roeselare is de belangrijkste pool van de 

Middenruimte. Het neemt een belangrijke taak op zich voor de regionale 

bedrijfsontwikkeling. Het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tielt, en 

het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Torhout zijn de twee andere 
belangrijke tewerkstellings- en verzorgingscentra voor de deelruimte. 

 Opwaardering van het regelmatig verspreid rasterpatroon van kernen: 

Door de historisch gegroeide linten en de verspreide bebouwing is het 

kernenpatroon vervaagd in de deelruimte. De selectie van – op regelmatige 

afstand gelegen – structuurondersteunende hoofddorpen zal het wonen en 

werken sterker bundelen. Vanuit deze gedachte wordt Zwevezele 
opgewaardeerd tot structuurondersteunend hoofddorp. 

 Optimalisering van de verkeersontsluiting: 

Het sterk verspreide, bovenlokale verkeer dat een gevolg is van de 

uitwaaierende activiteiten in deze deelruimte, wordt gebundeld via aangepaste 

ontsluitingen naar het hogere wegennet. Dit gebeurt onder meer door de 

aanhaking van de R32(Roeselare) en de R34 (Torhout) op de E403, en door 

een geleiding van de bovenlokale verkeersstromen via delen van de N36en 
N50. 

 Vrijwaren van de structurerende heuvelruggen, open-ruimteverbindingen, 

beekvalleien en bosgebieden: 

Op de structurerende heuvelruggen, zoals de zuidelijke flank van het plateau 

van Tielt, dienen versnippering,terreinnivellering en bebouwing te worden 

vermeden. In de omgeving van de as Roeselare – Tielt structureren 
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bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap door te fungeren als 

“natuurlijke aders” door het agrarische gebied. 

 

Figuur 10: Gewenste ruimtelijke structuur van de Middenruimte (Bron: PRS-WV) 

 

Veldruimte 

Deze deelruimte valt ruwweg samen met de zandstreek ten zuiden van Brugge. Op 

Vlaams niveau vormt deze deelruimte een openruimteverbinding tussen twee grote 

aaneengesloten gebieden van het buitengebied (RSV). De structuur van dit gebied 

wordt sterk bepaald door de ‘veldgebieden’. Dit maakt het gebied interessant voor 

een versterking van de bosstructuur. Daarnaast heeft het ook toeristisch-recreatieve 

functies. De volgende beleidselementen voor de ‘Veldruimte’ zijn van belang voor 

Wingene en omgeving: 

 Het rasterpatroon van dreven en boscomplexen versterken: 

Het cultuurhistorisch dambordpatroon wordt behouden en versterkt en is 

vanuit landschappelijk oogpunt een randvoorwaarde voor bijkomende 
ontwikkelingen. 

 Een beperkte kernenselectie doorvoeren rekening houdend met de 
landschappelijke context: 

De stedelijke gebieden Brugge en Torhout bundelen dynamische functies. 

Daarnaast werden een aantal economische knooppunten geselecteerd (ook 

Wingene). De ontsluiting van de veldruimte gebeurt hoofdzakelijk via het 

hoofdwegennet(A10-E403). Een beperkte selectie secundaire wegen verzorgt 
de ontsluiting op bovenlokaal niveau. 
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Figuur 11:Gewenste ruimtelijke structuur van de Veldruimte (Bron: PRS-WV) 

 

4.2.4 Ruimtelijk-Economische visie Specifiek Economisch Knooppunt Wingene 

Op 14 oktober 2004 keurde de deputatie de Ruimtelijk-Economische visie voor het 

SPEK Wingene goed. 

Bestaande ruimtelijk-economische structuur: 

In West-Vlaanderen is het zuidoosten van de provincie, meer bepaald de driehoek Kortrijk-

Roeselare-Waregem, dichtbebouwd en sterk verstedelijk. Deze regio wordt in het RSV 
getypeerd als een stedelijk netwerk. Tussen dit stedelijk netwerk en de regionale stad Brugge 
bevinden zich de 2 kleine steden Torhout en Tielt die als belangrijke tewerkstellings- en 
verzorgingscentra fungeren voor hun ommeland. 

Een aantal gemeenten met een hoge industriële tewerkstelling zijn gesitueerd in een halve 
cirkel rond de stad Tielt en geënt op de as Brugge)-Kortrijk. Deze gemeenten spelen eveneens 
een belangrijke rol binnen de economische structuur van Vlaanderen, maar hebben niet 
dezelfde uitstraling als de stedelijke gebieden. Ze kenmerken zich evenwel door een hoge 
(industriële) tewerkstelling en zijn mede daarom in het RSV geselecteerd al specifieke 

economische knooppunten. Naast Meulebeke en Ardooie is Wingene is één van deze 
gemeenten. 

Ruimtelijk-economisch is Wingene dan ook in hoofdzaak gerelateerd aan de as Brugge-Kortrijk 
(N50 en E403) en gepositioneerd tussen de 4 stedelijke gebieden Brugge, Roeselare, Tielt en 
Torhout. Voor kleinhandel, onderwijs, verzorging en specifieke diensten is Wingene op een 
hoger niveau in eerste instantie gericht op Tielt.  

Als zijn er geen hoofd- of primaire wegen gesitueerd op het grondgebied van Wingene, toch is 
de gemeente infrastructureel goed ontsloten door haar ligging middenin de zeer nabije driehoek 
E40-A17-N37. Dit betreffen wegen van internationaal of Vlaams niveau, waarbij op de 
hoofdwegen de op- en afritcomplexen van Beernem en Lichtervelde slechts op ca. 7km gelegen 
zijn van de respectievelijke kernen Wingene en Zwevezele. 

Voor vrachtverkeer naar Wingene is de afrit Lichtervelde evenwel niet efficiënt te noemen, daar 
de doortocht in Koolskamp langs de N35 enkel voor plaatselijk verkeer mogelijk is. Daardoor 

worden bepaalde niet aangewezen lokale sluipwegen gebruikt om Wingene Te bereiken. De 4 
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km verder gelegen afrit Ardooie is een gunstiger alternatief voor het vrachtverkeer, daar via de 
N37 (primaire weg) en de ?50 (secundaire weg) Wingene vlot te bereiken is. 

Landschappelijk heeft de gemeente Wingene nog een belangrijke open ruimte. Het noorden van 

de gemeente sluit aan bij het gesloten landschap van de bos- en drevenstructuur van het 
gebied ten zuiden van Brugge (Veldruimte). Het zuiden van de gemeente is eerder een open 
landbouwland dat aansluit bij het landbouwgebied van het Tieltse. 

In 2001 heeft de GOM West-Vlaanderen een vergelijking gemaakt naar de 

bedrijfstakken in Wingene vergeleken met het arrondissement Tielt en West-
Vlaanderen. Hierbij kwam men tot de volgende besluiten: 

In Wingene komt een hoge tewerkstelling voor in de secundaire sector (45%). Alhoewel dit 
hoger is dan gemiddeld in Vlaanderen (29%) is dit toch relatief minden dan gemiddeld in het 

arrondissement. Tielt dat in deze sector weliswaar zeer hoog scoort (58%) Van de activiteiten 
die vooral gelokaliseerd zijn op bedrijventerreinen, scoren de bedrijfstakken metaal (10%), 
hout en meubelen (6%), voeding en genotsmiddelen (5%), papier, karton, uitgeverijen en 
drukkerijen (3%) relatief hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. De bedrijfstakken textiel en 

kleding en de chemische nijverheid komen minder voor in Wingene dan gemiddeld in 
Vlaanderen en opvallend minder dan gemiddeld in het arrondissement Tielt. 

In de onderstaande tabel worden de cijfers uit 2001 vergeleken met deze van 2010: 

Figuur 12: tabel vergelijking bezoldigde tewerkstelling 2001-2010 (bron: Gom W-VL en West-
Vlaanderen ontcijferd) 

Hieruit blijkt vooral dat de in de periode 2001-2010 de primaire sector aan 

tewerkstelling heeft ingeboet, tot 1/3de van 2001. Dit is iets meer uitgesproken dan in 

het arrondissement Tielt en op het niveau van de provincie West-Vlaanderen. De 

secundaire sector gaat in tegenstelling tot het arrondissement en de provincie licht 

vooruit, en wordt vooral verklaart vanuit de groei van de industrie. De bouw blijft 

stabiel, terwijl deze in het arrondissement stijgt. De tertiaire en quartaire sector 
kennen een lichte stijging, net als in het arrondissement en de provincie. 

 

Ruimtelijk economische visie op bovenlokaal niveau: 

Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur op bovenlokaal niveau worden voor de 

ruimtelijk-economische visie twee conceptelementen voorgesteld. Deze dienen als 

basis om eerste afwegingen te maken over de ontwikkelingsperspectieven voor 

bedrijvigheid van bovenlokaal niveau, zowel voor wat betreft de aanleg van nieuwe 
regionale bedrijventerreinen als voor de bestaande bedrijvigheid. 

Conceptelement 1: bedrijvigheid van bovenlokaal niveau enten op secundaire 

wegen, nieuwe regionale bedrijvigheid bundelen bij de bestaande regionale 
bedrijvigheid van de Hille. 

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.  

Wingene Arr. Tielt

% 2001 abs. 2010 % 2010 % 2001 abs. 2010 % 2010 % 2001 abs. 2010 % 2010

primaire sector 7,1 67             2,5 2,3 515             1,7 1,2 2.361            0,6

industrie 28,0 815          30,8 50,6 13.128       42,5 27,0 86.762         21,4

bouw 17,4 451          17,1 7,6 2.930         9,5 6,3 27.699         6,8

tot. Sec. sector 45,4 1.266       47,9 58,2 16.058       51,9 33,3 114.461       28,2

tert. Sect. 25,8 707          26,7 21,8 7.922         25,6 32,4 142.896       35,2

quart. Sect. 21,7 605          22,9 17,7 6.421         20,8 33,0 146.533       36,1

tot. Hand. Dienst. 47,5 1.312       49,6 39,5 14.343       46,4 65,4 289.429       71,2

Totaal 100,0 2645 100,0 100,0 30916 100,0 100,0 406251 100,0
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Het creëren van een nieuw regionaal bedrijventerrein voor het vestigen van 

grootschalige bedrijven dient in dit concept te passen. Gezien de aanwezigheid 

van regionale bedrijventerreinen in de Hille langsheen de secundaire weg 

N370, is het wenselijk dat een nieuw regionaal bedrijventerrein daar bij 

aansluit. 

 

Figuur 13: schets conceptelement 1 (bron: RE-visie Wingene) 
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Conceptelement 2: Waardevolle open ruimte vrijwaren van verdere bebouwing. 

 

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. 

o Natuuraandachtszone Omgeving Bulskampveld 

o Beekvalleien van de Ringbeek (-Velddambeek) 

o Gave landschappen Ringbeek en Veldekens en Meerlandshoek 

 
Figuur 14: schets conceptelement 2 (bron: RE-visie Wingene) 

 

Locatie voor een nieuw regionaal bedrijventerrein: 

In deze beleidsvisie wordt als conceptelement naar voorgebracht dat bedrijvigheid van 

bovenlokaal niveau moet geënt worden op secundaire wegen en nieuwe regionale 

bedrijvigheid dient gebundeld te worden bij de bestaande regionale bedrijvigheid van 
de Hille. 

Als locatie voor een bijkomend regionaal bedrijventerrein zegt de visie het volgende: 

Het creëren van een nieuw regionaal bedrijventerrein voor het vestigen van 

grootschalige bedrijven dient in beide voorgaande concepten te passen. Daarbij zijn in 
elk geval de volgende randvoorwaarden vanuit het RSV en het PRS van belang: 

 Lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen; 

 Ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire of secundaire wegen; 

 Aanbodbeleid in functie van de ondersteuning van de endogene ontwikkelingen 
en de clustervorming. 
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Bezien de grootschalige bedrijvigheid in Wingene zich in hoofdzaak in Zwevezele-Hille 

bevindt, de daar aanwezige regionale bedrijventerrein (Hille Noord en Zuid) 

gesitueerd zijn langs een secundaire weg en vanuit het oogpunt van de open ruimte 

(vooral vanuit landschaps- en natuurwaarde, cf. conceptelement 2) dit 

bedrijventerrein beter kan uitbreiden voor regionale bedrijvigheid dan een ander 

bedrijventerrein op het grondgebied van Wingene, lijkt het logisch om in de toekomst 

nieuwe regionale bedrijvigheid te bundelen bij de bestaande regionale bedrijvigheid 
van de Hille. 

De locatie van dit PRUP past binnen een gedragen visie van de deputatie. 

 

4.2.5 Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale bedrijventerreinen in de 

Specifieke economische knooppunten in de Roeselaarse Regio 

Op 22 september 2010 keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het 

‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 
economische knooppunten in de Roeselaarse Regio’ goed. 

Mogelijke zoeklocaties worden geselecteerd binnen de specifieke economische 

knooppunten (RSV p.452: “lokalisatie nieuwe regionale bedrijventerreinen uitsluitend 

in stedelijke gebieden, gemeenten van het netwerk Albertkanaal en de overige 

economische knooppunten”). 

De selectie van zoeklocaties is gebaseerd op volgende twee ruimtelijke 

randvoorwaarden: 

 aansluitend bij de bestaande economische structuur 

 ontsluiting minimaal via een secundaire weg 

Voor Wingene werden verschillende mogelijke locaties onderzocht: 

 De Hille 

 Wildenburg 

 Verrekijker 

Hierbij komt De Hille, op basis van de gestelde criteria, als voorkeurslocatie naar voor. 

Er werd in samenwerking met de provinciale dienst Economie en de POM een 

onderzoek gedaan naar het aanbod in Wingene. De resultaten worden weergegeven in 
de onderstaande tabel. 
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ARDOOIE 3,80 11,33 6,81 12,88 3,98 0,00 

HOOGLEDE 3,30 10,40 2,78 29,32 17,02 0,00 

KORTEMARK 4,63 1,07 4,81 3,15 0,00 0,00 

MEULEBEKE 5,62 0,00 2,21 2,96 0,00 0,00 

STADEN 12,52 12,22 4,54 3,49 0,00 0,90 

WIELSBEKE 2,95 13,83 2,55 46,51 24,03 8,64 

WINGENE 0,81 0,50 0,90 10,00 4,04 0,00 

Subtotaal 33,63 49,35 24,59 108,31 49,08 9,53 

Totaal 82,98 132,90 49,08 9,53 
Figuur 15: aanbod onderzoek SPEK’s (bron: locatieonderzoek) 

  



 

November 2012 PRUP regionaal bedrijventerrein De Hille 34 

Conclusie: 

Voor de SPEK-gemeentes Kortemark (1,07ha), Meulebeke (0,0ha) en Wingene 

(0,50ha) kan er op heden onvoldoende aanbod aan Regionale bedrijventerreinen 

gevonden worden om de endogene groei op te vangen. Voor deze gemeenten is het 

dan ook aangewezen op zoek te gaan naar nieuwe geschikte locaties om aan deze 

noden te kunnen voldoen. 

In Oktober 2012 werd aan de POM een nieuwe stand van zaken opgevraagd. Er wordt 

een regionaal aanbod van 0,5ha vastgesteld. Het stuk is gelegen op het terrein Hille 

Zuid - Akkerstraat. 

 

4.2.6 Herziening Provinciaal Structuurplan en taakstelling 

 

In de herziening van het RSV werd een taakstelling geformuleerd, voor de planperiode 

2007-2012, voor wat betreft de oppervlakte aan bijkomende bedrijventerreinen in 

West-Vlaanderen. Deze taakstelling wordt meegenomen in de herziening van het 
Provinciaal structuurplan West-Vlaanderen.  

Op 28 juni 2012 werd  de herziening van het Provinciaal Structuurplan provincieraad 

goedgekeurd door de Provincieraad. Om te bepalen in welke mate de provincie West-

Vlaanderen haar taakstelling ingevuld heeft wordt alle nieuwe bedrijventerreinen in 

rekening gebracht. Dit gebeurt enerzijds door de ruimtebalans voor de periode 2007-

1juli2011 (aangeleverd door het gewest) en de verschillende goedgekeurde 

gemeentelijk RUP’s sinds 1 juli 2011 op te lijsten. Vervolgens wordt er ruimte 

voorzien voor alle openstaande behoeftes in de verschillende GRS’sen van de 

gemeenten. Tot slot wordt voor alle provinciale RUP’s die voorzien worden, maar nog 

niet goedgekeurd zijn ruimte gereserveerd binnen de taakstelling, dit is het geval voor 

onder meer de SPEK’s.  

 

Figuur 16: overzicht invulling taakstelling bedrijvigheid (Bron: herziening PRS) 

In het onderdeel van de taakstelling bedrijvigheid wordt rekening gehouden met 

23,5ha regionale bedrijvigheid in Wingene. Deze toebedeling voor Wingene past dus 
volledig binnen de taakstelling in het RSV voor de planperiode 2007-2012. 

Toetsing RUP aan PRS-WV: 

Het PRS-WV geeft verdere uitvoering aan de selecties die in het RSV gemaakt werden. 

De selectie als Specifiek Economisch knooppunt geeft aan de provincie West-

Vlaanderen de bevoegdheid om voor Wingene Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op te 

maken voor regionale bedrijventerreinen om zo een antwoord te kunnen bieden op de 

endogene groei. Deze terreinen moeten compact aansluiten op de bestaande 

economische structuur. Het RUP voldoet aan deze voorwaarden en geeft zo uitvoering 

aan de uitgangsprincipes van het PRS-WV en de beleidsvisie van de provincie op het 

SPEK Wingene. Bovendien wordt voor dit PRUP ruimte voorzien binnen de taakstelling 
van het RSV. 
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4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wingene (dep. 

02/09/2010 - BS14/09/2010) 

In het GRS van Wingene vinden we voor de gewenste ruimtelijk–economische 
structuur op mesoniveau de volgende elementen terug. 

 

4.3.1 Visie op de gewenste ruimtelijk-economische structuur 

De grote verscheidenheid van de bestaande ruimtelijk-economische structuur bepaald 

in grote mate de visie over de toekomstige ontwikkelingen van de bedrijvigheid in 

Wingene. 

De ligging halfweg de as Kortrijk-Brugge (N50) en de bestaande economische 

verscheidenheid dwingen Wingene ertoe zich op een breed economisch vlak te 

profileren. Wingene moet mogelijkheden en kansen bieden aan zowel regionaal 

gerichte als lokaal gerichte bedrijven, aan traditionele productiebedrijven, maar ook 

aan allerlei nieuwe lokale bedrijven in de sfeer van software-ontwikkeling, sociaal-
medische sector, kleine multimedia-kantoren, distributiesector, enz. 

Op het vlak van de bedrijventerreinen is het belangrijk kwaliteitsvolle locaties met 

veel mogelijkheden aan te bieden, zodanig dat een breed gamma aan type bedrijven 

aangetrokken kan worden. Zij het wel dat ieder (deel van een) terrein een zeker 
ambitieniveau12moet nastreven. 

Ook nieuwe economische dragers voor het platteland dragen bij tot een breed 

economisch draagvlak en verzekeren de vitaliteit van het Wingense landelijk gebied. 

Een identiteitsstrategie rond lokale identiteit moet het afwegingskader vormen voor 

deze nieuwe economische dragers, alsook voor de bestaande economische activiteiten 
in het landelijk gebied. 

 

4.3.2 Ruimtelijke beleidselementen binnen de contouren van de bestaande 
economische structuur 

Beleid voor bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen  

(Delen van) bedrijventerreinen een ambitieniveau toekennen omwille van 

milieureglementering, specialisering, internationale concurrentie, bereikbaarheid, 

presentatie en uitstraling, nieuwe ontwikkelingen (die het footloose karakter van 

specifieke bedrijven vergroot) wordt het steeds belangrijker om bedrijven een zo 

passend mogelijke vestigingslocatie te bieden. Kwaliteitsvolle locaties onderscheiden 

zich door o.a. een optimale bereikbaarheid, een functionele infrastructuur, duurzame 

watersystemen, een visuele uitstraling van gebouwen, groen en water, optimale 
inpassing inde omgeving, enz. 

Aan (delen van) bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten dus specifieke 

vestigings- en ontwikkelingsperspectieven(ambitieniveaus) worden toegekend. Dit uit 
zich in een gedifferentieerd aanbod waardoor het mogelijk wordt om: 

 voor bedrijven de best mogelijke locatie aan te bieden met een adequate 

infrastructuur; 

 de locaties optimaal te benutten; 

 het profiel van het terrein en het bedrijf te verbeteren; 

 het mobiliteitsprofiel van bedrijven en het bereikbaarheidsprofiel van terreinen 

op elkaar af te stemmen. 

Deze differentiatie moet voor Wingene vertrekken vanuit een ruimtelijke indeling van 
bedrijventerreinen. 

 

Herstructureren en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen 
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De bedrijventerreinen Hille RO Akkerstraat en RO/LO Wildenburg zijn de oudste 

(regionale) bedrijventerreinen van Wingene. Ze zijn dan ook naar de hedendaagse 
normen gedeeltelijk verouderd en weinig representatief. 

Een positief imago voor de bedrijvigheid is zowel van belang op het niveau van de 

gemeente Wingene (een dynamisch en hedendaagse gemeente) als op het niveau van 

de bedrijven (‘goed nabuurschap’, uitstraling en profilering). Daartoe is het van groot 

belang dat de bestaande bedrijventerreinen voortdurend worden aangepast aan de 

heersende normen en verwachtingen, zodoende een volgend en zelfs sturend 

terreinenaanbod te kunnen creëren. Met betrekking hiertoe kunnen een aantal 

principes naar voor geschoven worden: 

 een zuiniger ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen indien mogelijk, 

gezamenlijke gemeenschappelijke voorzieningen,verhoogde dichtheid,...); 

 het beperken van reserve in eigendom van bedrijven (de reserve wordt 

afgestemd op de bestaande omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

het bedrijf); 

 verlaten bedrijfsgebouwen gelegen op bedrijventerreinen opnieuw als 

bedrijfsruimte ter beschikking stellen; 

 het ambitieniveau van de bedrijfsterreinen op alle vlakken tot uitdrukking laten 

komen: in de private en publieke ruimte, in de architectuur van de gebouwen 

en het landschap, in de naamgeving van de terreinen, in de bewegwijzering,…; 

 vastleggen van inrichtingsprincipes zoals perceelsinrichting, integratie van 

natuurlijke en landschappelijke elementen, bufferzone, ... 

 aandacht voor de toegankelijkheid; 
 zonevreemde toestanden wegwerken. 

Het wegwerken van zonevreemde elementen (o.a. woningen) is een ander voorbeeld 

van optimalisering van een bestaand bedrijventerrein. Indien gekozen wordt voor het 

behoud van deze elementen, wordt dit mee opgenomen in de 
taakstellingbedrijvigheid. 

 

Tijdig en gefaseerd ontwikkelen van nieuwe terreinen en reserveterreinen 

De economische toekomst in Vlaanderen heeft omwille van o.a. internationale 

ontwikkelingen onvoorspelbare aspecten in zich. Deze onvoorspelbaarheid wordt voor 

Wingene nog versterkt door een sterke aanwezigheid van de secundaire sector en 

door de onzekerheid over de toekomst van de intensieve veehouderij. Daarom is het 

belangrijk dat de gemeente een gecontroleerde flexibiliteit inbouwt door o.a. het 

afbakenen van direct te ontwikkelen gebieden enerzijds en het afbakenen van 

reservegebieden anderzijds, zodanig dat onvoorziene ontwikkelingen kunnen worden 

opgevangen. Op de bestaande bedrijventerreinen is nog maarzeer weinig 

realiseerbare oppervlakte aanwezig. Deze beperkte bouwrijpe voorraad is verspreid 
over 3 bedrijventerreinen: RO Hille Akkerstraat, RO Hille Noord en LO Verrekijker: 

 RO Hille Akkerstraat: de nog vrijliggende terreinen alsook de bestaande meest 

zuidoostwaarts gelegen bedrijven zijn aangekocht door de Groep Joris Ide die 

er een belangrijk uitbreidingsproject wenst te realiseren. 

 RO Hille Noord: voor de werkings- en uitbreidingsbehoeften van twee 

bestaande bedrijven werd er door de Provincie een RUP Opgemaakt dat een 

uitbreiding en reserveterrein voorziet tussen de Boterstraat en de Wingene- en 

Hillesteenweg (MB28/08/2006). 

 LO Verrekijker: dit terrein werd bij MB van 23/11/2005 uitgebreid met bruto 

4,5 ha. Het terrein was bouwrijp op01/06/2008 waarvan reeds 17 percelen 

verkocht en nog 2 in optie. . Er is reeds een wachtlijst voor de volgende fase. 

Deze evoluties en stand van zaken noodzaken om op korte termijn een nieuw aanbod 

te realiseren om niet te hervallen in de vroegere toestand waarbij er geen (tijdig) 
aanbod was om aan de vraag naar bedrijventerrein te voldoen. 
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Voorbereiden aanbod voor deze planperiode 

De grote vraag gedurende de voorbije jaren, het nog beperkte aanbod en de lange 

ontwikkelingsduur (3-5 jaar) van nieuwe bedrijventerreinen noodzaken het nu reeds 

de nodige initiatieven voor nieuwe of reservezones te ontwikkelen. De intenties van 
de gemeente worden verder beschreven. 

 

4.3.3 Specifieke beleidopties voor nieuwe bedrijventerreinen 

In de vorige rubriek 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 (o.a. op basis van 

het onderzoek inzake zonevreemde bedrijven) worden hiernavolgende nieuwe 
zoekzones 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. Dit wordt bevestigd in de studie 

“Ruimtelijk economische visie specifiek economisch knooppunt Wingene” die door het 

Provinciebestuur werd opgemaakt in het najaar van 2003 en goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie van 14 oktober 2004. 

 

Uitbreiding RO Hille Noord 

Het bedrijventerrein Hille Noord RO wordt gedomineerd door het logistieke karakter 

van het bedrijf Degroote Trucks en Trailers(DTT) dat vrachtwagens inkoopt, herstelt 
en verkoopt. Anderzijds is er het bedrijf Fraeyman dat functioneert als groothandel in 

planten. In functie van de verdere uitbreidings- en ontwikkelingsbehoeften van beide 

bedrijven werd een Provinciaal RUP opgemaakt en goedgekeurd dat voorziet in een 
uitbreidingszone en een reservezone voor bedrijf DTT. 

 

Uitbreidingszones van RO Hille Zuid 

Toekomstige uitbreidingen van de RO Hille Zuid kunnen zich maar realiseren in 

zuidelijke of oostelijke richting. Deze optie wordt bevestigd in de Provinciale 

ruimtelijke-economische visie. Om landbouw-economische redenen wordt de eerste 

prioriteit gegeven aan uitbreiding in oostelijke richting. Een degelijke landschappelijke 

bufferzone is wel gewenst. Bestaande niet-grondgebondenlandbouwbedrijvigheid 

wordt, indien ruimtelijk inpasbaar, ingebed in de zone. Een zuidelijke uitbreiding sluit 

aan bij de Akkerstraat die reeds is aangelegd als ontsluitingsweg voor het huidige 

bedrijventerrein. Deze zuidelijke kant van de Akkerstraat dient maximaal 

voorbehouden voor de Groep Joris Ide, een grootschalig endogeen bedrijf. Voor de 

oostelijke uitbreiding zal nieuwe wegenis-infrastructuur moeten aangelegd worden en 
dient een voormalig huishoudelijk stort gesaneerd te worden. 
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4.3.4 Zoekzone Zwevezele 

Uitbreiding Hille 

 Deze zoekzones sluiten aan bij het bestaande bedrijventerrein Hille(zowel 

lokaal als regionaal) 

 Via de bestaande bedrijvenzones worden de eventueel nieuw te ontwikkelen 

gebieden onmiddellijk ontsloten naar de secundaire wegN50. 

 De gemeente wenst oost- en zuidwaartse uitbreiding van Hille voor te 

behouden voor uitbreiding van regionaal bedrijventerrein. Deze optie wordt 

bevestigd door de ruimtelijk-economische visie (2004) van de Provincie. Dit 

lijkt een logische keuze aangezien de grootschalige bedrijvigheid in Wingene 

zich in hoofdzaak reeds in Hille bevindt. Bovendien ligt de huidige LO-zone 

gekneld tussen woonzone/zonemilieubelastende industrie en regionaal 
bedrijventerrein zodat er geen aansluitende uitbreiding mogelijk is. 

 

 

Figuur 17: Zoekzone De Hille in Zwevezele (Bron: GRS Wingene) 

 

Toetsing RUP aan het GRS 

Het RUP past volledig binnen de visie die de gemeente voor dit gebied opgebouwd 

heeft. Zo stelt ze voor om het voorgestelde plangebied (bij benadering) voor te 
behouden voor regionale bedrijvigheid. 
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4.4 Sectorale plannen 

4.4.1 Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 18: Uittreksel uit de biologische waarderingskaart (Bron:  AGIV, schaal: 1/20 000)) 

 

In het plangebied komen vooral complexen van minder waardevolle en waardevolle 
elementen voor: 

 Akker in het zuidwesten van het plangebied met een soortenarm permanent 

cultuurgrasland. 

 Waterbuffer gevormd door een weinig complexe recente, eutrofe plas met een 

minder goed ontwikkelde bomenrij. 

 De kloosterbeek met daarnaast zowel soortenarme als soortenrijke 
permanente cultuurgraslanden met relicten van halfnatuurlijke graslanden. 

Daarnaast komt er ook één biologisch waardevol perceel naar voor. Een 

loofhoutaanplant en zeer jonge naaldhoutaanplant zonder ondergroei. Dit bosje is 

inmiddels gekapt. 
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4.4.2 Landschapsatlas 

 

Figuur 19:Uittreksel uit de landschapsatlas (BronAGIV, schaal: 1/30 000)) 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen puntrelicten, lijnrelicten, ankerplaatsen 
en/of relictenzones gelegen. 

Het plangebied behoort tot het traditioneel landschap ‘Houtland’. 
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5 Concept en uitgangspunten 
5.1 Inleiding 

In het kader van het ‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale bedrijventerreinen in 

de Specifieke economische knooppunten in de Roeselaarse Regio’, goedgekeurd door 

de deputatie werd een aanbodonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd duidelijk dat 

Wingene geen regionale bedrijventerreinen meer in reserve heeft. Hierdoor kan de 

endogene groei in Wingene niet langer opgevangen worden. Daarom werd beslist om 

voor Wingene een terrein te zoeken voor de bestemming van ongeveer 10 ha aan 

regionaal bedrijventerrein. Bij het locatieonderzoek kwam de Hille als beste locatie 
naar voor. 

Daarnaast stelden zich nog enkele vragen. Zo zijn er uitbreidingsvragen van bedrijven 

uit de Akkerstraat. Het voormalig gemeentelijk stort ter hoogte van de hoeve “’t Goed 

te Allaerde” is een aandachtspunt dat dient gesaneerd te worden. Tot slot is er nog 

een gewestplangrens die door het bedrijf van een bestaande champignonkweker 

getrokken is. Om eventuele ontwikkelingen niet te hypothekeren wordt ook deze site 

meegenomen in het plangebied, ook al zit het bedrijf momenteel in de juiste 

bestemmingszone. 

 

5.2 regionaal bedrijventerrein 

Het bijkomend regionaal bedrijventerrein bestaat uit drie verschillen delen. Enerzijds 

het nieuwe terrein ten oosten van het bestaande bedrijventerrein. Dit deel wordt 

ontsloten naar de Wingensesteenweg. 

De bestaande bedrijven Joris Ide NV en Veos in de Akkerstraat hebben een 

uitbreidingsbehoefte. Daarom worden er aansluitend bij de bestaande terreinen van 

Joris Ide NV terreinen voor bestaande regionale bedrijven voorbehouden. 

Het voormalige gemeentelijke stort wordt momenteel als weide gebruikt. Deze 

gronden logen echter uit in de Kloosterbeek, een situatie die zeker gesaneerd dient te 

worden. Deze zone vormt een link tussen de zones voor gemengd regionaal 

bedrijventerrein en bestaande regionale bedrijven. Als de gehele ontwikkeling van de 

Hille in ogenschouw genomen wordt, ligt deze zone in een uithoek. Het heeft de 

potentie om een plaats te bieden aan problematische ruimtevragers zoals 

afvalverwerking, recyclage, grondverzet, etc.  

 

5.3 Buffer/fietspad 

Het gehele bedrijventerrein wordt landschappelijk afgewerkt met een groenbuffer. Het 

wordt mogelijk gemaakt om in deze buffer een fietspad aan te leggen. Het is zo 

mogelijk om het centrum van Zwevezele en Wingene met mekaar te verbinden zonder 

langs het zware verkeer van de N50 en de Wingensesteenweg te moeten rijden. 

Hierdoor krijgt de gemeente de mogelijkheid om deze opportuniteit aan te wenden als 

ze dit wenselijk acht. 

 

5.4 Kloosterbeek. 

De kloosterbeek loopt dwars door het oostelijke deel van het plangebied en snijdt het 

plangebied doormidden. Het vormt zo de scheiding tussen het gemengd regionaal 

bedrijventerrein en de zone voor afvalverwerking en recyclage. Het is de laagst 

gelegen zone en heeft als functie om enerzijds de aanpalende graslanden te 

ontwateren en anderzijds om het water van de bestaande waterbuffer van het 

bestaande bedrijventerrein, ter hoogte van de oksel van het plangebied, te 
evacueren. 

Het behoud van deze waterloop is evident, maar heeft gezien de bijkomende 

verharding van het bedrijventerrein, de mogelijks overstroombare zones langs de 
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beek in het plangebied en de effectief overstromingsgevoelige zones verder 

stroomafwaarts bijkomende capaciteit nodig. Daarom wordt in het RUP een zone voor 

beekvallei en waterbuffer voorzien met een minimumoppervlakte van 3 ha. Deze zone 

biedt de mogelijkheid om de beek buiten haar oevers te laten treden zonder de 

werking van het bedrijventerrein in het gedrang te brengen. Daarnaast kan ook het 
hemelwater van het bedrijventerrein collectief gebufferd/geïnfiltreerd worden.  

De zone kan, middels een kwalitatieve aanleg, de uitstraling van het gehele 

bedrijventerrein verhogen en tevens een ontspanningspunt vormen doordat ook 
wandel- en fietspaden kunnen aangelegd worden. 
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6 Mobiliteit 
Om een inschatting van de impact van dit RUP op de mobiliteit te onderzoeken 

worden gekende telgegevens vergeleken met een inschatting van het bijkomende 

verkeer gegenereerd door het nieuwe bedrijventerrein. 

 

6.1 Telgegevens 

Er zijn diverse telgegevens verzameld. 

In 2008 werden tellingen uitgevoerd door AWV voor zowel de N50 als de N370 via 

permanente tellussen. In de onderstaande tabel worden de meest relevante cijfers 

weergegeven. Dit zijn de gemiddelde voertuigbewegingen per dag (6u00-22u00) en 

de gemiddelde dagelijkse piek om 17u00. 

 

Wegnr. Richting weekdag gemiddelde Piekmoment 17u00 

N370 Wingene 2889 281 

N370 N50 3093 299 

N50 Brugge 2603 266 

N50 Kortrijk 2850 281 

 

In 2010 heeft de provincie tellingen gehouden op de N50. Deze tellingen vallen 

slechts licht hoger uit en zijn vergelijkbaar met de tellingen gedaan door AWV. 

Een secundaire weg wordt de capaciteit voorzien op maximaal 1200 

voortuigenbewegingen per uur en per richting, waarbij men er van uit gaat dat bij 800 

voertuigbewegingen een vlot verkeer gegarandeerd is. Voor beide secundaire wegen 

zit men op vlak van de capaciteit nog ver van dit cijfer af en is er nog ruimte voor 

bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

6.2 Bijkomende ruimtelijke ontwikkeling 

De bijkomende bedrijventerreinen moeten opgedeeld worden in twee delen. De ‘zone 

voor gemengde regionale bedrijven’(art.1), met een oppervlakte van 10ha, wordt 

ontsloten naar de N370. De andere delen met de ‘zone voor specifiek regionaal 

bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage’(art. 2)en zones voor ‘specifiek 

regionaal bedrijventerrein voor bestaand regionaal bedrijf’(art. 3) worden via de 

Akkerstraat ontsloten naar de N50. Deze hebben een gezamenlijke oppervlakte van 

ca. 13,5ha. 

Het aantal voertuigbewegingen wordt als volgt ingeschat: (op basis van de cijfers van 

de CROW) 

 

Zone 

bedrijventerrein 

Opp. bruto Geschat aantal voertuigenbewegingen (vtb) die 

gegenereerd worden per dag 

Totaal 

per dag 

Piekuur 17u00 

(12% totaal dag) 

Art. 1 10ha   Persnonenverkeer 420 vtb pers./klant 

 Bestelbus: 190 vtb 

 Lichte vrachtwagens: 81 vtb 

 Zware vrachtwagens: 193 vtb 

884 106 

Art. 2 + art. 3 13,5ha   Persnonenverkeer 630 vtb pers./klant 

 Bestelbus: 285 vtb 

 Lichte vrachtwagens: 122 vtb 

 Zware vrachtwagens: 290 vtb 

1327 159 
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6.3 Herinrichting N50 

Er werd een startnota opgemaakt voor de heraanleg van N50. Met de ontwikkelingen 

voortkomend uit dit RUP werd hierin geen rekening gehouden. Wel wordt er hier extra 

aandacht geschonken aan het kruispunt van de Akkerstraat met de N50. 

In de projectnota zal met de ruimtelijke impact van de bijkomende bedrijventerreinen 

wel rekening houden. 

 

6.4 Conclusie 

De telgegevens maken duidelijk dat zowel de N50 als de N370 nog ver van hun 

verzadigingspunt zitten. Ook met de bijkomende verkeersgeneratie zal dit punt nog 

lang niet van bereikt zijn. Er kan dus besloten worden dat de ruimtelijke 

ontwikkelingen, voortkomend uit dit RUP niet voor significante mobiliteitsproblemen 

zullen zorgen. Wel dient voldoende aandacht geschonken te worden bij de 

herinrichting van de N50 en de aansluiting van het gedeelte van het bijkomend 

bedrijventerrein op de N370.  
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7 Watertoets 
Artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt 

bepaalde verplichtingen op die de watertoets worden genoemd. De watertoets bestaat 

erin onderzoek te doen naar de effecten van het project op de waterhuishouding. 

Schadelijke effecten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en, indien dit niet 

mogelijk is, worden hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie 

van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, 
gecompenseerd. 

 

7.1 Terreintoets 

Figuur 20: Aanduiding van de erosiegevoelige gebieden (bron AGIV, schaal: 1/30 000) 
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Figuur 21: Aanduiding van de grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron:AGIV, schaal: 1/30 
000) 
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Figuur 22: Hellingenkaart (bron: AGIV, schaal: 1/30 000) 
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Figuur 23: Aanduiding van de infiltratiegevoelige bodems (bron: AGIV, schaal: 1/30 000) 
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Figuur 24: Aanduiding van de overstromingsgevoelige gebieden (bron: AGIV, schaal: 1/30 000) 

 

Een analyse van de watertoetskaarten leert het volgende: 

 Kleine delen ter hoogte van de Kloosterbeek zijn erosiegevoelig. 

 De vallei van de Kloosterbeek is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 

1). De rest van het plangebied is weinig gevoelig voor grondwaterstroming 

(type 3). 

 Het plangebied kent vrij weinig hellingen, vooral naar de Kloosterbeek vinden 

we iets meer hellingen. 

 Het volledige plangebied, met uitzondering van de vallei van de Kloosterbeek, 

is infiltratiegevoelig. 

 Het gedeelte van het plangebied dat aansluit bij de vallei van de Kloosterbeek 

is mogelijk overstromingsgevoelig. Het plangebied zelf is niet effectief 

overstromingsgevoelig. Ten noordoosten van het plangebied is de zone van de 

kloosterbeek ter hoogte van de Wingenesteenweg wel effectief 

overstromingsgevoelig. 
 Het plangebied behoort niet tot een winterbedding van een waterloop. 
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7.2 Plantoets 

Het PRUP zal een significante bijkomende verharding genereren. Het is dan ook 

belangrijk hier rekening mee te houden. Algemeen wordt verordend gesteld dat het 
waterbergend vermogen van het plangebied niet verminderd mag worden. 

Zo worden in de verschillende zones maximale verhardingen voorgeschreven en 

dienen de parkeerplaatsen voor personenwagens steeds in waterdoorlatende 
verharding voorzien te worden. 

De opvang van hemelwater dient te gebeuren op eigen terrein. Hier treedt ook de 

gewestelijk stedenbouwkundige verordening in werking. 

Verder wordt in het plangebied een zone van minimaal 3 ha voorzien voor de 

beekvallei en waterbuffering. De grootte van de waterbufferbekkens, de 

afwateringsgrachten en/of waterinfiltratievoorzieningen worden berekend uitgaande 
van het voorzien van 330m³ per ha verharde oppervlakte. 

 

7.3 Conclusie 

Omwille van bovenstaande maatregelen, die deels in de stedenbouwkundige 

voorschriften worden vervat, kan worden geoordeeld dat het voorziene RUP in het 
plangebied geen schadelijk effect op de waterhuishouding zal hebben. 
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8 Milieueffecten 
 

8.1 Milieuscreening 

Het decreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende de plan-milieueffectrapportage 

voorzien dat bij de opmaak van ieder RUP moet nagegaan worden of het 
voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten kan teweegbrengen. 

Een aantal plannen zijn van rechtswege plan-MER-plichting. Dit is voor voorliggend 

plan niet het geval. Om aan te tonen dat het voorliggend plan geen aanzienlijke 
milieueffecten met zich meebrengt, werd een milieuscreeningsprocedure gevoerd. 

 

8.2 Conclusies voor het plan 

Op 30 maart 2012 heeft de provinciebestuur een beslissing ontvangen m.b.t. het 

milieueffectrapportage van dit PRUP. Hierbij wordt geconcludeerd dat het 

voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en 

dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. (kopie van deze brief en screening in 
bijlage) 

 

9 Ruimtelijk Veiligheidsrapport 
 

Goedkeuring Veiligheidsrapport zie bijlage. 



 

November 2012 PRUP regionaal bedrijventerrein De Hille 52 

 

10 Technische aspecten 
 

10.1 Opheffing geldende voorschriften 

Voorliggend PRUP heft de voorschriften op van het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 

17/12/1979 en latere wijzigingen voor dat gebied dat gelegen is binnen het 

plangebied. Het betreft volgende bestemming:Agrarisch gebied en regionaal 
bedrijventerrein met openbaar karakter. 

 

10.2 Ruimtebalans 

Gewestplan  Benaderende 
oppervlakte 

PRUP Benaderende 
oppervlakte 

Agrarisch gebied 23,52 ha Bedrijvigheid 23,52 ha 

Bedrijvigheid 0,95 ha bedrijvigheid 0,95 ha 

Totaal 24,47 ha  24,47 ha 

 

10.3 Register i.f.v. planschade, planbaten of compensaties 

Nagenoeg het gehele plangebied wordt omgezet van agrarisch gebied naar 

bedrijvigheid en komt zo in aanmerking voor planbatenheffing, vermeld in artikel 
2.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (zie bijgevoegd grafisch register) 

Er zijn geen percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 

aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1 van de 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of 
titel 3, van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid. 
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10.4 Onteigeningsplan 

Voor een deel van het plangebied wordt ook een onteigeningsplan (zie bijlage voor 

plan en onteigeningstabel) opgemaakt.  

Het RUP wordt opgemaakt om bijkomende gronden te bestemmen als regionaal 

bedrijventerrein om zo voldoende aanbod te kunnen genereren voor de endogene 

groei van de economische activiteiten in de gemeente Wingene. De extra 

tewerkstelling die dit met zich mee brengt komt het algemene belang in de gemeente 

ten goede. 

Om het bedrijventerrein te kunnen realiseren is het noodzakelijk om, voor een deel 

van de gronden, een onteigeningsplan op te maken. Dit instrument zal nodig kunnen 

zijn om de respectievelijke gronden te kunnen verwerven met het oog op de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het onteigeningsplan omvat het plangebied, 

uitgezonderd de gronden die bestemd worden als zone voor bestaande regionale 

bedrijven in het zuidwesten van het plangebied en het bestaande bedrijf in het 
bestaande bedrijventerrein dat gelegen is aan de Wingensesteenweg. 

 

Figuur 25: onteigeningsplan 
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11 Planproces 
 

11.1 Beslissing tot opmaak provinciaal RUP 

Deputatie in zitting van 11/09/2010. 

 

11.2 Voorontwerp 

 Goedkeuring deputatie: 10/11/2011 

 Plenaire vergadering: 06/12/2011 

 Adviserende instanties: 

o Departement RWO – Ruimtelijke planning 

o College van burgemeester en schepenen Wingene 

o PROCORO 

o Departement Landbouw en Visserij – Duurzame Landbouwontwikkeling 

o Departement LNE 

o VMM, afdeling water 

o Technische dienst Waterlopen 

o AWV 

o Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

 

11.3 Ontwerp 

 Voorlopige vaststelling provincieraad: 26/04/2012 

 Openbaar onderzoek:01/06/2012 - 31/07/2012 

 Behandeling adviezen en bezwaren PROCORO: 04/10/2012 

 

11.4 Definitief plan 

 Definitieve vaststelling provincieraad: 22/11/2012 

 Goedkeuring Vlaamse regering: 
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13 Bijlagen 
 

 Beslissing ontheffing planMER 

 Screeningsnota 

 Goedkeuring Ruimtelijk Veiligheidsrapport  

 Verslag plenaire vergadering 

 Adviezen voorontwerp RUP 
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1 INLEIDING 

Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het provinciebestuur van de provincie West-

Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold II-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). 

 

In een eerste deel wordt het project, waarbij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is, beschreven en 

verduidelijkt.  

 

Hierop aansluitend worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en ingeschat. 

 

In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd. 

 

Aanleiding tot opmaak PRUP 

De beslissing tot de opmaak van het PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille werd door de deputatie genomen naar aanleiding van 

de goedkeuring van het ‘locatieonderzoek voor nieuwe regionale bedrijventerreinen in de Specifieke Economische Knooppunten in de 

Roeselaarse Regio’ op 30 september 2010. 

Hierbij werden belangrijke randvoorwaarden voor een verdere uitwerking gesteld. Zo moeten de locaties compact aansluiten, een 

relatie zijn met bestaande bedrijvigheid en ontsloten worden naar een primaire of secundaire weg. 

De locatie van de Hille werd omwille van de volgende reden weerhouden: 

De Hille in Wingene komt als beste locatie naar voor. Het kent een goede ontsluiting naar de N50 richting N37 en is kerngebonden bij 

het structuurondersteunend hoofddorp Zwevezele – De Hille. 
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2 VERZOEK TOT RAADPLEGING 

Het voorliggende PRUP komt in aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het PRUP vormt namelijk: 

 geen kader voor bijlage I of II projecten uit de project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 (B.S. 17 februari 2005); 

 een regeling van het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau; 

 geen mogelijke betekenisvolle aantasting van speciale beschermingszones, hierdoor is er geen passende beoordeling vereist. 

 

De beschrijving van het plan en de mogelijke milieueffecten worden in de volgende hoofdstukken besproken. Bij de toetsing wordt een 

vergelijking gemaakt met het nulalternatief, dit is het alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie. 
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3 BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN 

3.1 FEITELIJKE TOESTAND 

 Zie kaart: situering op de topografische kaart; 

 Zie kaart: situering op de orthofoto; 

 Zie: Fotoreportage. 

3.1.1 De omgeving van het plangebied 

Het plangebied situeert zich binnen Wingene, in de deelgemeente Zwevezele (op de grens van de deelgemeente Wingene & 

Zwevezele). 

Het plangebied kent volgende begrenzingen: 

- Noorden: N370 en bestaand bedrijventerrein; 

- Oosten: akker- en weilanden. De oostelijke begrenzing loopt tot ongeveer de begrenzing van het PRUP Degroote en Terra Plant 

International ten noorden van de N370; 

- Zuiden: akker- en weilanden / Raveschootsveldstraat (buurtweg nr. 39) / Akkerstraat (buurtweg nr. 21); 

- Westen: bestaand bedrijventerrein. 

3.1.2 Een beschrijving van het plangebied 

Binnen de contour van het plangebied situeren er zich 3 woningen en een landbouwbedrijf, zij worden allen omgeven door wei- en 

akkerlanden.  

Doorheen de oostelijk gelegen wei- en akkerlanden loopt er een waterloop van derde categorie in noordoostelijke richting, de 

Kloosterbeek. 

In het zuidwestelijk deel van het plangebied vinden we 2 noord-zuid georiënteerde straten terug. Het betreffen de Raveschootsveldstraat 

en de Akkerstraat; 

De totale oppervlakte van het plan bedraagt ca. 24,4 ha.  
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3.2 GEWENSTE TOESTAND 
Het voorgestelde plangebied bestaat uit 4 onderdelen. Zo is het grootste deel bestemd voor een nieuw bijkomend 
regionaal bedrijventerrein. Een tweede deel wordt voorbehouden als uitbreiding/reservatie voor de bedrijven Veos 
(producent van hoog functionele dierlijke eiwitten) en Ide (producent van stalen bouwmateriaal). Een derde deel 
omvat een voormalig stort en tot slot is er nog een deel van een champignonkwekerij. 

3.2.1 Zone voor bijkomend regionaal bedrijventerrein 
Het betreft een nieuw regionaal bedrijventerrein, gesitueerd langsheen de Wingenesteenweg (N370), met een 
oppervlakte van ca. 10 ha. Het nieuw regionaal bedrijventerrein sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein ten 
westen ervan. De oostelijke grens van het nieuwe regionale bedrijventerrein komt overeen met de begrenzing van 
het PRUP Degroote en Terra Plant International ten noorden van de N370. De zuidgrens van de zone van het 
nieuwe regionale bedrijventerrein wordt gevormd door een beekvallei (Kloosterbeek, een waterloop van derde 
categorie). 
 

Het nieuw regionaal bedrijventerrein wordt op de zuid- en oostgrens landschappelijk ingebufferd. De zuidelijke 
grens krijgt een ruimere buffer gezien deze aan de beek paalt. Aan de N370 wordt een achteruitbouwzone 
voorzien. Het bedrijventerrein wordt ontsloten naar de N370. Er wordt maximaal 1 ontsluitingsweg voorzien met 
gescheiden op- en afrit. 

3.2.2 Zone voor uitbreiding / reservatie 
Het tweede deel vormt een antwoord op de vraag om een reservatie te voorzien voor de bedrijven Ide (producent 
van stalen bouwmateriaal) en Veos (producent van hoog functionele dierlijke eiwitten). Voor Ide betekent het een 
uitbreiding van het bestaande 
PRUP Ide. De uitbreidingszone grenst onmiddellijk aan het bestaande bedrijf. Voor Veos betreft het een uitbreiding 
aan de overzijde van de Akkerstraat. Het geheel heeft een oppervlakte van ca. 8 ha. 

3.2.3 Zone voor sanering voormalig stort 
Ten zuiden van de Kloosterbeek ligt een voormalig stort. Het is aangewezen dat deze gesaneerd wordt. Om dit 
mogelijk te maken wordt dit gebied bestemd als reserve bedrijventerrein. Deze terreinen worden momenteel 
gebruikt als weide en hebben een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. 

3.2.4 Zone voor correctie gewestplan 
In deze zone (ca. 0,58ha) is een champignonkweker actief. De zone is op het gewestplan reeds ingekleurd als 
bedrijventerrein, met uitzondering van een kleine spie. Door het bedrijf opnieuw op te nemen in dit RUP komt het 
gehele bedrijf in een zone voor bedrijvigheid te liggen. 
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3.3 RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN 

(d.d. 06 maart 2002) 

 Provinciale bevoegdheden 

Vanuit het RSV zijn er voor de provincie de volgende taken weggelegd met betrekking tot bedrijvigheid: 

- Ruimtelijk-economische visies ontwikkelen en economische subregio’s ondersteunen; 

- Een ruimtelijke visie uitwerken op elk specifiek economisch knooppunt. Aspecten daarvan zullen worden geïntegreerd in de visievorming 

van de deelruimten; 

- De door het RSV berekende ruimtebehoefte aan nieuwe bedrijventerreinen toedelen naar de kleinstedelijke gebieden, de specifieke 

economische knooppunten en de gemeenten buiten de economische knooppunten. 

 

 Beleidsdoelstellingen 

- De geo-economische ligging van West-Vlaanderen in het geheel van economische polen en de bestaande verkeersinfrastructuur 

optimaal benutten voor potentiële ontwikkelingen van bedrijvigheid; 

- Een kwalitatief en kwantiatief ruimtelijk aanbodbeleid voorzien voor bedrijvigheid; 

- Wat de inrichting van bedrijventerreinen betreft moet zuinig intensief ruimtegebruik en een hoogwaardig kwalitatieve beeldvorming 

vooropstaan bij nieuwe bedrijventerreinen en bestaande bedrijventerreinen; 

- Aangezien de dynamiek en de aard van de bedrijvigheid verschillen in West-Vlaanderen van regio tot regio, moeten de endogene 

ontwikkelingen en de clustervorming ruimtelijk ondersteund worden als de impact op de omgeving toelaatbaar is. 

 

 Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur van West-Vlaanderen voor regionale bedrijventerreinen is grotendeels bepaald door de verregaande 

selectie vanuit het RSV. Buiten de economische knooppunten en de poorten zijn nieuwe regionale bedrijventerreinen immers niet 

mogelijk. 

 

 Gebiedsgerichte benadering van de Middenruimte 

Het plangebied situeert zich volgens het PRS WV binnen de deelruimte ‘Middenruimte’. 

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 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 
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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 openruimteverbindingen worden als natuurlijke bouwstenen van het industriële 

landschap gezien. Ze zijn één van de elementen die bepalend zijn voor de Middenruimte en het bijhorende ruimtelijke beleid. Een 

belangrijk streefdoel is de kwalitatieve (her)inrichting van het nieuwe landschap met een integratie van wat van deze vernoemde 

bouwstenen is overgebleven.  

Op de structurerende heuvelruggen zoals de zuidelijke flank van het Plateau van Tielt en de Ketelberg, dienen versnippering, 

terreinnivellering en bebouwing te worden vermeden. Het afbakenen van bouwvrije zones staat hiervoor garant.  

Op het provinciale niveau is er een verfijning naar open ruimten zoals tussen Oostrozebeke en Ingelmunster. Ruimtelijke ondersteuning 

van de landbouw als bufferwerking tegen verlinting kan hier van nut zijn.  

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.  

 Structuurondersteunend hoofddorp 

De deelgemeente Zwevezele, waarbinnen het plangebied gesitueert is, werd in het PRS-WV geselecteerd als structuurondersteunend 

hoofddorp (pg. 220). Deze werkt structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en heeft een bovenlokale 

verzorgende rol.  

 

 Specifiek economisch knooppunt 

Zwevezele is binnen het RSV geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Het gaat om een gemeente in het buitengebied met 

kleinere kernen van de nederzettingsstructuur. Nieuwe regionale bedrijven kunnen er het best aansluiten op de bestaande economische 

structuur. Zondoende worden de endogene ontwikkelingen en de clustervorming er ruimtelijk ondersteund volgens de draagkracht van 

de omgeving. In specifieke economische knooppunten is een taak weggelegd voor de provincie om de ontwikkelingsperspectieven voor 

bestaande bedrijven van bovenlokaal niveau d.m.v. provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen vast te leggen. 

 Selecties uit het PRS-WV 

Volgende selecties uit het PRS-WV zijn van belang: 

- Ringbeek als natuurverbindingsgebied: beleid om de natuurverbindingsfunctie te versterken. Dit kan ondermeer door het behoud en 

herstel van kleine natuurgebieden en landschapselementen, het vrijwaren van bebouwing en behouden of versterken van de natuurlijke 

loop van de bedding; 

- N370 en N50: selectie als secundaire weg type II. De wegen werken verzamelend op bovenlokaal en lokaal niveau voor de 

verschillende vervoersmodi. De verkeersleefbaarheid primeert op secundaire wegen. 
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4 BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN 
VAN HET PLAN 

4.1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS 
 Zie kaart: Situering ten opzichte van SEVESO-inrichtingen. 

De impact van het bedrijventerrein op de gezondheid en veiligheid van de mens hangt af van twee factoren: het aantal woningen 
rondom het bedrijventerrein en de activiteiten die toegelaten worden op het bedrijventerrein. 

Met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van de mens zullen de activiteiten op het bedrijventerrein vastgelegd worden. Hierbij 
zullen volgende maatregelen genomen worden: 

 Huidige situatie 
Het betreft geen aandachtsgebied. Binnen een straal van 2 km zijn geen hogedrempel Seveso-inrichtingen gelegen. Binnen een straal 
van 2 km situeert zich 1 lagedrempel Seveso-inrichting, het betreft Joris Ide in de Hille 174 te 8750 Wingene. 

De inrichting van het bedrijventerrein heeft geen invloed op de SEVESO - inrichtingen in de omgeving.  

Ten noorden en ten westen van het plangebied sluit het plan aan op een bestaand bedrijventerrein. Ten oosten en ten zuiden van het 
plangebied vinden we wei- en akkerlanden terug. 

Binnen de contour van het plangebied situeren er zich 3 woningen en een landbouwbedrijf, zij worden allen omgeven door wei- en 
akkerlanden.  

 Mogelijke effecten 
Binnen het plangebied wordt een regionaal bedrijventerrein opgericht. Er is geen significante negatieve impact. 

 Toetsing aan het nulalternatief 
De huidige activiteiten (wonen / landbouw) worden verder gezet wat geen wijziging inhoudt van de gezondheid en veiligheid van de 
mens. 

 Milderende maatregelen 
Het plan voorziet in een voldoende ruime milieuhygiënische buffer. Conform de vigerende wetgevingen zullen milieuvergunningen 
dienen aangevraagd te worden en nageleefd te worden. 



 



PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Situering ten opzichte van de SEVESO-inrichtingen

(Bron: AGIV)
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4.2 RUIMTELIJKE ORDENING 

 Zie kaart: Gewestplan; 

 Zie kaart: Herbevestigde agrarische gebieden.  

 Huidige situatie 

Volgens het gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979 en latere wijzigingen) is het plangebied gelegen in 

de volgende zones: 

- Agrarisch gebied (ca. 96% van het plangebied); 

- Zone voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (ca. 3% van het plangebied); 

- Zone voor milieubelastende industrieën (ca. 1% van het plangebied). 

Het agrarisch gebied is herbevestigd.  

Het plangebied is gelegen in de deelruimte “plateau van Tielt – landbouwgebied van 

het oostelijke Plateau van Tielt”. De hoofdfunctie in deze gebieden is landbouw. 

Land- en tuinbouw worden er als ruimtelijke dragers erkend en gevrijwaard. Binnen 

de deelruimte “plateau van Tielt” is ook het behoud en versterking van gevarieerde 

valleilandschappen met ruimte voor waterberging van belang.  

Binnen het plangebied komen geen RUP‟s of BPA‟s voor. 

 Mogelijke effecten 

Het plan zorgt hoofdzakelijk voor een herbestemming van agrarisch gebied (cfr. gewestplan) naar een 

bedrijvenzone. Het verdwijnen van het agrarisch gebied op het gewestplan heeft een negatief effect op het 

juridisch aanbod aan landbouwareaal. Via de stedenbouwkundige voorschriften kan echter wel een optimale 

integratie van het bedrijventerrein bekomen worden. 

Het plan kadert binnen het „Locatieonderzoek voor nieuwe regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 

Economische Knooppunten in de Roeselaarse Regio‟ d.d. 30/09/2010. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Het nulalternatief zorgt ervoor dat het vigerende gewestplan van toepassing blijft binnen het plangebied. Het 

herbevestigd agrarisch gebied wordt niet verder aangesneden. 

 Milderende maatregelen 

Het plan kadert binnen het „Locatieonderzoek voor nieuwe regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 

Economische Knooppunten in de Roeselaarse Regio‟ d.d. 30/09/2010. 



Screening milieueffecten    Provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene 

 
 

10 

De bestemming wordt gewijzigd naar het aanleggen van een bedrijventerrein voor regionale bedrijvigheid. 

De voorschriften voorzien een optimale integratie van de bedrijvensite. Binnen het RUP zal een motivatie 

vooropgesteld worden conform de omzendbrief RO/2010/01 omtrent het ruimtelijk beleid binnen de 

herbevestigde agrarische gebieden. 

  



PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Gewestplan

(Bron: AGIV)
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PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Herbevestigde agrarische gebieden

(Bron: AGIV)
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4.3 FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT 

 Zie kaart: Biologische waarderingskaart versie 2 (2005); 

 Zie kaart: Natura 2000. 

 Huidige situatie 

Het plangebied is niet gelegen binnen of in de omgeving van een VEN- of IVON-gebied, Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of 

Natura2000-gebied.  

Op de BWK staat er een bos in het zuidwesten van het plangebied aangeduid als biologisch waardevol gebied. Terreinverkenning 

(september 2011) wees uit dat dit bos verdwenen is. 

 Mogelijke effecten 

Het plan voorzien geen voorzieningen die een invloed kunnen uitoefenen op een VEN- of Natura2000-gebied. 

Het plan voorziet in de aanleg van een ruime streekeigen groenbuffer met ruimte voor een extra waterbufferbekken, zonder afbreuk te 

doen aan de degelijke aanleg van de groenbuffer. De effecten zijn beperkt. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

De woonfunctie en het landbouwgebruik worden verder gezet. Er komt geen uitbreiding van de landschappelijke groene inkleding. 

 Milderende maatregelen 

Er komt een aanleg van groenbuffers van minimum 15 m breed bestaande uit streekeigen groen. De landschappelijke inpassing van het 

bedrijventerrein met streekeigen aanplanten, zorgt voor een positief effect naar buffering en bescherming van de omliggende fauna en 

flora. Conform de vigerende wetgevingen zullen milieuvergunningen dienen aangevraagd te worden en nageleefd te worden. 

  



PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Biologische waarderingskaart versie 2

(Bron: AGIV)
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PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Natura 2000

(Bron: AGIV)
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4.4 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRADEN 

Er zijn geen gegevens gekend van de energie- en grondstoffenvoorraden voor het gebied. Er wordt van uitgegaan dat de energie- en 

grondstoffenvoorraden hierbij niet aangetast worden. 

 Huidige situatie 

Binnen het plangebied bevinden zich geen energie- en grondstoffenvoorraden.  

 Mogelijke effecten 

Het voorgenomen plan omvat een wijziging van agrarisch gebied naar een zone voor bedrijvigheid. De energie- en grondstoffenvoorraden worden hierbij 

niet verder aangetast. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.  

 Milderende maatregelen 

Via de stedenbouwkundige voorschriften wordt het gebruik van energiebesparende maatregelen gestimuleerd (bvb. zonnepanelen, energiezuinig 

bouwen,…) 

4.5 BODEM 
 Zie kaart: Bodemkaart; 

 Zie kaart: Landbouwtyperingskaart. 

 Huidige situatie 

(bron: www.gisvlaanderen.be) 

De grond binnen het plangebied bestaat uit: 

1) Vochtig zand (ca. 64%); 

2) Nat zandleem (ca. 26%); 

3) Vochtig zandleem (ca. 6%); 

4) Droog zand (ca. 3%); 

5) Nat zand (ca. 1%). 

Het plangebied bevat geen waardevolle bodmes volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen. 

Het is onbekend of er percelen zijn opgenomen in het register van verontreinigde gronden. 

Het plangebied situeert zich volgens de landbouwtyperingskaart in een agrarisch gebied met een zeer hoge waardering. Het landbouwgebied betreft een 

herbevestigd agrarisch gebied. 

 Mogelijke effecten 

Het programma is niet van die aard dat het een verontreiniging van de bodem of ondergrond in de hand werkt. Het plangebied dient niet als 

ontginningsgebied.  

 Toetsing aan het nulalternatief 

De activiteiten worden uitgevoerd conform het vigerende gewestplan. Geen wijziging van de bodem. 

 Milderende maatregelen 

De aanleg van een bedrijventerrein zal leiden tot o.a. reliëfwijzigingen (afvlakking van het terrein), ondergrondse constructies (funderingen, kelders) en 

verhardingen. Verontreiniging van de bodems zal tegengegaan worden (via de geijkte kanalen van de milieuwetgeving). 

http://www.gisvlaanderen.be/


PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Bodemkaart

(Bron: AGIV)
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PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Landbouwtyperingskaart

(Bron: Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling)
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4.6 WATER 

 Zie kaart: Overstromingsgevoelige gebieden – geklasseerde waterlopen; 

 Zie kaart: Infiltratiegevoelige bodems; 

 Zie kaart: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden; 

 Zie kaart: Winterbedkaart; 

 Zie kaart: Hellingenkaart; 

 Zie kaart: Erosiegevoelige gebieden; 

 Huidige situatie 

Het plangebied situeert zich binnen het bekken Brugse polders. 

In het noord-oosten van het plangebied start de Kloosterbeek, een waterloop van derde categorie. Zij takt noordwaarts aan op de 

Poversbeek - Veldbeek - Speibeek (een waterloop van 2
e

 categorie). 

De bestaande toestand van het plangebied wordt getoetst aan volgende watertoetskaarten: 

- Overstromingsgevoeligheid plangebied: 

Het plangebied situeert zich voornamelijk binnen een niet overstromingsgevoelig gebied. In het noordoosten van het plangebied, 

langsheen de Kloosterbeek situeert zich een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

- Infiltratiegevoeligheid plangebied: 

Het plangebied is hoofdzakelijk infiltratiegevoelig. In het noordoosten van het plangebied, langsheen de Kloosterbeek situeert zich een 

niet-infiltratiegevoelig gebied. 

- Grondwaterstromingsgevoeligheid: 

Het plangebied is hoofdzakelijk weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3). In het noordoosten van het plangebied, langsheen 

de Kloosterbeek situeert zich een zeer gevoelig gebied voor grondwaterstroming (type 1). 

- Winterbedkaart: 

Het plangebied behoort niet tot een winterbed; 

- Hellingenkaart: 

Het plangebied is matig hellend (0% - 5%). Ter hoogte van de Kloosterbeek zijn op de hellingenkaart hellingen waarneembaar van > 

10%. 

- Erosiegevoeligheid: 

Het plangebied is hoofdzakelijk niet erosiegevoelig. De taluds langsheen de Kloosterbeek zijn erosiegevoelig. 
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Volgens het zoneringsplan van waterzuivering in de gemeente Wingene grenst het plangebied in het westen 

aan een centraal gebied. 

 

 

 

  

Figuur: Zoneringsplan van waterzuivering 
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 Mogelijke effecten 

Het RUP voorziet in een nieuw bedrijventerrein. Dit leidt tot een toename in verharde oppervlakte. De afvoer van het regenwater in het 

plangebied verloopt via de zuid - noord georiënteerde Kloosterbeek, een waterloop van derde categorie.  

Via het grafisch plan worden grootschalige verhardingen voorzien door de aanleg van het bedrijventerrein. Er wordt geschat dat ¾ van 

de bruto - oppervlakte bebouwd/verhard zal worden. Dit geeft voor voorliggend plan een geschatte oppervlakte van ca. 183.000 m².  

Houden we rekening met de intensiteit van een 10 jaarlijkse bui gedurende 15 minuten, dan betekent dit dat er 191 m³/ha effectief 

verharde oppervlakte afvloeit. Voor de verhardingen in het plangebied betekent dat 3.495m³ of 3.495.000l water dient gebufferd 

worden. 

De genomen maatregelen voldoen om geen significant negatief effect te hebben. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Geen wijziging van de waterhuishouding. 

 Milderende maatregelen 

Toepassing van de vigerende wetgeving inzake retentie en hergebruik van hemelwater. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat 

hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater 

worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd moet worden afgevoerd naar de zuid-

noord georiënteerde Kloosterbeek (derde categorie) die uitmondt in de noordelijk gelegen Poversbeek - Veldbeek - Speibeek (een 

waterloop van 2
e

 categorie). 

De geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing in het plangebied. 

De verhardingen worden maximaal aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

Er dient een minimale buffercapaciteit voorzien te worden van 260 m³/ha verharde oppervlakte en tegelijk een ledigingdebiet van 

20l/sec per ha verharde oppervlakte. 

Het plan betreft een uitvoering van het zoneringsplan.  

 

  



PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Overstromingsgevoelige gebieden - geklasseerde waterlopen

(Bron: AGIV)

Legende

datum: september 2011
0 75 150 225 300 37537.5 Meter ±schaal: 1:7.500

perimeter PRUP
Niet geklasseerd
Bevaarbaar
Geklasseerd, eerste categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig



PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene
Infiltratiegevoelige gebieden

(Bron: AGIV)
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

(Bron: AGIV)
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Winterbedkaart

(Bron: AGIV)
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Hellingenkaart

(Bron: AGIV)
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Erosiegevoelige gebieden

(Bron: AGIV)
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4.7 ATMOSFEER EN KLIMATOLOGISCHE FACTOREN 

Het plan heeft door zijn geringe omvag geen significante of aanzienlijke gevolgen op de atmosfeer en andere klimatologische factoren. 

 Huidige situatie 

Het huidige plangebied (landbouwbedrijf, 3 woningen en akker- en weiland) oefent geen invloed uit op de atmosfeer of andere 

klimatologische factoren. 

 Mogelijke effecten 

Gezien de geringe omvang van het plan ontstaan er geen negatieve significante of aanzienlijke gevolgen. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Geen wijziging van de atmosferische en klimatologische effecten. 

 Milderende maatregelen 

Stedenbouwkundige voorschriften vormen niet het instrument om dergelijke maatregelen op te leggen. Duurzaam bouwen vormt wel het 

uitgangsprincipe van het bedrijventerrein. 

4.8 GELUID EN LICHT 

Een regionaal bedrijventerrein kan eventueel enige geluids- of lichthinder veroorzaken doch deze zullen geen significante of aanzienlijke 

gevolgen veroorzaken. 

 Huidige situatie 

Het huidige landbouwbedrijf, de woningen en de landbouwpercelen zorgen niet voor een significante geluids- en lichthinder. 

 Mogelijke effecten 

Het plan heeft geen significante gevolgen inzake geluids- of lichthinder. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Geen wijziging van de geluids- en lichthinder. 

 Milderende maatregelen 

Via de stedenbouwkundige voorschriften zal de lichtreclame beperkt worden in het bedrijventerrein. Er is tevens geen significante 

verhoging van de geluidsproductie voor de omgeving, dit kan echter afhankelijk zijn van de bedrijven die zich vestigen. Conform de 

milieuwetgeving dienen milieuvergunningen aangevraagd en nageleefd te worden. 
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4.9 LANDSCHAP, STOFFELIJKE GOEDEREN, HET CULTUREEL ERFGOED MET 
INBEGRIP VAN HET ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 
 Zie kaart: Erfgoed. 

 Huidige situatie 
Binnen het plangebied situeert zich 1 element uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het betreft Hoeve "t Goed te Allaerde" (ID 
inventaris van het bouwkundig erfgoed: 205822). De Hoeve ‘’t Goed te Allaerde’ komt tevens voor in de Centraal Archeologische 
Inventaris (ID 73906) en wordt er als volgt omschreven ‘Het "Goed ten Allaerde" is een achterleen van het Hof van Dentergem dat zelf 
afhing van het leenhof van Tielt. Een eerste vermelding dateert van 1558. De site is gelegen binnen een onregelmatige omwalling 
waarin een kleinere vierkante omwalling zonder bebouwing. Tot ca 1850 was het nog volledig. Nu zijn er nog gebouwen.’ 

Het plangebied en omgeving is niet geselecteerd als ankerplaats of relictzone in de landschapsatlas. 

 Mogelijke effecten 
Het plan heeft geen significante gevolgen voor het landschap, stoffelijke goederen en het cultureel erfgoed met inbegrip van het 
architectonisch en archeologisch erfgoed. 

Het bedrijventerrein zal een degelijke groenbuffer krijgen die de activiteiten afschermen van het omliggende landschap. 

 Toetsing aan het nulalternatief 
De landschappelijke inpassing van het aldaar aanwezige bouwkundig erfgoed wordt gegarandeerd. 

 Milderende maatregelen 
Het plan voorziet in een landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied, wordt met het oog op het identificeren van de potentieel waardevolle zones, een 
archeologisch detectieonderzoek uitgevoerd. Dit detectieonderzoek wordt verricht aan de hand van boringen en proefsleuven, die op 
statistisch relevante wijze verspreid worden over de gehele zone. Bij aanwezigheid van archeologische sporen worden op de zones die 
als archeologisch waardevol worden aangeduid, bijkomende archeologische opgravingen uitgevoerd. 
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4.10 MOBILITEIT 

Het plan betreft enerzijds een uitbreiding / reservatie voor 2 regionale bedrijven (Veos en Ide) en anderzijds de aanleg van een 

bijkomend regionaal bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van ca. 10ha.  

Het nieuwe regionaal bedrijventerrein zal extra verkeer genereren. Hieronder volgt een inschatting van het aantal 

voertuigbewegingen. Er wordt uitgegaan van het maximale scenario. Bij dit maximale scenario kunnen er op een regionaal 

bedrijventerrein met 7ha netto oppervlakte (bruto oppervlakte van 10ha * 70 %) 14 bedrijven gelokaliseerd worden.  

Het maximaal aantal voertuigbewegingen wordt dan als volgt ingeschat (op basis van cijfers van de CROW, Nederlands kennisplatform voor 

infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en op ervaringen uit gelijkaardige gemeenten): 

 

Verkeersgenererende functie Grootte Geschat aantal voertuigen die de functie genereert per dag Periodiciteit 

Bedrijventerrein 10 ha bruto oppervlakte 

7 ha netto oppervlakte 

- Personenverkeer: 420 voertuigbewegingen van personeel / klanten; 

- Bestelbus: 190 voertuigbewegingen; 

- Lichte vrachtwagen: 81 voertuigbewegingen; 

- Zware vrachtwagen: 193 voertuigbewegingen. 

werkdagen 

 

 Huidige situatie 

Het plangebied heeft op heden geen sterk genererend karakter gezien het plan in functie van de landbouw (en in beperkte mate 

i.f.v. het wonen) staat. 

Het plangebied kent een goede ontsluiting naar de N50 (secundaire weg type II) richting N37 (primaire weg) en zo naar de A17 

(hoofdweg). 

Vanuit het nieuwe regionaal bedrijventerrein bereikt men via de N370 (secundaire weg type II, grenzend in het noorden aan het 

plangebied) of de Akkerstraat (lokale weg, grenzend in het westen aan het plangebied) de N50. De N370 betreft een ca. 7m 

brede weg met aan weerszijden een fietspad. De Akkerstraat betreft een lokale weg van ca. 7 m breed. 

Doorheen de N370 lopen de buslijnen 21 (Brugge –Zwevezele – Tielt) en 28 (Beernem – Wingene – Zwevezele) die het 

plangebied optimaal toegankelijk maken met het openbaar vervoer. 

Met de fiets is het plangebied tevens optimaal bereikbaar, de N370 is langs weerszijden voorzien van een fietspad. Dit fietspad 

maakt deel uit van het functioneel fietsroutenetwerk en verbindt het plangebied met de kern van Zwevezele en Wingene. 

 Mogelijke effecten 

Het plan is voorzien op het mobiliteitsprofiel van een regionaal bedrijventerrein. 
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Het mobiliteitsprofiel van het voorziene programma is niet van die aard dat ze het profiel van een regionaal bedrijventerrein 

overstijgt. Het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt ontsloten via een te voorziene ontsluitingsweg richting de Akkerstraat en de 

N370. Beide wegen zijn ca 7m breed waarbij de N370 langs beide zijden voorzien is van een fietspad. 

 Toetsing aan het nulalternatief 

Het plan leidt tot een verhoogde verkeersintensiteit. 

Het plan heeft een niet significant negatief effect op het nulalternatief. 

 Milderende maatregelen 

Om een vlotte ontsluiting te bewerkstelligen wordt er in het plan een rechtstreekse ontsluiting met gescheiden op- en afrit voorzien 

naar de N370 (secundaire weg type II).  

De locatie is optimaal bereikbaar, zowel voor het zacht verkeer, het openbaar vervoer als het personen – en vrachtverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Situering op het wegennet (Bron: maps.google.be)  
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5 CONCLUSIE 
Samenvattende tabel 

Thema Ingreep - effecten Conclusie 
Gezondheid en veiligheid van 
de mens 

Het plan heeft geen impact op de gezondheid en veiligheid van de mens. 
Conform de milieuwetgeving dienen de nodige milieuvergunningen aangevraagd 
en nageleefd te worden 

Geen significante negatieve effecten. 

Ruimtelijke ordening De bestemming (agrarisch gebied) wordt gewijzigd naar het aanleggen van een 
bedrijventerrein voor lokale en regionale bedrijvigheid. De voorschriften voorzien 
in een optimale integratie van de bedrijvensite. 

Geen significante negatieve effecten. 

Fauna, flora en biodiversiteit Het plan voorziet in de aanleg van een ruime streekeigen groenbuffer met ruimte
voor een extra waterbufferbekken, zonder afbreuk te doen aan de degelijke aanleg
van de groenbuffer.  

Geen significante negatieve effecten. 

Energie- en 
grondstoffenvoorraden 

Via de stedenbouwkundige voorschriften wordt het gebruik van 
energiebesparende maatregelen gestimuleerd (bvb. zonnepanelen, energiezuinig 
bouwen,…) 

Geen significante negatieve effecten. 

Bodem De aanleg van een bedrijventerrein zal leiden tot o.a. reliëfwijzigingen (afvlakking 
van het terrein), ondergrondse constructies (funderingen, kelders) en verhardingen. 
Verontreiniging van de bodem zal tegengegaan worden (via de geijkte kanalen 
van de milieuwetgeving). 

Geen significante negatieve effecten. 

Water Het RUP voorziet in een nieuw bedrijventerrein. Dit leidt tot een toename in
verharde oppervlakte. Het plan voorziet in het maximaal gebruik van
waterdoorlatende materialen. Er worden voldoende maatregelen getroffen om geen
wateroverlast te laten ontstaan en om op het eigen terrein voldoende
buffercapaciteit te voorzien. Zo kan indien nodig binnen de ruimte groenstrook de
aanleg van een extra bufferbekken worden geïntegreerd, evenwel zonder afbreuk te
doen aan de degelijke aanleg van de groenbuffer. 

Toepassing van de vigerende wetgeving inzake retentie en hergebruik van
hemelwater. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste
instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende
gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste

Geen significante negatieve effecten. 



Screening milieueffecten    Provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein De Hille te Wingene 

 
 

21 

Thema Ingreep - effecten Conclusie 

instantie slechts een beperkt debiet vertraagd moet worden afgevoerd naar de 

waterloop ‘Kloosterbeek’. 

Er dient een minimale buffercapaciteit voorzien te worden van 260 m³/ha verharde 

oppervlakte en tegelijk een ledigingdebiet van 20l/sec per ha verharde 

oppervlakte. 

Het plan betreft een uitvoering van het zoneringsplan.  

Atmosfeer en klimatologische 

factoren 

Stedenbouwkundige voorschriften vormen niet het instrument om dergelijke 

maatregelen op te leggen. Duurzaam bouwen vormt wel het uitgangsprincipe van 

het bedrijventerrein. 

Geen significante negatieve effecten. 

Geluid en licht Via de stedenbouwkundige voorschriften zal de lichtreclame beperkt worden in het 

bedrijventerrein. Er is tevens geen significante verhoging van de geluidsproductie 

voor de omgeving, dit kan echter afhankelijk zijn van de bedrijven die zich 

vestigen. Conform de milieuwetgeving dienen milieuvergunningen aangevraagd 

en nageleefd te worden. 

Geen significante negatieve effecten. 

Landschap, stoffelijke 

goederen, het cultureel 

erfgoed met inbegrip van het 

architectonisch en 

archeologisch erfgoed 

De aanleg van groenbuffers moet zorgen voor een maximale integratie. Ze worden 

aangeplant in streekeigen groen. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied, wordt met het oog op het 

identificeren van de potentieel waardevolle zones, een archeologisch 

detectieonderzoek uitgevoerd. Dit detectieonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand 

van boring en proefsleuven, die op statistisch relevante wijze verspreid worden over 

de gehele zone. Bij aanwezigheid van archeologische sporen worden op de zones 

die als archeologisch waardevol worden aangeduid bijkomende archeologische 

opgravingen uitgevoerd. 

Geen significante negatieve effecten. 

Mobiliteit Om een vlotte ontsluiting te bewerkstelligen wordt er in het plan een rechtstreekse 

ontsluiting met gescheiden op- en afrit voorzien naar de N370 (secundaire weg 

type II).  

De locatie is optimaal bereikbaar, zowel voor het zacht verkeer, het openbaar 

vervoer als het personen – en vrachtverkeer. 

Geen significante negatieve effecten. 
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Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat de milieueffecten beperkt blijven.  

 

Gezien de ligging en de beperkte aard van het project kan gesteld worden dat het plan geen grens- of gewestoverschrijdende 

milieueffecten zal creëren. De activiteiten in het plangebied zijn van die aard dat ze geen invloed uitoefenen op de 

natuurwaarden in de omgeving. 

 

Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg een ontheffing van de opmaak van een Plan-MER gevraagd.  
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- PROCORO West-Vlaanderen 

- Ruimtelijke ordening - Onroerend Erfgoed 

- Departement Landbouw en Visserij West-Vlaanderen - Duurzame Landbouwontwikkeling 

- Vlaamse Milieumaatschappij West-Vlaanderen - Afdeling Operationeel Waterbeheer 

- Technische dienst Waterlopen 

- Agentschap Wegen en Verkeer 

- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn West-Vlaanderen 

 

 

Volgende instellingen en administraties hebben schriftelijk advies gegeven: 

- CBS Wingene 

- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

- Ruimtelijke Ordening 

- Onroerend erfgoed 

- PROCORO West-Vlaanderen 

- AWV 

- Vlaamse Milieumaatschappij West-Vlaanderen - Afdeling Operationeel Waterbeheer 

- Technische dienst Waterlopen 

- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn West-Vlaanderen 

- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

- Departement Landbouw en Visserij West-Vlaanderen - Duurzame Landbouwontwikkeling 

 

Deze schriftelijke adviezen worden integraal bij het verslag gevoegd (zie bijlagen). De adviezen 
werden ontvangen voor of tijdens de plenaire vergadering. 

 

2. Bespreking adviezen 

 

Aangezien de gedelegeerd planologisch ambtenaar Jan Vanderstraeten en afdeling duurzame 

landbouwontwikkeling voor de plenaires van PRUP’s regionaal bedrijventerrein Motestraat en 

De Hille gelijkaardige adviezen geformuleerd hebben, en hun advies reeds hadden toegelicht 

tijdens de plenaire van ‘Motestraat’, hebben zij zich verontschuldigd voor deze plenaire 

vergadering. Omwille van het belang van deze adviezen werden zij als eersten door Wim 

Beerten toegelicht. 

Gedelegeerd planologisch ambtenaar 

De gedelegeerd planologisch ambtenaar Jan Vanderstraeten geeft aan dat het voorstel in zijn 

huidige vorm onvoldoende ruimtelijke onderbouwing heeft om een nieuw regionaal 

bedrijventerrein aan te duiden in de gemeente Wingene. Er wordt niet aangetoond of het tot de 

rol van het economisch knooppunt Wingene behoort om nieuwe regionale bedrijven aan te 

trekken. Een selectie als SPEK leid niet automatisch tot een groter aanbod aan 

bedrijventerreinen. Het ontbreekt dus aan zowel een kwantitatieve als kwalitatieve 
onderbouwing. 
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Een tweede luik betreft de strijdigheid van het voorontwerp met de omzendbrief over de 

herbevestigde agrarische gebieden. Concreet betekent het dat het bestaande landbouwgebruik 

dient geëvalueerd te worden en acties om het planologisch evenwicht te herstellen dienen 
opgenomen te worden. 

De wijze waarop het kwantitatieve luik dient aangepakt te worden werd verduidelijkt door Jan 

Zaman. Hierover bestond immers onduidelijkheid over de implicatie en samenstelling van de 
lijst met ‘lopende initiatieven’ uit de herziening van het RSV. 

Er wordt ook een verdere uitdieping van de mobiliteitsimpact gevraagd. De screening biedt 
onvoldoende inzicht. Een mobiliteitsstudie voor het gehele gebied kan een meerwaarde bieden. 

Het advies is onder voorbehoud dat het plan voldoet aan de wettelijke vereisten inzake 

milieueffectrapportage en van het inhoudelijk resultaat van het milieueffectenonderzoek. In het 

schriftelijke advies worden nog enkele inhoudelijk suggesties meegegeven. Daarnaast verwijst 

Jan Vanderstraeten ook naar de nieuwe watertoetskaarten. Van 1 maart 2012 moeten alle 
vaststellingen van RUP’s gebruik maken van deze nieuwe kaarten. 

Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling 

Dit advies is gelijklopend met dat van het gewest voor wat betreft de kwantitatieve en 

kwalitatieve duiding en het herbevestigde agrarische gebieden. De impact op de 

landbouwbedrijfszetels werd niet onderzocht. Er wordt tevens gevraagd milderende 

maatregelen voor de betrokken landbouwbedrijven op te nemen. Wim Beerten deelt mee dat 
ondertussen landbouwgevoeligheidsanalyses werden opgemaakt.  

Verder wordt gevraagd om, in de toekomst, méér betrokken te worden bij voorafgaande 

studies zoals het Locatieonderzoek in dit geval. 

 

Vervolgens werden de adviezen van de aanwezige instanties overlopen. 

 

AWV 

De vertegenwoordigers van AWV merken op dat ze voor het PRUP regionaal bedrijventerrein 

Motestraat geen uitnodiging ontvangen hebben. Het advies zou gelijklopend geweest zijn, maar 
gezien het standpunt van de gemeente Ardooie achterhaalt. 

Ing. Rik Loyson haalt aan dat het mobiliteitsvraagstuk onvoldoende onderzocht werd. Zo is het 

niet duidelijk hoe de toekomstige verkeersstromen zich zullen verhouden tot de huidige. Dit is 

vooral het geval in de Akkerstraat in het uitbreidingsgebied van het bedrijf Joris Ide. AWV 

vraagt zich af of de Akkerstraat hier wel voor uitgerust is en wat er zal moeten gebeuren met 

het fietspad ter hoogte van het kruispunt met de N50. Ook de nieuwe aansluiting op de N370 
wordt onvoldoende besproken.  

Voor de gemeente Wingene merkt secretaris Chris Demeulemeester op dat de Akkerstraat wel 

degelijk voldoende uitgerust is om het bijkomende verkeer op te vangen. De mobiliteitsstudie 

verkeert in een voorontwerp. De trendcijfers hieruit kunnen wel gebruikt worden om de 

bijkomende verkeersstromen te kaderen. 

Aansluitend vraagt Chris Demeulemeester zich af of de interne ontsluitingsweg nodig is. Wim 

Beerten antwoordt dat dit inderdaad weinig zinvol is, maar dat deze mogelijkheid opengelaten 

werd om de verschillende ontsluitingsmogelijkheden open te laten. Wellicht is het beter ze 
volledig weg te laten zodat ook de zone voor beekvallei minder gehypothekeerd wordt. 

Er wordt ook opgemerkt dat de screeningsnota niet werd opgestuurd. Wim Beerten laat weten 

dat het betrokken studiebureau deze inderdaad niet opgestuurd heeft naar AWV. De procedure 

is evenwel nog niet afgerond en een adviesvraag werd inmiddels verstuurd door het 

studiebureau. 
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PROCORO 

Dhr. Koen Dewulf vraagt meer onderbouwing waarom er méér dan de initiële 10ha wordt 

bestemd. Dit geldt zeker voor de uitbreiding van de bestaande bedrijven die eveneens andere 

sites hebben. De toekomstplannen kunnen best opgenomen worden in het RUP. Ook de relatie 

met het planologisch attest dat Joris Ide aangevraagd heeft moet gekaderd worden in dit RUP. 

Er wordt gevraagd naar compensaties voor de inname van herbevestigd agrarisch gebied en 

een onderzoek naar de landbouwgevoeligheid. 

Ook het een grondige kadering van de mobiliteitsproblematiek is wenselijk. Aansluitend is er de 

vraag of het fietspad niet volledig door de buffer kan lopen. Wim Beerten verduidelijkt dat deze 

mogelijkheid initieel zo werd weergegeven maar dat in het voorontwerp zoveel als mogelijk 

gebruikt gemaakt wordt van bestaande wegenis. De mogelijkheid ervan kan evenwel terug 
opgenomen worden. 

De vraag stelt zich waarom de zone voor beekvallei en waterbuffering zo groot moet zijn. Wim 

Beerten legt uit dat de voorgestelde zone een bestaande laaggelegen, drassige zone betreft. 

Om de waterhuishouding niet verder te belasten wordt deze zone als minimum genomen. De 

gemeente merkt bij monde van Kathy Danneels op dat de zone op plan 2,4 ha bedraagt. In de 
voorschriften zou het minimum naar dit getal kunnen gebracht worden. 

Tot slot wordt opgemerkt dat voor de uitbreidingszones aparte inrichtingsplannen worden 

gevraagd. Wim Beerten legt uit dat deze gronden enerzijds een individuele werking hebben 

t.o.v. het openbaar domein en anderzijds vermoedelijk een vroegere ontwikkeling zullen 

krijgen. 

 

Gemeentebestuur Wingene 

Het gemeentebestuur vraagt om het statuut voor de bestaande champignonkweker te 

vrijwaren. Op de plenaire vergadering wordt voorgesteld om bij de algemene 
bestemmingsvoorschriften para-agrarische activiteiten mogelijk te maken. 

De minimumhoogte van 10m is te strikt. Voor sommige bedrijven is dit niet haalbaar. Het moet 

gestimuleerd worden maar niet vastgelegd. Johan Proot verduidelijkt dat de WVI dit bij de 
toewijzing regelt. 

Ook de breedte van 15m voor de bufferzone wordt als te breed ervaren en er wordt de 

suggestie gedaan dit te herleiden naar 10m. Johan Proot gaat echter wel akkoord met de 

voorgestelde 15m, aangezien de voorschriften een optimalisatie binnen het bedrijventerrein 

mogelijk maken. Dit zal immers ook leiden tot een efficiënter ruimtegebruik. Chris 
Demeulemeester kan zich vinden in deze argumentatie. 

Het gemeentebestuur vraagt tot slot om voor de specifieke regionale bedrijventerreinen voor 

bestaande bedrijven een wisselbestemming in te schrijven die bijvoorbeeld na een vijftal jaar in 

werking treed zodat de gronden niet geblokkeerd kunnen blijven. Stephaan Barbery maakt 

duidelijk dat dit onhaalbaar is omdat dit niet kan gemotiveerd worden. Enerzijds is er de 

kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing die door het gewest gevraagd wordt en anderzijds 

is er het feit dat er vragen gesteld worden waarom er méér voorzien wordt dan de voorziene 
10ha.  

Chris Demeulemeester herhaalt dat het bij eventuele niet-invulling door de betrokken bedrijven 

het een gemiste kans is om deze gronden te kunnen valoriseren voor andere bedrijven. De 
gemeente zal in dat geval terug moeten aankloppen bij de Provincie. 

 

Dan werden de adviezen van de resterende verontschuldigde instanties overlopen. 

Onroerend Erfgoed 

 Aangeven of een herbestemming mogelijk voor de hoeve (Goed ter Allaerde) mogelijk 

is.  

 Hoe omgaan met verlies bij eventuele sloop. 
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 Plangebied ligt in een archeologisch gevoelige site. 

 Buffer van 15m is afdoende voor een optimale inpassing 

Chris Demeulemeester verduidelijkt dat de afweging van de gebouwen op de inventaris 

Onroerend erfgoed door de gemeente geëvalueerd werden voor het centrum van Zwevezele, 

maar dat de betrokken hoeve nog niet meegenomen werd. Wel heeft de hoeve, voor de 

gemeente, geen relevante waarde en zal ze haar waarde verder verliezen aangezien haar 

context grondig zal wijzigen door de implementatie van een bedrijventerrein. Een 

herbestemming in functie van een problematische ruimtevrager wordt als niet-realistisch 
beschouwd. 

VMM  

 Mogelijke schadelijke effecten kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen in 

infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in 

grondwaterstroming. 

 Infiltratie kan opgevangen worden door verordening inzake regenwaterputten 

 Afvoer van hemelwater: voorschriften afdoende 

 Grondwaterstroming: geen opmerkingen 

 Voorwaardelijk gunstig. i.v.m. de waterkwaliteit kan de realisatie van het 

bedrijventerrein pas na de aanpassing van het zoneringsplan zodat het afvalwater 

collectief gezuiverd kan worden 

Dienst Veiligheidsrapportering  

 Er dient een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt te worden 

 Deze procedure werd reeds opgestart 

Departement leefmilieu, Natuur en Energie  

 Grondverzet kan opportuniteiten opleveren: oordeelkundige afgraving 

 Waterdoorlatende verhardingen gebruiken 

 Aspecten van energie beschouwen in de inrichtingstudie 

 30 % als minimumbebouwing verhogen naar 50%, ook schakeling mogelijk maken 

 Bereikbaarheid openbaar vervoer is niet duidelijk 

 Eventuele beperkende maatregelen uit MER-screening mee opnemen 

 Suggesties: 

o Parkeerplaatsen geclusterd onder bladerdek. 1 hoogstam per 4 parkeerplaatsen 

o Oprichten van overdekte fietsstalling (verplicht onderdeel inrichtingsstudie) 

o Buffer: geen gebouwen of constructies, enkel recreatief verkeer. Stapelen 

verboden. Alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer 

zijn verboden. 

o Inplanting en oriëntatie  zongericht. 

Provinciale dienst waterlopen  

 Kloosterbeek 3de categorie: beheerder Gemeente Wingene. Advies dient aldaar 

ingewonnen te worden. 

De Lijn 

De adviesinstantie was initieel wel vertegenwoordigd op de planaire, maar is vertrokken 

omdat ze geen adviesvraag ontvangen hadden voor deze plenaire. Dit is eigenaardig 

aangezien er wel een schriftelijk advies werd opgestuurd. 

 Vraag om geen extra ontsluiting toe te laten op de Wingensesteenweg maar te 

ontsluiten via een interne ontsluiting naar het bestaande bedrijventerrein. 
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Ten slotte werden de voorschriften nog eens overlopen. 

 Bij zone 6 Zone voor beekvallei en waterbuffer kan de zin ‘De afstand tot de beek is 

minimaal 15m best opnieuw geformuleerd worden. Dit schept verwarring. 

 In art 1 zone voor gemengde regionale bedrijven wordt voor een 

bedrijfsverzamelgebouw best een uitzondering op de minimumoppervlakte van 5000 m² 

ingeschreven aangezien de individuele kleinere bedrijfjes als aparte percelen verkocht 

worden. 

 De benaming tussen 2 zones werd omgewisseld op het grafisch plan 

 Er wordt gevraagd om de minimale bebouwingsgraad van 30% te verhogen naar 50% 

met inbegrip van de verhardingen. Sommige bedrijven hebben meer verharding nodig 

dan gebouwoppervlakte. 

Tot slot vragen de vertegenwoordigers van de WVI (aanwezig op vraag van de gemeente) om 

betrokken te worden bij de opmaak en motivatie van het onteigeningsplan. Zo zullen zij de 
motivatie voor de onteigening aanleveren.  

 

 

3. Conclusie 

Er wordt aan de deputatie voorgesteld om de procedure verder te zetten en het plan aan te 
passen zoals hierboven besproken. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing t.o.v. RSV en PRS 

 Alternatievenonderzoek, compensaties en/of milderende maatregelen m.b.t. het 

herbevestigd agrarisch gebied 

 Onderbouwing van het mobiliteitsvraagstuk 

 






























































































