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i nle i d i ng

1 beslissing tot opmaak

Het cBS besliste op 18 oktober 2017 om wVi aan te 
stellen als ontwerper voor de opmaak van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) ruimtelijke kwaliteit centrum 
Pittem.

2 samenstelling planteam

 ● Gemeente Pittem:
 - ivan Delaere (Burgemeester, bevoegdheid  
 ruimtelijke planning)
 - Denis Fraeyman (Schepen   
 Omgevingsvergunningen, gebouwen en  
 patrimonium, wonen en sociale huisvesting)
 - eddy truyaert (Omgevingsambtenaar)

 ● wVi:
 - David Vandecasteele (coördinator  
 Ruimtelijke planning en mobiliteit, ruimtelijke  
 planner)
 - Dries Van nieuwenhuyze   
 (Stedenbouwkundig ontwerper)

3 onderwerp en doelstelling van het RUP

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ruimtelijke kwaliteit 
centrum Pittem wordt opgemaakt in functie van de 
uitvoering van 4.1.4. Ruimtelijke beleidselementen 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pit-
tem (goedkeuring Bestendige Deputatie 4 november 
2008). Hierin werd volgende elementen opgenomen:

“4.1.4.1. oPWaaRdeRen Van het beStaande 
keRngebonden WoonPatRimoniUm en de 
WoonomgeVing”

De bestaande woningen in Pittem moeten zoveel 
mogelijk behouden en opgewaardeerd worden. De 
woonfunctie moet er attractief zijn, er moet gestreefd 
worden naar een gedifferentieerde samenstelling van 
de woningvoorraad (naar prijsklasse, grootte en type) 
en er moet voldoende woningdichtheid gecreëerd wor-
den, vooral dan in de morfologisch dichtst bebouwde 
gebieden van de kern Pittem, zonder hierbij over te 
gaan naar een eenzijdige keuze voor appartementen.
Het ter plaatse vervangen van woningen moet zoveel 
mogelijk worden gestimuleerd. inbreiding (invulbe-
bouwing) en het vervangen van woningen binnen de 
kern moet worden gezien in het perspectief van een 
kwalitatieve woonomgeving. De nadruk ligt op kwali-
teit, eerder dan op de kwantiteit. inbreiding betekent 
niet het automatisch bebouwen van alle nog vrije on-
bebouwde ruimten binnen de kern. Bij een kwalitatieve 
woonomgeving moet ook aandacht besteed worden 
aan openbare en private onbebouwde ruimten.

 ● ontwikkelen van strategische projecten die 
het woon- en leefklimaat opwaarderen

een aantal strategische projecten binnen de kern 
kunnen het woon- en leefklimaat nog verbeteren. 

Het gaat in het bijzonder om het verder aanpakken 
en herinrichten van de dorpskern; ter hoogte van de 
tieltstraat en het Broeders maristenpark en -plein 
zijn reeds een aantal projecten uitgevoerd. Deze 
moeten verder afgewerkt en versterkt worden. Ook 
de herinrichting van de kerkomgeving moet in die 
context bekeken worden; de eigenlijke kern is de 
laatste decennia verschoven naar de tieltstraat. De 
kerkomgeving moet daar meer bij betrokken worden 
door een herinrichting van het openbaar domein.

 ● Woningdifferentiatie
De doelstelling voor woningdifferentiatie zal in 
belangrijke mate betrekking hebben op dichtheid en 
onderscheid in woninggrootte. Dit houdt verband met 
een beleidskeuze die rekening houdt met een gewij-
zigde behoefte ten gevolge van de gezinsverdunning 
en de veroudering van de bevolking. De vraag naar 
nieuwe woningtypologieën en aangepaste kwali-
tatieve woonomgevingen wordt steeds groter. De 
behoefte aan goed gelokaliseerde en kleinere maar
comfortabele woongelegenheden zal ook in Pittem 
toenemen. Deze woongelegenheden zijn veelal in 
hoofdzaak bestemd voor bejaarden, zorgbehoeven-
den en vormen van niet-zelfstandig wonen. Vooral 
aspecten als ligging t.o.v. het centrum, voorzieningen 
en openbaar vervoer zullen aan belang winnen. er 
dient ook aandacht besteed te worden aan de be-
hoefte aan woongelegenheden voor alleenstaanden 
en voor jonge gezinnen. Het stimuleren van gemeng-
de gezinsvormen zal leiden tot het tot stand brengen 
van een gedifferentieerd woningaanbod.
Daarnaast moet voldoende woningdichtheid gecre-
eerd worden, vooral dan in de morfologisch dichtst 
bebouwde gebieden van de kern Pittem en egem, 
zonder hierbij over te gaan naar een eenzijdige 
keuze voor appartementering.
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Voor deze verdichting wordt uitgegaan van het 
streefcijfer dat door de hogere overheid wordt opge-
legd 15 woningen per ha in buitengebied. Om een 
differentiatie in het woningaanbod te creëren, is het 
uiteraard aangewezen om in de kern van het centrum 
een hogere dichtheid na te streven en aan de rand 
ervan een lagere dichtheid.

 ● Stimuleren van geschikte woonvormen
er dient over gewaakt te worden dat er een draag-
krachtig evenwicht ontstaat tussen de bestaande
ééngezinstypologieën en de trend tot meerge-
zinstypologieën (appartementen). Bijkomende 
appartementsgebouwen kunnen enerzijds in de 
morfologisch dichtst bebouwde gebieden van het 
structuurondersteunend hoofddorp Pittem en
anderzijds op strategische locaties (in het centrum 
van Pittem, langsheen de n50 t.h.v. egemkapelle,…) 
overwogen worden. Het aantal bouwlagen bij een 
(ver)nieuwbouw is contextueel op te vatten in functie 
van de bestaande woningen in de omgeving.
Bij de opmaak van een afwegingskader i.v.m. appar-
tementsbouw binnen ruimtelijke uitvoeringsplannen 
moet rekening gehouden worden met onder meer 
volgende zaken:

 ● aantal bouwlagen is afhankelijk van de lo-
catie en in het bijzonder van de aanpalende 
gebouwen

 ● Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk binnen 
het project voorzien

 ● Stimuleren van verweving met handels functies 
en openbare voorzieningen

 ● Differentiatie van verschillende woningtypes 
binnen een project

 ● esthetische waarde van nieuwe appartementen
er dient ook gestreefd te worden naar het ont-
wikkelen van nieuwe ééngezinstypologieën met 

schakelbouwprincipes, die de kwaliteiten van de 
vrijstaande woningtypologieën (kwaliteiten als vrij-
heid, stukje tuin, akoestische elementen, privacy, 
enz.) evenaren.

 ● aandacht voor en behoud van karakteristieke 
gebouwen

Binnen de gemeente zijn – naast de beschermde ge-
bouwen - nog een aantal karakteristieke gebouwen 
gesitueerd. Deze gebouwen zijn niet beschermd, maar 
zijn in zekere zin behoudenswaardig. Ze hebben naast 
een esthetische en culturele waarde veelal ook een 
belangrijke erfgoedwaarde. Omdat verschillende van 
deze gebouwen momenteel niet meer gebruikt worden 
en leegstaan, kan een bestemmingswijziging voor een 
opwaardering van het gebouw zorgen.

binnen het juridisch woongebied
Herbestemming van leegstaande karakteristieke 
gebouwen in woongebied wordt gestimuleerd, mits 
rekening wordt gehouden met een aantal randvoor-
waarden: bij verbouwingen en/of uitbreiding moet het 
oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk gerespec-
teerd worden (materiaalkeuze en kleurgebruik, ver-
houding van de uitbreiding t.o.v. oorspronkelijke vo-
lume, bestaande omgeving,…).
wanneer nieuwe gebouwen worden ingeplant of be-
staande uitgebreid in de directe omgeving van deze 
gebouwen moet rekening gehouden worden met de 
context (hoogte van nieuwe gebouwen, kleurgebruik, 
functie,…), zodat de karakteristieke gebouwen niet 
worden verdrukt door nieuwe inplantingen en zo hun 
eigenheid binnen de ruimere omgeving verliezen.  
mogelijke nieuwe functies zijn o.a. woonbestem-
ming, horeca, zachte recreatiefuncties, verblijfsrecre-
atie, openbare voorzieningen (tentoonstellingsruimte, 
feestzaaltje, diensten,…).

“4.1.4.2. bUndelen Van Wonen en VeRzoR-
gende actiViteiten naaR het StRUctUUR-
ondeRSteUnend hoofddoRP”

 ● Versterken identiteit van de kern
Bij de realisatie van nieuwe projecten is het belang-
rijk dat de identiteit van de kern niet wordt aangetast. 
Zowel de morfologie als de functie van het gebouw 
zijn daarbij belangrijk. Bij de inplanting van nieuwe 
gebouwen moet rekening gehouden worden met de 
context (hoogte van nieuwe gebouwen, kleurgebruik, 
functie,…), zodat de bestaande gebouwen niet wor-
den verdrukt door nieuwe inplantingen waardoor de
kern zijn eigenheid verliest.

“5.1 gewenste ruimtelijke structuur van deelruimte 
Pittem”

 ● Wooninbreiding ter versterking van de kern
Versterken van de kern door het voorzien van nieuwe 
woningen op een ruimtelijk verantwoorde manier. Dit 
betekent in de eerste plaats het opzetten van inbrei-
dingsprojecten en het vernieuwen van de bestaande 
toestand. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht 
aan het invullen van vrijliggende binnengebieden die 
volgens het gewestplan reeds in woongebied gelegen 
zijn. Het invullen van deze bouwmogelijkheden dient 
te gebeuren op een kwalitatieve manier. Dit betekent 
dat er gebouwd en verkaveld moet worden rekening 
houdend met de toestand ter plaatse. er zijn nog mo-
gelijkheden ten westen van de meulebekestraat, tus-
sen de Burchtstraat en de kauwstraat en in het noord-
oosten van de kern (omgeving wielewaalstraat).

 ● Stimuleren van geschikte woonvormen
er dient over gewaakt te worden dat er een draag-
krachtgevoelig evenwicht ontstaat tussen de be-
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staande ééngezinstypologieën en de trend tot meer-
gezinstypologieën (appartementen). Bijkomende 
appartementsgebouwen kunnen in de morfologisch 
dichtst bebouwde gebieden van de kern van Pittem 
en anderzijds op nader te bepalen strategische loca-
ties (zoals bepaalde knooppunten, bepaalde locaties 
langsheen de n50) overwogen worden. De recente 
ontwikkelingen rond het Broeders maristenplein zijn 
daar een mooie illustratie van. er moet echter gewaakt
worden dat deze trend zich niet in de volledige kern 
verderzet. Het aantal bouwlagen bij een (ver)nieuw-
bouw is contextueel op te vatten in functie van de 
bestaande woningen in de omgeving. er dient ge-
streefd te worden naar het ontwikkelen van nieuwe 
ééngezinstypologieën met schakelbouwprincipes, die 
de kwaliteiten van de vrijstaande woningtypologieën 
(kwaliteiten als vrijheid, stukje tuin, akoestische ele-
menten, privacy, enz.) evenaren.

 ● heropwaarderen van publieke ruimten en 
openbaar groen / optimale invulling van aantal 
projectsites

wegbeelden, pleinen en parkjes vormen de sterkste 
componenten van de beleving van het totaalbeeld van 
een woonkern. Daarom is het belangrijk dat Pittem 
verder werkt aan de inrichting van het openbaar do-
mein. niet enkel bij nieuw ontwikkelde woongebieden 
moet extra aandacht worden besteed aan (groene) 
publieke ruimten en de groene dooradering van de 
kern; ook een heel aantal bestaande woonstraten kun-
nen door een herinrichting een beter geheel vormen. 
Door materiaalgebruik, wegversmallingen, aanplantin-
gen, kleine groene zones,… kan een straat of wijk tot
een aangenaam woonerf worden ingericht. De groene 
publieke ruimten kunnen aan elkaar worden gelinkt, 
waardoor aangename en verkeersveilige wandel- en 
fietsverbindingen gecreëerd worden.

Binnen deze context kunnen een aantal strategische 
locaties worden aangeduid die als drager kunnen die-
nen. naast de drie mogelijke wooninbreidingsprojec-
ten en het (sport)park kunnen volgende sites bijdragen 
tot het groen karakter van de kern:

 ● Broeders maristenplein en –park. De site is 
goed ontsluitbaar, heeft een groen karakter, er 
is parkeergelegenheid en er is een functionele 
verwevenheid

 ● De kerkomgeving. er zijn een aantal voorzie-
ningen en handelszaken, maar de eigenlijke 
kern wordt gevormd door de tieltstraat. Dit 
gebied moet daar meer bij worden betrokken. 
De herinrichting van het openbaar domein in 
functie van fietsers en voetgangers met bij-
zondere aandacht voor de groeninrichting kan 
hiertoe bijdragen.

 ● De Plaatsmolen en de omgeving ervan kunnen 
ook een heropwaardering krijgen door deze 
zone her in te richten. Dit gebied kan zowel 
voor het sportpark als voor de nabijgelegen 
woongebieden van betekenis zijn.

3.1 4 ruimtelijke luiken

Vertrekkend vanuit een visie van kernversterking voor 
Pittem waarin rekening gehouden wordt met zoveel 
mogelijk diverse thema’s, zullen in voorliggend RUP 
vooral uitspraken gedaan worden over volgende as-
pecten:
• erfgoed
• meergezinswoningen
• Bouwvoorschriften
• Projectzones

• erfgoed

“terugkeren naar die structuur en logica die het dorp  
vormde en eigenheid gaf, laat toe dit krachtig in te zet-
ten als basis voor toekomstige ontwikkeling en identi-
teitsvorming. een strategie voor het dorp dient te ver-
trekken van een respect voor de lokale geschiedenis 
van het dorp. Dit laat toe een negatieve perceptie om 
te buigen naar trots en zelfbewustzijn over het dorp als 
gedeelde leefomgeving. Die (h)erkenning van de ka-
rakteriserende dorpsstructuur (met bijhorende beeld-
bepalende panden, historische gebouwen en beteke-
nisvolle plekken) moet niet louter gezien worden als 
een terugkeer naar vervlogen tijden en dorpstradities, 
maar als een tool die kan ingezet worden voor een 
eigentijdse dorpse innovatie als perspectief voor kern-
versterking én vernieuwing. Het vormt het vertrekpunt 
voor het uitbouwen van de identiteit van het dorp.” 
(maat-ontwerpers (2017), Ontwerpend onderzoek 
naar kernversterking in Vlaanderen, uitgevoerd in op-
dracht van Ruimte Vlaanderen.)

Vandaar dat een waarderingsoefening van het aan-
wezige erfgoed gemaakt zal worden om gepaste 
beschermings- of instandhoudingmaatregelen te ver-
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ankeren in het RUP. als uitgangspunt wordt de, bij Be-
sluit van de administrateur-Generaal d.d. 28-11-2014 
vastgestelde en door de cel erfgoed van de Vlaamse 
Gemeenschap opgemaakte, inventaris van het Bouw-
kundig erfgoed gehanteerd. wVi stelde in dit verband 
een waarderingscategorisering voor waarbij aan ieder 
relict op de inventaris van het bouwkundig erfgoed bin-
nen de plancontour een letter werd toegekend:
a: Zeer waardevolg erfgoed
B: waardevol erfgoed
c: Gebouw met erfgoedwaarden
D: Gebouw zonder bijzondere erfgoedwaarden

• meergezinswoningen en bouwvoorschriften

momenteel zetten steeds meer dorpsbesturen in op 
het opmaken van een duidelijk kader om ongewenste 
ontwikkelingen te vermijden en gewenste ontwikkelin-
gen te sturen. Beeldkwaliteitsplannen, verordeningen, 
bestemmingsplannen met duidelijke regels helpen om 
de kwaliteiten van het dorp vast te houden en ze ver-
der aan te scherpen. Ze versterken goed wat al aan-
wezig is en hoe dit beter in de verf gezet kan worden. 
Ze onderbouwen en beschermen de identiteit van de 
dorpskern.

Straten met een aaneengesloten gevelbeeld putten 
hun stedenbouwkundige kwaliteit voornamelijk uit de
harmonie van de gebouwen onderling. De harmonie-
kenmerken in een aaneengesloten straatbeeld worden
hoofdzakelijk bepaald door de bebouwing. kenmerken 
kunnen onder meer betrekking hebben op de volume-
trie (de voorbouwlijn, de kroonlijsthoogte, de nokhoog-
te, de dakhelling …), de verschijningsvorm
(materialisatie, horizontale en verticale geleding …) en 
het ritme van de gebouwen in de straat (korrel,
typologie, schakeling … ).

Harmoniekenmerken in een open straatbeeld.
Straten met een open gevelbeeld putten hun steden-
bouwkundige samenhang voornamelijk uit de ritmiek
van de gebouwen en de kwaliteit van de tuinzones. De 
harmoniekenmerken kunnen onder meer betrekking
hebben op het ritme van de gebouwen in de straat 
(tussenafstand, korrel, typologie, schakeling …) en het
groene karakter van de tuinen (hagen, bomen …).

• Projectzones
De meerwaarde van het vastleggen van bouwvoor-
schriften zijn waardevol voor de ruimtelijke samen-
hang en beeldkwaliteit van de kern. tegelijkertijd is het 
niet de bedoeling dat deze voorschiften onontkoomba-
re hindernissen vormen voor projecten die inzetten op 
een kwalitatieve doprskernvernieuwing. Daarom kun-
nen ‘projectzones’ een oplossing bieden om op strate-
gische plaatsen van een zekere schaalgrootte, minder 
specifieke bouwregels vast te leggen maar krijtlijnen 
i.v.m. welke meerwaarden of kwaliteiten zeker moeten 
aanwezig zijn. Op die manier kan het beoogde bouw-
programma in een projectzone eventueel compact of 
denser worden toegelaten zolang er een ruimtelijke 
meerwaarde (voor de rest van de kern) mee samen-
gaat zoals bv. een kwalitatieve publieke groenzone, 
het inrichten van een nuttige trage weg die past bin-
nen het trage wegen-netwerk, een landschappelijke 
meerwaarde creëren door landschapsontwikkeling of 
het vrijwaren van doorzichten, ... . 
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S itUeR i ng en a fba k en i ng

1 situering

De gemeente Pittem is centraal gelegen in het oos-
telijk deel van west-Vlaanderen en situeert zich hal-
verwege tussen Brugge en kortrijk, in de nabijheid 
van de steden tielt, Roeselare en torhout en bevindt 
zich middenin het driehoekig maas gevormd door de 
internationale wegen e403, e40 en e17, dat de steden 
kortrijk, Gent en Brugge verbindt. De n37, die de di-
agonale verbinding vormt tussen de e40 en de e403, 
geeft aansluiting vanuit Pittem op deze internationale 
wegen. Ook de n50, de regionale weg parallel aan de 
e403 die Brugge met kortrijk verbindt, doorsnijdt Pit-
tem.
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2 afbakening van het plangebied

Het plangebied, met een oppervlakte van 80ha 56a 
50ca, wordt begrensd door:

algemeen gesteld komt het plangebied overeen met 
wat ruimtelijk als het centrum van Pittem kan worden 
opgevat. Hieronder wordt het exacte verloop van de 
afbakening 

 ● in het noorden: De grens van het woongebied 
volgens het gewestplan (inclusief verkaveling 
van de kouterstraat).

 ● in het noordoosten: de grens van het BPa 
Oostbuurt (en verkaveling van de italieënstraat 
en de Pastoor juliaan claerhoutstraat)

 ● in het oosten vormt het kruispunt van de 
tieltstraat met de Vijfstraat-Puttensdreef de 
grens.

 ● in het zuidoosten is er een interpretatie gemaakt 
van de grens van het woongebied met het woon-
uitbreidingsgebied volgens het gewestplan t.o.v. 
de huidige perceelstructuur.

 ● in het zuiden vormt de kruising van de 
muizebeekstraat met de Ringlaan R. De Paepe 
kruising van de meulebekestraat met de en de 
spoorweg de grens. Verder is er een interpreta-
tie gemaakt van de grens van het woongebied 
met het landbouwgebied volgens het gewestplan 
t.o.v. de huidige perceelstructuur. 

 ● in het zuidwesten vormt RUP Binnengebied 
meulebekestraat-Stationsstraat de grens

 ● in het oosten vormt de kruising van de 
Stationsstraat met de spoorweg de grens.

 ● in het noordoosten:
 ● ter hoogte van de kruising met de joos De ter 

Beerslaan vormt de grens van hoofdzakelijk 

aaneengesloten bebouwing met hoofdzakelijk 
vrijstaande bebouwing de grens. 

 ● Ook de kloostersite wordt binnen de plancon-
tour opgenomen.

 ● ter hoogte van de koolskampstraat wordt 
de verkaveling Burchtstraat (hoofzakelijk in 
woonuitbreidingsgebied gelegen) als grens 
genomen. Verder richting noordoosten wordt 
de grens van het woongebied met woonuitbrei-
dingsgebied genomen.

 ● ten slotte wordt de egemstraat doorkruist om 
in het verlengde van de kokerstraat de grens 
tussen woongebied en recreatiegebied aan te 
houden.
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fe iteli jk e RU i mteli jk e 
co nte x t

1 historiek

ten tijde van de opmaak van de Ferrariskaart (ca. 
1775-1778) merken we reeds een zekere kernontwik-
keling van Pittem op. Het zwaartepunt van de ontwik-
kelingen situeert zich in de huidige kauwstraat en de 
markt. ten zuiden wordt de dorpskom doorsneden 
door de tieltstraat. 

Op de Vandermaelenkaart is te zien dat de kern van 
Pittem een zekere groei kende, vooral in oost-west 
richting langs de steenweg Gent-kortrijk.

in een latere fase verschijnt er steeds sterker lintbe-
bouwing langsheen de invalswegen (tieltstraat, Pos-
terijlaan, joos de ter Beerstlaan, egemstraat, meule-
bekestraat). latere invullingen van de open ruimte met 
20ste-eeuwse woonwijken rond het centrum gebeurt 
aan noordwest-, noord- en oostzijde van de dorpskern.

1.1 ferraris, 1777

1.2 Vandermaelen, 1846-1854

1.3 ngi, 1904

1.4 ngi, 1969
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1.5 ngi, 1989

1.6 NGI, Topografische kaart

2 fysisch systeem

Het grondgebied Pittem is gelegen op een westelijke 
uitloper van het zandlemig Plateau van tielt. 
Bodemkundig worden voornamelijk zandleem- en licht 
zandleemgronden aangetroffen, meer naar het zuiden 
toe ook een afwisseling met lemige zandgronden; in 
de smalle valleien bevinden zich kleiige beekdalgron-
den. Geomorfologisch bestaat het grondgebied uit 
een overwegend zacht golvend landschap waarvan 
de heuvels een maximale hoogte van 40-50 m boven 
zeespiegelniveau bereiken.
De dorpskern zelf ligt op een kleine geïsoleerde heu-
vel (kerkdorpel circa 36 m). De kamlijn van het Plateau 
van tielt, deels ook over de aanpalende grondgebie-
den van egem en tielt, vormt de waterscheidingslijn 
tussen het mandel-leiebekken en het deelbekken van 
de Rivierbeek (Bekken van de Brugse Polders).
ten noorden ervan (grondgebied egem) ontspringen 
de Ringbeek, Straatgoedbeek en Veldekensbeek, die 
via de Hertsbergebeek en Rivierbeek afwateren naar 
het noorden. ten zuiden van de kamlijn bevindt zich 
de vertakking van de Devebeek (deelstroombekken 
mandel) met talrijke bovenlopen: De kruisbeekvijver-
beek en Gaverbeek vloeien samen tot Breemeers-
beek, waarin ook de Blekerijbeek en waterstraatbeek 
uitmonden. De kaanhoekbeek en Bontebeek vloeien 
samen tot Zwartegatbeek, die op haar beurt samen-
vloeit met Paardebeek. De samenvloeiing van Bree-
meersbeek en Zwartegatbeek/Paardebeek (muize-
beek), ten zuiden van de dorpskern, wordt uiteindelijk 
Devebeek genoemd. Deze watert zuidwaarts af in de 
richting van meulebeke naar de mandel, en neemt nog 
de Hollebroekbeek, Veldbeek en Schellebeek op
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3 bestaande ruimtelijke structuur

3.1 ruimtelijke context

Het grootste deel van de basisbebouwing wordt ge-
vormd door heterogene voornamelijk aaneengesloten 
rijbebouwing uit de 19de en eerste helft van de 20ste 
eeuw, geconcentreerd in de dorpskern en als lintbe-
bouwing langs de invalswegen. neoclassicistische be-
bouwing, met bakstenen of bepleisterde lijstgevels uit 
het begin van de 20ste eeuw, voornamelijk langs markt, 
tieltstraat, kauwstraat, Schuiferskapellestraat, Ver-
bieststraat, Voldersstraat. Restanten van typerende 
19de- en begin-20ste-eeuwse dorpswoningen van één 
bouwlaag in donkerrode baksteenbouw onder zadel- 
of mansardedaken, onder meer in de kauwstraat, 
meulebekestraat, nieuwstraat, egemstraat, Schui-
ferskapellestraat, tieltstraat, Verbieststraat en in het 
omringende landelijk gebied, vaak met een verleden 
als herberg/ café. Voorbeelden van eclecticisme in de 
brouwerswoning tavernier (kauwstraat), de drukkers-
woning Veys (tieltstraat) en enkele overige woningen 
in de tieltstraat, neorenaissance in een woning in de 
Stationsstraat. tijdens het interbellum kent de bebou-
wing een explosieve stijging. er worden traditionele 
interbellumwoningen opgetrokken, veelal bakstenen 
volumes van twee bouwlagen onder zadeldak, vaak 
voorzien van siercementering of banden in gekleurde 
baksteen, voornamelijk ook langs de invalswegen, 
tieltstraat, Stationsstraat, Verbieststraat. tevens bak-
steenarchitectuur met licht historiserende inslag. wei-
nig architectuur met zuivere art-decostijlkenmerken, 
lichte invloeden in woningen in de Doelstraat, tielt-
straat en Schuiferskapellestraat. cottage-invloeden 
in woning Zonnewende (kauwstraat) en vrijstaande 
villa’s langsheen de tieltstraat. De joos de ter Beerst-

laan telt enkele vrijstaande villa’s uit de jaren 1930. 
een naoorlogse woning in de Spoorweglaan is geïn-
spireerd op de californische villa’s uit de jaren 1950. 
De dorpskern is in de tweede helft van de 20ste eeuw 
uitgebreid met nieuwe wijken aan noordoost-, noord- 
en westzijde. Onder meer sociale woningbouw met als 
oudste voorbeeld de “tuinwijk”, uit de jaren 1950. in 
het laatste kwart van de 20ste eeuw wijzigen grootscha-
lige nieuwbouwprojecten het uitzicht van de tieltstraat.

Open ruimte in het centrum wordt gevormd door de 
markt, een pleintje in het begin van de kauwstraat en 
het Broeders maristenpark.

in het dorpscentrum zijn ook restanten van het histo-
rische brouwerijverleden terug te vinden, met name 
de reeds vermelde eclectische brouwerswoning van 
de voormalige brouwerij tavernier (kauwstraat). Van 
de voormalige brouwerij muyle is ook enkel de woning 
bewaard (tieltstraat). enkele voormalige cichorei-as-
ten sieren het zuiden van het dorpscentrum, voorna-
melijk in de Fonteinestraat. in de meulebekestraat is 
het fabriekspand “excelsior” getuige van de vroegere 
knopenfabriek, nabij de spoorlijn liggen de bedrijfsge-
bouwen van vroege kunststofverwerkende industrie.

Omringend agrarisch gebied, doorkruist door kron-
kelende landelijke wegen, aansluitend op de voorna-
melijk straalsgewijze verbindingswegen: koolskamp-
straat, Schuiferskapellestraat, Vijfstraat en later op de 
steenwegen Posterijlaan - Stationsstraat - tieltstraat, 
meulebekestraat, egemstraat, Brugsesteenweg, 
turkeijensteenweg. Verspreide nog in bedrijf zijnde 
hoeves met voornamelijk 19de-eeuws gebouwenbe-
stand, waarvan het boerenhuis soms met 18de-eeuwse 
of oudere kern, maar ook vaak met vernieuwd of ver-
bouwd boerenhuis. in de 19de eeuw worden ook nieu-

we hoeves opgericht, soms op oudere sites. Verspreid 
over het landelijk gebied verschijnen in de loop van 
de 19de eeuw kleine landarbeiderswoningen. Hoeve-
bouw met streekeigen kenmerken, vaak omhaagd met 
meidoorn, sporadisch met bewaarde boomgaard: los-
staande voornamelijk 19de-eeuwse volumes in donker-
rode baksteenbouw onder zadeldaken, in l- of U-vor-
mige constellatie. Boerenhuizen soms met witgekalkte 
erfgevel, vaak voorzien van aansluitende stal en/of 
opkamer, soms met rijkelijk uitgewerkte voordeurom-
lijsting in kleine zwarte baksteentjes. enkele cichorei-
asten uit het einde van de 19de en eerste kwart van 
de 20ste eeuw, tabaksasten voornamelijk uit de jaren 
1940. Bestaande hoeves zijn veelal uitgebreid met 
recente nutsgebouwen in functie van de uitbating. en-
kele historische hoeves, waarvan de omwalling veelal 
is gedempt, hebben een oude geschiedenis, bij voor-
beeld als centrum van een voormalige heerlijkheid 
of achterleen, onder meer de hoeves “Goed te clae-
rhout”, “Goed ter Deurhout”, “Goed te Semmerzake”, 
“te wielkene”, “kasteelgoed”, “ter Gracht”, “Goed ter 
walhout”, ... 

De begin-20ste-eeuwse *Plaatsmolen (Schuiferskapel-
lestraat), teruggaand op een 14de-eeuwse molensite, 
is de enige bewaarde windmolen. Daarnaast ook re-
licten van de vlasvezelvoorbereidingsindustrie, onder 
meer relatief gaaf bewaarde vlasfabriek (roterij) in de 
kriekestraat. Overige restanten van industriële ac-
tiviteiten in de voormalige steenbakkerij Pittem Berg 
(tieltstraat).

Verspreid over het hele grondgebied komen 19de- en 
20ste-eeuwse kapellen voor, in diverse groottes en 
bouwstijlen, voornamelijk neogotiek. eveneens nog 
talrijke voornamelijk 19de-eeuwse wegkruisen, onder 
meer het Vercouterskruis en Vanwalleghems kruis 
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mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. tevens enkele 
interessante boomkapellen, onder meer in eikeldreef 
en Beukboomstraat. Op de markt bevindt zich het ge-
denkteken van de 17de-eeuwse Pittemse missionaris 
Ferdinand Verbiest; rondom de kerk liggen kapelletjes 
van de Sint-Godelieve-Ommegang, beide uit 1913.

3.2 bebouwde ruimte
Hieronder is een kaart opgenomen die de percellering 
en bebouwing weergeeft en waarbij een kleurcode in-
formatie geeft m.b.t. het aantal bouwlagen. 
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3.3 verkeersstructuur / ontsluiting
De dorpskern van Pittem is bereikbaar via 5 invals-
wegen: de egemstraat in het noorden, de tieltstraat 
in het oosten, de meulebekestraat in het zuiden en de 
Posterijlaan en joos de ter Beerstlaan in het westen.

3.4 natuurlijke structuur
Dit zwakglooiend landschap, gedomineerd door een 
aantal heuvelruggen en afgewisseld door beekdepres-
sies, werd grotendeels gevormd tijdens het kwartair. 
Op het einde van het tertiair bleef een zacht noord-
waarts hellend oppervlak achter met een afwisseling 
van zand- en kleilagen. Door de verschillende erosie-
gevoeligheid van deze noordwaarts hellende lagen, 
ontstond een reeks cuesta’s of heuvelruggen. 
De kern van Pittem ligt  op een kleine heuvel tussen de 
vallei van de Zwartegatbeek en de Devebeek.

3.5 landschappelijke structuur
Het plangebied is gelegen in het traditionele land-
schap ‘Plateau van tielt’. 

3.6 agrarische structuur
Het plangebied is gelegen binnen de zandleemstreek. 
Binnen de planperimeter kennen enkele percelen een 
landbouwkundig gebruik en dit binnen de bestemming 
woongebied volgens het gewestplan.

 J landbouwgebruikspercelenkaart
De landbouwgebruikspercelenkaart omvat de geogra-
fische informatie van de percelen die in landbouwge-
bruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de ver-
zamelaanvraag dat jaar. Deze informatie is afkomstig
van het agentschap landbouw en Visserij.
Binnen het plangebied worden de percelen aangeduid
als grasland, serreteelt, landbouwinfrastructuur, aard-
appelveld en maïsveld.

jUR i d i Sch e co nte x t
Naaststaande tabel verduidelijkt de ligging van het plange-
bied in de juridische ruimtelijke structuur.

De verschillende juridische plannen worden hieronder 
weergegeven. Indien het plangebied in de nabijheid van of 
in het vermelde plan gelegen is, wordt dit aangeduid () in 
de tweede kolom, een verduidelijking wordt vermeld in de 
derde kolom.
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type plan referentie

gewestplan  Het plangebied omvat in hoofdzaak woongebied. Daarnaast zijn binnen het plangebied ook woon-
uitbreidingsgebied en landbouwgebied gelegen.

herbevestigde agrarische gebieden  Het plangegebied  bevat enkele kleinere delen die aangeduid zijn als herbevestigde agrarische 
gebieden.

RUP
BPa  Binnen het plangebied liggen BPa 1 kerkstraat, BPa 3 Oostbuurt en BPa 4 centrum-noord
RamSaR
natura 2000

vogelrichtlijngebied
habitatrichtlijngebied

Ven- gebied, iVOn-gebied
historisch permanente graslanden
duinendecreetgebied
onroerenderfgoeddecreet 

vastgestelde inventarissen  Het plangebied bevat een paar tientallen relicten die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris 
onroerend erfgoed. 

beschermingen  De toren van de Parochiekerk Onze-lieve-Vrouw is een beschermd monument van 19-04-1937 
tot heden.

onroerenderfgoedrichtplannen en erfgoedlandschappen
archeologie

waterwingebied
atlas der buurtwegen  Binnen het plangebied zijn een twintigtal chemins of sentiers gelegen.
rooilijnplan  Binnen het plangebied zijn 11 rooilijnplannen van toepassing.
VHA, Vlaams hydrografische atlas  Binnen het plangebied is de Zwartegatbeek gelegen, een waterloop van tweede categorie.
signaalgebieden
landinrichting 

gemeentelijke verordeningen 

- Gemeentelijke verordening voorbouwlijn buiten bebouwde kom.
- Gemeentelijke verordening hemelwaterputten.
- Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte 
aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particu-
liere woningen.
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake woonkwaliteit bij meergezinswoningen

verkavelingen  Binnen het plangebied liggen een veertigtal verkavelingen waarvan een aantal (meermaals) ge-
deeltelijk herzien werden.
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1 gewestplan

Pittem is gelegen binnen het gewestplan Roeselare-
tielt, [kB 17-12-1979]. 

De gronden gelegen binnen de grenzen van onderha-
vig RUP ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem, hebben 
volgende bestemmingen verkregen:

 ● woongebied
 ● woonuitbreidingsgebied
 ● landbouwgebied

Volgens de atlas van woonuitbreidingsgebieden zijn 
de delen woonuitbreidingsgebied binnen de plancon-
tour aangeduid tot ofwel ‘bebouwd’ ofwel ‘deels geen 
uitspraak’.

2 herbevestigde agrarische gebieden

De ‘gewenste agrarische structuur’ werd opgemaakt
voorafgaand aan de ‘herbevestigde agrarische gebie-
den’. De ‘gewenste agrarische structuur’ geeft een
beeld van de gebieden welke belangrijk zijn voor de
landbouw [en die wenselijk worden opgenomen in de
afbakening van de agrarische structuur] en van gebie-
den die minder structurerend zijn voor de landbouw en
die niet weerhouden dienen te worden bij de afbake-
ning van de agrarische structuur. Zo wordt voorgesteld
om structureel aangetaste gebieden, gerealiseerde
bos- of natuurgebieden uit het agrarisch gebied uit te
sluiten. 
in het plangebied zijn er behalve de site Hoeve ter 
Semmerzake enkel kleinere stroken ‘Herbevestigde 
agrarische gebieden’ opgenomen die geïnterpreteerd 
kunnen worden als ‘grenscorrecties’.
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3 bPa’s en RUP’s

Binnen de contour van het plangebied volgende BPa’s 
gelegen:
• BPa 1 kerkstraat
• BPa 3 Oostbuurt
• BPa 4 centrum-noord

De plancontour grenst in het zuidwesten aan RUP Bin-
nengebied meuelebekestraat-Stationsstraat’.
ten zuidwesten van de spoorweg 73 is het RUP 
Spoorweglaan in opmaak
 

 J bPa 1 kerkstraat
Het BPa nr. 1 ‘kerkstraat’ werd goedgekeurd bij m.B. 
van 27.11.1950. Het BPa werd opgemaakt ter verbre-
ding en ordening van de kerkstraat. Het bevat voor-
schriften m.b.t. bestemming wonen. 

Het bevat volgende bestemmingszones: 
 ● ‘openbare wegenis’,
 ● ‘strook voor gesloten woningbouw’, 
 ● ‘strook voor bijgebouwen‘, 
 ● ‘strook voor lichte huisnijverheid-bergplaats‘, 
 ● ‘stook voor koer en hoving’.

 J bPa 3 oostbuurt
Het BPa nr. 3 ‘Oostbuurt’ werd goedgekeurd bij m.B. 
van 26.07.2006. Het BPa werd opgemaakt ter orde-
ning van het woongebied en werd herzien i.f.v. een 
inbreidingsproject. Het bevat voorschriften m.b.t. wo-
nen, parkzone, handel.

Het bevat volgende bestemmingszones: 
 ● art. 1 ‘strook voor openbare wegen en 

parkeervoorzieningen’,
 ● Art. 2 ‘Strook voor wandel-en fietspaden’,

 ● art. 3 ‘Strook voor private toegangswegen’,
 ● art. 4 ‘Strook voor gebouwen met openbare 

bestemming’,
 ● .art. 5 ‘Strook voor gesloten woningbouw, 

ééngezinswoningen’,
 ● art. 6 ‘Strook voor wonen en centrumfuncties’,
 ● art. 7 ‘Strook voor halfopen woningbouw’,
 ● art. 8 ‘Strook voor open woningbouw’,
 ● art. 9 ‘strook voor halfopen en/of open 

woningbouw’,
 ● art. 10 ‘Strook voor groepswoningbouw’,
 ● art. 11 ‘Strook voor wooninbreidingsgebied’,
 ● art. 12 ‘Strook voor bijgebouwen’,
 ● art. 13 ‘strook voor ambacht en kleinbedrijf’,
 ● art. 14 ‘Strook voor handelskwekerij, nabestem-

ming wooninbreidingsgebied’,
 ● art. 15 ‘Strook voor achteruitbouw (voortuin)’,
 ● art. 16 ‘Strook voor koer en hovingen’,
 ● art. 17 ‘groenstrook’,
 ● Art. 18 ‘bufferstrook’.

 J bPa 4 centrum-noord
Het BPa nr. 4 ‘centrum-noord’ werd goedgekeurd bij 
m.B. van 30.09.1968. Het BPa werd opgemaakt voor 
ter ordening van recreatiegebied. Het bevat voor-
schriften m.b.t. dagrecreatie en wonen.

Het bevat volgende bestemmingszones: 
 ● ‘openbare wegenis’,
 ● ‘strook voor gesloten bebouwing’, 
 ● ‘strook voor halfopen bebouwing‘, 
 ● ‘strook voor open bebouwing‘, 
 ● ‘stook voor bijgebouw / vrijstaande nevengebouw’,
 ● ‘strook voor achteruitbouw’,
 ● ‘strook voor koer en hoving’,
 ● ‘groenstrook’.
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RUP Spoorweglaan, in opmaak
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4 onroerenderfgoeddecreet

Het onroerenderfgoeddecreet van 12-07-2013 werd op 
17-10-2013 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. 
Op 16-05-2014 werden het ‘Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de uitvoering van het Onroeren-
derfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaamse Re-
gering.

Dit decreet heeft als doel om het behoud en het be-
heer van de waarden van onze landschappen, monu-
menten en archeologie te verzekeren. met het nieuwe
decreet worden de europese Verdragen geïmplemen-
teerd, (het verdrag voor de bescherming van het ar-
chitecturale patrimonium van europa (Granada, 3-10-
1985), het europees verdrag voor de bescherming van
het archeologisch erfgoed (Valletta 16-01-1992), het
europees landschapsverdrag (Firenze, 20-10-2000)
en de kaderconventie over de bijdrage van het cultu-
rele erfgoed aan de samenleving (Faro, 27-10-2005).
met het nieuwe onroerenderfgoeddecreet kunnen ste-
den en gemeenten ook meer verantwoordelijkheid en
inspraak krijgen indien ze een erkenning als ‘erfgoed-
gemeente’ aanvragen. 

De gemeente Pittem is niet erkend als onroerend erf-
goedgemeente.

4.1 vastgestelde inventarissen
Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in het jaarlijks
vaststellen van de (al dan niet bestaande) inventaris-
sen op vlak van erfgoed.
een vaststelling verbindt een aantal rechtsgevolgen
aan opgenomen erfgoedobjecten die waardevol maar
niet beschermd zijn.
Voor een element van een vastgestelde inventaris

geldt de zorgplicht, motiveringsplicht en informatie-
plicht voor de administratieve overheden (art. 4.1.9
decreet). elke administratieve overheid neemt zoveel
mogelijk zorg in acht voor de erfgoedkenmerken van
onroerende goederen die hierin opgenomen zijn.
Hierbij dient de administratieve overheid in elke beslis-
sing aan te geven, voor een eigen werk of een eigen
activiteit met directe impact op geïnventariseerd erf-
goed, hoe ze rekening heeft gehouden met deze ver-
plichting. in de beslissing dient opgenomen te worden
welke geïnventariseerde onroerende goederen er di-
recte impact ondervinden en desgevallend met welke
maatregelen uitvoering is gegeven aan de zorgplicht
(artikel 4.2.1. uitvoeringsbesluit).

4.2 de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Volgende gebouwen gelegen binnen het plangebied
van het RUP Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem, wer-
den opgenomen binnen de inventaris van het bouw-
kundig erfgoed:

 ● Broeders maristenstraat zonder nummer: 
Sculptuur Hommage aan Democritus [iD 211626]. 

metalen sculptuur getiteld “Hommage aan Democri-
tus”, van de hand van kunstenaar Roger Bonduel. Het 
op een betonnen voetstuk geplaatst monument werd 
in 2000 opgericht ter ere van voormalig burgemeester 
leopold Gelaude en is gelegen binnen een omhaagd 
perkje in een grasplein.

 ● Broeders maristenstraat zonder nummer: 
Broeders maristenpark [iD 211627]. 

Vroegere parktuin van de broeders maristen, in 2002 
door de west-Vlaamse intercommunale ingericht tot 
openbaar park waar streekeigen groen centraal staat. 
De uitvoering van het project werd toevertrouwd aan 
David lannoo.

Het parkrestant maakte deel uit van een groter kas-
teelpark, horend bij de herenwoning, in 1838-1839 
gebouwd in opdracht van Ferdinand-constant amer-
linck (zie tieltstraat), door burgemeester Gustave-
adolphe De mûelenaere rond 1865 vernieuwd tot 
“dorpskasteeltje”. in 1895 wordt het huis verkocht aan 
de broeders maristen, die er het “juvenaat van Onze-
lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen” stichtten, waar 
aspirant-broeders gedurende twee jaar verbleven. Het 
oorspronkelijke gebouw werd rond 1911 aan weers-
zijden met twee vleugels vergroot, als behuizing voor 
de kapel, klassen en refter. later wordt in de school 
lager middelbaar onderwijs gegeven. in 1993 wordt 
het gebouw gesloopt, in 2002 de voormalige parktuin 
herbestemd tot openbaar park.
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Park gelegen op grosso modo driehoekig perceel, ont-
sloten door pad met U-vormige plattegrond en door 
ruime bomengordel gescheiden van de nieuwstraat 
ten oosten en de Fonteinestraat ten zuiden. Getypeerd 
door enkele restanten uit het oude kasteelpark, onder 
meer een niervormige vijver met terrasje aan zuidoost-
zijde van het park, nieuw brugpad over kunstmatig 
beekje met bijhorende oude pomp. Het westelijk pad 
eindigt op een uit de oude tuin gerecupereerd kruis-
beeld in betonrustiek op rotsimitatie, binnen halfrond 
perkje met kasseien muurtje. Voorliggend begeleidend 
bankje. langs het oostelijk pad gelegen lourdesgrot, 
tevens overgebleven uit de tuin bij de maristenschool, 
gebouwd op de plaats van een ijskelder met kunst-
matig heuveltje, in het verleden omgevormd tot cal-
varieberg. De huidige lourdesgrot werd opgetrokken 
uit veldsteen, breuksteen, cement en wapening en is 
begroeid met klimop. Gemetseld altaar uit kasseien en 
tegulae waarop een beeld van Onze-lieve-Vrouw met 
rozenkrans. naastliggend muurtje met spitsbogige 
doorgang en natuurstenen plaat met “a. GODeRiS/ 
ROtSweRkeR/ aRDOOie” aan achterzijde. ach-
tergelegen trap tot preekstoel boven de grot. Slechts 
enkele bewaarde parkbomen, onder meer een impo-
sante witte paardenkastanje.

 ● Doelstraat 1: Onderwijzerswoning [iD 211641].   
Onderwijzerswoning, volgens kadastergegevens in 
1894 op de plaats van oudere bebouwing opgetrok-
ken in opdracht van onderwijzer ed. joye. Gebouwd 
op basis van een in het gemeentearchief bewaard 
plan uit 1893.

Roodbakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen. 
Vernieuwde gootlijst boven een aflijnende tandfries. 
Getoogde muuropeningen voorzien van t-ramen. 

centraal deurvenster op de verdieping (niet afge-
beeld op bouwplan), afgezet door een balustrade. 
Vernieuwde begane grond, vermoedelijk uit de jaren 
1950, volledig bekleed met blauwe hardsteen en 
opengewerkt door brede rechthoekige vensters.

 ● Doelstraat 6: Schoolgebouw [iD 211642].   
Voormalig schoolgebouw, vermoedelijk gebouwd in 
de periode 1941-1943. achtergelegen restant van 
de oude gemeenteschool/ jongensschool langs de 
Doelstraat, in 1823 ontstaan uit twee oude huisjes 
die in 1819 waren aangekocht door de gemeente. in 
1852-1854 werd een nieuw schoolgebouw, bestaan-
de uit twee klassen en een schoolhuis (onderwijzers-
woning?) opgetrokken, naar het ontwerp van bouw-
meester D’Hulste. in 1876 werd de gemeenteschool 
met een derde klas vergroot. De schoolwet van 1879 
gaf aanleiding tot het opdoeken van de leeglopende 
gemeenteschool en de oprichting van een jongens-
school, die vanaf 1885 opnieuw onderdak vond in de 
gebouwen van de voormalige gemeenteschool. De 
“aangenomen jongensschool” werd in de loop van 
de eerste helft van de 20ste eeuw tot negen klas-
sen uitgebreid. Het oude schoolgebouw verloor in 
de jaren 1980 haar (oorspronkelijke) functie, werd in 
1994 door brand geteisterd en gesloopt.

Haaks op de straat ingeplant, aan de eikeldreef 
palend eenlagig gebouw onder schilddak in mecha-
nische pannen. Symmetrische opbouw met centrale 
toegang onder luifel en hoog bovenlicht, geflankeerd 
door brede, per drie gekoppelde vensters en vooruit-
springende hoekpenanten. Houten schrijnwerk met 
horizontale roedeverdeling. Voorgelegen beboomde 
speelplaats, door een muurtje afgescheiden van de 
straat (eikeldreef).

 ● Doelstraat 10: Burgerhuis [iD 211643]. 
woning in traditionele stijl met art-deco-invloeden, 
gebouwd in 1926 (zie jaartalsteen).

woonhuis in rode baksteenbouw, van drie traveeën 
en twee bouwlagen onder schilddak in zwartgegla-
zuurde mechanische pannen. Vernieuwde omlo-
pende gootlijst in kunststof. Decoratieve straat-
gevel geritmeerd door lisenen met geometrische 
ankers, verlevendigd door expressief metselwerk. 
Rondbogige en korfboogvormige muuropeningen 
voorzien van nieuw schrijnwerk. Bewaarde houten, 
deels beglaasde deur met art-nouveaugetint hek-
werk, onder rondbogig bovenlicht. Gecementeerde 
plint. Decoratieve zuidgevel met afgelijnde schouw-
kanalen en oculus. Haakse achterbouw met rond-
boogdeurtjes, onder een schilddak met overkraging 
op schoren. Bijhorende omhaagde tuin, toegan-
kelijk via twee ijzeren hekken (zijde Doelstraat en 
eikeldreef).

 ● egemstraat 1: Hoekpand [iD 211645].
café “Vigorelli”, hoekpand uit 1922 gelegen op plaats 
van oudere bebouwing (zie landboek van egem, 
1761).

Het gemeentearchief bewaart een bouwaanvraag 
met betrekking tot een verbouwing van de woning 
van circa 1896 door koperslager em. Van maele. 
Het plan toont een woning met het huidige volume 
van drie/ twee traveeën, afgesnuite hoek en twee 
bouwlagen onder schilddak. in 1922 wordt de vol-
gens kadastergegevens in “puin” liggende woning 
herbouwd door gareelmaker Victoor maertens-
callens. Geelbakstenen woning onder half schild-
dak in pannen (vernieuwd). Segmentboogvormige 
muuropeningen met sluitsteen op het gelijkvloers en 
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licht getoogd op de verdieping. Vernieuwd schrijn-
werk. afgesnuite hoek oplopend in dakvenster 
met achtzijde oculus onder puntgevel met topstuk. 
Baksteenfriezen van overhoeks metselwerk onder 
vernieuwde overkragende kroonlijsten. Uitkragende 
bakstenen plint op natuurstenen sokkel met kelder-
vensters. Haakse achteraanbouw van twee traveeën 
en twee bouwlagen onder zadeldak met lagere nok.

 ● egemstraat 15-17: Dorpswoningen [iD 211690].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● eikeldreef 1: Hoeve  kasteelgoed [iD 211691].
Voormalige dorpshoeve “kasteelgoed”, waarvan 
enkel het 18de-eeuws boerenhuis resteert, nabij 
oudere feodale site.

Historiek. Het “kasteelgoed”, voor het eerst in een 
bron vermeld in 1690, viel onder het Hof van Pittem 
dat op zijn beurt afhing van het leenhof van het 
kasteel van kortrijk. De hoeve lag vlakbij het thans 
verdwenen zogenaamd “verzonken kasteel” waar 
de heren van Pittem resideerden. De hoeve wordt 
een eerste maal afgebeeld in het landboek van 
Pittem door louis de Bersacques in 1622. De site 
bestond toen uit twee parallelle hoevegebouwen 
en een schuin daarop ingeplant kleiner volume ten 
westen. De hoevegebouwen worden vermoedelijk 
in de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw 
herbouwd of hersteld, met gebruik van recuperatie-
materiaal afkomstig van het verlaten kasteel van het 
Hof van Pittem, zie natuurstenen erfgevel woonhuis, 
ook de stal zou deels met natuursteenblokken zijn 
opgebouwd. D. Seghers tekent in het landboek van 
1761 een sterk vergelijkbare constellatie van twee 
volumes parallel met de weg, het volume ten westen 
is verdwenen en vervangen door een nieuw, haaks 

daarop ingeplant volume ten oosten dat bijna een 
gesloten hoek vormt met het volume aan zuidzijde 
van het perceel. in de noordoosthoek bevindt zich 
een klein bijgebouw. Het primitief kadasterplan (circa 
1830) geeft grosso modo dezelfde situatie weer, het 
bijgebouw ten noordoosten is echter verdwenen en 
er werd een nieuw klein volume opgetrokken ten 
westen van het woonhuis. De hoeve is dan in bezit 
van de prins de croy en werd vanaf het einde van de 
18de tot het begin van de 20ste eeuw bewoond door 
de familie De meese, waarvan velen, onder meer als 
gemeentesecretaris en burgemeester, actief waren 
in het gemeentebestuur. Op het eind van de 19de 
of de eerste decennia van de 20ste eeuw worden 
op de site van het “verzonken kasteel” stukken witte 
hardsteen uitgedolven die gebruikt werden voor 
herstelling van het boerenhuis. in 1944 wordt een 
vergroting van het woonhuis en de landgebouwen bij 
het kadaster geregistreerd. in 2006 wordt het plan 
opgevat om de hoeve te verkavelen. De landgebou-
wen worden daarbij tegen begin 2008 gesloopt, het 
woonhuis blijft behouden.

Beschrijving. langs de weg gelegen woonhuis 
van één bouwlaag onder mank zadeldak in dub-
bel gegolfde mechanische pannen. erfgevel van 
acht traveeën uit blokken zandsteen, met gebruik 
van rode baksteen voor de omlijsting van de licht 
getoogde vensters. Houten t-ramen en luiken 
boven zwarte betegelde onderdorpels. Bewaarde 
houten deur onder gedeeld bovenlicht, binnen een 
gesinterde bakstenen omlijsting. Houten kroonlijst 
op klossen. Voorliggende stoep in kasseistenen. 
witgekalkte straatgevel en oostelijke zijgevel boven 
een gepekte plint. Getoogde muuropeningen met 
bewaard houtwerk en betegelde onderdorpels in de 
straatgevel, opkamer in de eerste en vijfde travee, 

onder meer boven getralied keldervenster. Sporen 
van vlechtingen in de oostelijke zijgevel, getoogd 
zoldervenster en gedichte muuropening onder hou-
ten latei. Bewaarde interieurelementen, onder meer 
houten balkenroostering op balksleutels, haard in 
kleine zwarte bakstenen onder haardbalk, deurtjes 
en vloeren.

 ● eikeldreef 1: Hoeve  kasteelgoed [iD 211691].
tegen een knotes aangebrachte metalen boomka-
pel met polychroom beeld van Onze-lieve-Vrouw 
met kind in een beglaasde rechthoekige nis onder 
zadeldakje. Gevat tussen een opvallend gebogen 
ornament met uiteinden in de vorm van pijlpunten, 
dienend voor de bevestiging van bloempotjes.

 ● eikeldreef zonder nummer: Boomkapel [iD 
211652].

cichorei-ast, in 1946 opgetrokken door de familie 
claerhout, als heropbouw na brand. mogelijk vervan-
ging van de ast op het erf van de nabijgelegen hoeve 
met nr. 30.

Gezichtsbepalend volume op rechthoekig grondplan, 
bestaande uit een ast, snijplaats en magazijn opge-
trokken uit rode bakstenen. ast veelvuldig verankerd 
met metalen kruis- en X-vormige ankers, onder een 
dak met luchtstraat, overlopend in platte bedaking 
(waterreservoir?) en lager opgetrokken magazijn 
onder haaks pannen zadeldak. Rechte muuropenin-
gen, grotendeels onder betonlatei, metalen schuif-
poorten. Spitsboogvormig venstertje binnen een 
omlijsting in gesinterde baksteen.

 ● Fonteinestraat 30: Hoeve ter Semmerzake [iD 
211654].
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Historische hoeve “ter Semmerzake” bestaande uit 
voornamelijk 19de-eeuwse hoevegebouwen.

Hoeve voor het eerst vermeld circa 1502. in het 
renteboek van Pittem van 1622 afgebeeld als een 
omwalde hoeve met opperhof en neerhof. Het 
woonhuis is noord-zuid georiënteerd en gebouwd 
binnen een rechthoekige omwalling, waarop een 
grotere rechthoekige gracht aansluit die een haaks 
op het woonhuis ingeplant landgebouw bevat. in het 
landboek van Pittem van 1761 wordt de “hofstede 
d’heer a. Dierkens” met een erfoprit aan noordzijde, 
een zelfde gebouwenconstellatie en grachtstructuur 
weergegeven. Het primitief kadasterplan (circa 1830) 
toont een vergroot landgebouw en gedempte neer-
hofgrachten. er wordt een klein bijgebouwtje weer-
gegeven binnen de omwalling rond het woonhuis. 
in 1877 wordt het woonhuis met een klein, thans 
verdwenen volume ten oosten vergroot, in 1880 
wordt een zuidelijke uitbouw aan het landgebouw, 
thans wagenhuis gerealiseerd. in 1889 wordt een 
klein volume gebouwd ten westen van de omwal-
ling rond het woonhuis. Het gebouw wordt in 1895 
vergroot en omgebouwd tot cichorei-ast en in 1952 
afgebroken. De wal wordt volgens kadastergegevens 
vóór 1950 gedempt (westelijk deel blijft bewaard), het 
kleine volume binnen de omwalling, weergegeven 
op het primitief kadasterplan wordt afgebroken en er 
wordt een hoenderhok gebouwd ten westen van de 
woning. in 1963 tekent het kadaster een verlenging 
van het woonhuis aan noordzijde op, vermoedelijk 
daterend van enkele decennia voorheen.

Gebouwen in l-vorm rond een erf in losse verhar-
ding met grasperken en groenaanplantingen aan 
zij- en achterzijde van het woonhuis, gelegen ten 
oosten van het erf. ten oosten een witgekalkte 

verankerde woning met gepekte plint, van één 
bouwlaag en zeven (woonhuis) + drie (stal)traveeën 
onder zadeldak in Vlaamse pannen. Dakoverstek bij 
het woonhuisgedeelte steunend op houten bebor-
ding met gekartelde rand. Houten gevelkapelletje 
onder zadeldakje en mariabeeld in rondbogige nis. 
Opkamervensters en ijzeren kelderluiken in de twee 
rechter traveeën. Getoogde muuropeningen voorzien 
van t-schuiframen. later aangebouwd stalgedeelte 
met een getoogde en rechthoekige muuropeningen 
en aflijnende samengestelde zaagtandfries. Sporen 
van vlechtingen en nokophoging in de zuidelijke 
zijgevel. links van het woonhuis een meidoorn-
haag en ijzeren hek. Bewaarde walrestant omringd 
door knotbogen aan noordzijde. achtergevel met 
vergrote rechthoekige muuropeningen, getoogde 
keldervensters en een omhaagde achtertuin. Schuin 
op het woonhuis ingeplant landgebouw bestaande 
uit meerdere aan elkaar gebouwde volumes onder 
zadeldak ten noorden van het erf. aan westzijde een 
schuur en aanbouw (aardappelkelder?) onder een 
doorlopend overkragend dak (mechanische pannen) 
op sierlijke houten schoren. Schuurgedeelte met 
centrale poort onder houten latei, tussen dubbele 
rijen asemgaten, door bouwnaad en anders gekleurd 
baksteenmetselwerk afgescheiden van de oude 
aanbouw met metalen ankers en lage getoogde 
muuropeningen. Stal onder dak met hogere nok 
(mechanische pannen), afgeronde hoeken, getoogde 
deuropeningen en hoge stalvensters, voorheen 
getoogd, met ijzeren roedeverdeling. klimmend dak-
venster aan noordzijde. Uitbouw met houten poort 
onder dito latei. interieur met troggewelf. Voorbouw 
onder apart zadeldak in mechanische pannen, 
thans wagenhuis, mogelijk voormalige mestvaalt. 
Voorliggende kasseibestrating. Deels vernieuwd 

baksteenmetselwerk, voornamelijk in de noordelijke 
gevel met twee steunpijlers.

 ● joos de ter Beerstlaan 1: Burgerhuis [iD 211675].
woning, in 1934 gebouwd in opdracht van weduwe 
maria Poppe-maeseele uit Zwevezele. enigszins 
afwijkend van het niet gesigneerd plan bewaard bij 
de bouwaanvraag in het gemeentearchief.

Roodbakstenen woning in tuin, van drie traveeën en 
twee bouwlagen onder wolfsdak in zwartgeglazuurde 
pannen. Vernieuwde gootlijsten. twee rechtertra-
veeën gevat tussen lisenen in siermetselwerk, onder 
een hoger opgetrokken geveldeel met haakse nok 
en zoldervenster. korfbogige muuropeningen met 
natuurstenen hoek- en sluitstenen onder een druip-
lijstje, voorzien van vernieuwd schrijnwerk. nieuwe 
natuurstenen plint. Uitbouwen onder platte bedaking, 
onder meer rechts voor een autobergplaats.

 ● joos de ter Beerstlaan 15: Dokterswoning [iD 
211676].

Voormalige dokterswoning, gebouwd in 1935 in op-
dracht van dokter albert Vandenbossche, naar ont-
werp van architect albert impe uit tielt. Vrijstaande 
villa van twee bouwlagen onder schilddak in zwart-
geglazuurde pannen. Roodbruine baksteenbouw 
opengewerkt door gelede opgelegde kozijncon-
structies. Begane grond met vijfhoekige erker onder 
platte bedaking in de linkertravee. naastgelegen 
garage-achteraanbouw.

 ● joos de ter Beerstlaan 19: Burgerhuis [iD 211677].
woning, in 1935 in opdracht van notaris Felix 
Hensmans uit tielt opgetrokken, naar de plan-
nen van architect Gerard Vande weghe uit tielt. 
De woning werd volgens kadastergegevens 
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samen opgetrokken met de aanpalende woning 
aan oostzijde, thans vervangen door nieuwbouw. 
Vermoedelijk onmiddellijk doorverkocht, zie eigenaar 
smid constant De jaeghere-Sagaert genoteerd bij 
kadaster. thans drukkerij Vervenne-Baert.

Half vrijstaande woning met omhaagd voortuintje, 
bestaande uit twee bouwlagen onder half schild-
dak in zwartgeglazuurde mechanische pannen. 
Vernieuwde gootlijst. Roodbruine bakstenen gevels 
met rechte muuropeningen, voorzien van deels 
bewaard houtwerk (glas-in-lood). Rechte erker door 
baksteenlijst, doorgetrokken zwartgeglazuurde 
onderdorpel en natuurstenen latei, verbonden met 
het venster in de zijgevel. Bovengelegen balkon, 
links afgerond en voorzien van een buisleuning. 
natuurstenen signeringssteen met opschrift “G V D 
weGHe/ aRcHitect/ tielt” naast de deur.

 ● kauwstraat 5: Dorpswoning [iD 211745].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● kauwstraat 22: winkelpand [iD 211746].
Voormalig woonwinkelpand, reeds bij kadaster geno-
teerd in 1923. De bouwaanvraag dateert uit februari 
1924 en werd ingediend door Victor Van Daele.

woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen 
onder zadeldak in mechanische pannen. Verankerde 
roodbruine bakstenen gevel met toepassing van 
zwarte bakstenen accenten, onder meer in fries, 
ontlastingsboogjes en bovenaan middenrisaliet. 
Geleding door uitspringende hoeklisenen en mid-
denrisaliet, muizentandfries onder een geprofileerde 
houten kroonlijst. Getoogde ontlastingsbogen, op 
het gelijkvloers boven rechthoekige muuropenin-
gen onder een ijzeren latei. Rechte deur onder 

bovenlicht, gevat binnen een rechte deuromlijsting. 
Vernieuwd schrijnwerk. Zwartbeschilderde plint.

 ● kauwstraat 29: Villa Zonnewende [iD 211747].
woning “Zonnewende”, zie naamplaat boven de 
deur, in 1929 gebouwd in opdracht van Robert 
tavernier (zoon van brouwer tavernier-lison, zie nr. 
31), naar ontwerp van de tieltse architect V. lievens. 
Daartoe moest het bestaand huis op deze plaats 
gedeeltelijk worden afgebroken. in 1958 wordt de 
woning kadastraal verenigd met een “magazijn” ten 
oosten dat in 1961 wordt afgebroken.

woning van twee bouwlagen boven een verhoogde 
begane grond, afgedekt door een wolfsdak in rood-
geglazuurde mechanische pannen. Verhard voor-
tuintje, omringd door een laag bakstenen muurtje. 
Decoratief uitgewerkte gevels in roze en witgele 
bakstenen getypeerd door siermetselwerk en in- en 
uitspringende gevelvelden. Driezijdige erker in de 
rechter travee, gekenmerkt door getand metselwerk 
op de hoeken, onder een uitkragende puntgevel op 
bakstenen schoorwerk. Vernieuwde punttop, volgens 
plan oorspronkelijk voorzien van vakwerkimitatie, 
een venstertje en beplanking. Vier treden leiden naar 
een portaal in de linker travee, met openingen onder 
afgeschuinde hoeken in de voor- en zijgevel, een 
licht geajoureerde balustrade en hoekpijler. Dubbele 
deur voorzien van geometrisch hekwerk en glas-in-
lood, tevens toegepast voor de zijlichten. tweelicht 
in de tweede bouwlaag, volgens plan onder een dak-
kapel met platte bedaking. Vernieuwd schrijnwerk. 
Ruitvormige venstertjes in de zijgevels. Rechts van 
de voorgevel een recenter muurtje met rondbogige 
toegang. een aanbouw tegen de westelijke zijgevel 
maakt de verbinding met de achtergelegen fabrieks-
gebouwen (zie nr. 31).

 ● kauwstraat 31: Brouwerij tavernier [iD 211748].
Voormalige brouwerij tavernier uit het einde van de 
19de en het begin van de 20ste eeuw, later ingericht 
tot maalderij/veevoederbedrijf. eclectische brouwers-
woning als verbouwing uit 1914 van een midden-
19de-eeuws volume met achtergelegen brouwerijge-
bouwen uit het einde van de 19de en begin van de 
20ste eeuw.

Geschiedenis. De woning klimt in geschiedenis op 
tot 1867, wanneer Ferdinand tavernier, gemeente-
ontvanger te Pittem volgens bouwplan een woning 
van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, 
opengewerkt door rechthoekige muuropeningen laat 
oprichten. in 1874 laat zijn zoon, politiecommissaris 
Henricus tavernier, een landelijke achterbouw aan 
de woning realiseren, volgens kadasterplan in 1892 
door jules tavernier afgebroken en vervangen door 
een achteraanbouw aan westzijde.

achter de woning wordt een brouwerij van twee vleu-
gels met gesloten noordoostelijke hoek opgetrokken. 
De brouwerij wordt in 1903 met een vleugel aan 
achterzijde uitgebreid, die volgens kadastergegevens 
in 1919 tot “vertooningszaal” wordt omgevormd. Het 
kadaster registreert in 1910 een vergroting van de 
woning aan de achterzijde in opdracht van brouwer 
jules tavernier-lison. De woning wordt volgens 
literatuur en kadastergegevens in 1914 opgehoogd 
en van een nieuwe gevel en dakstructuur voorzien, 
zie jaartalsteen in centraal dakvenster. De brouwerij 
tavernier, ook Sint-antonius genoemd, wordt stop-
gezet in 1924. Vanaf eind 1929 worden de gebouwen 
gebruikt door zoon Robert tavernier, voor de verwer-
king van galaliet tot knopen en gebruiksvoorwerpen. 
Samen met de Bruggeling alfons caestecker wordt 
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de Samenwerkende Vennootschap werkhuizen 
Galacor opgericht. Een officiële aanvraag tot inrich-
ting van de voormalige brouwerij tot fabriek dateert 
pas van 1934. in 1936 verhuist het bedrijf naar 
loppem. in 1939 wordt de voormalige brouwerswo-
ning met achtergelegen fabrieksgebouwen verkocht 
aan de handelaar Petrus De witte-Patteeuw. De 
bedrijfsgebouwen blijven tot 1957 grotendeels bij 
kadaster ingeschreven als “maalderij”. in 1961 wordt 
aan westzijde een verbinding gemaakt tussen de wo-
ning nr. 31 en de achtergelegen fabriek. De bedrijfs-
gebouwen worden in 1973 vergroot en omschreven 
als “veevoederfabriek”.

Beschrijving. eclectische herenwoning van vijf tra-
veeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien 
+ mechanische pannen). Straatgevelparement in 
gele sierbakstenen met gebruik van bruine bakste-
nen voor de banden en de friezen tussen de modil-
lons, die een houten geprofileerde kroonlijst voorzien 
van een tandlijst kragen. Veelvuldige toepassing van 
natuursteen voor onder meer de dorpels, banden, 
consoles, hoek- en sluitstenen, druiplijsten en schou-
derstukken. Gevel geritmeerd door licht uitsprin-
gende gevelvlakken in de buitenste en middelste 
travee, steunend op natuurstenen vlakke consoles 
met mijterboogvormige uitsparing. in de uiterste 
traveeën lager doorgetrokken lisenen, verbonden 
door een rondboogfries op de borstwering van de 
tweede bouwlaag. korfboogvormige muuropeningen 
onder een natuurstenen sluitsteen en dito druiplijst 
met krullende uiteinden. Fraaie dubbele houten voor-
deur, deels beglaasd en voorzien van siersmeed-
werk, bekroond door een bovenlicht ingevuld met 
een rondbogig drielicht. Deur toegankelijk via twee 
treden, gevat binnen een geprofileerde natuurstenen 
omlijsting en geflankeerd door voetschrapers. Hoge 

natuurstenen plint voorzien van panelen. Op de 
verdieping een centrale, decoratief uitgewerkte drie-
zijdige houten erker, verfraaid door gesculpteerde 
siermotieven op de hoeken en een fries met panelen 
en consoles, onder een balkon afgesloten door een 
balustrade uit hout en ijzeren hekwerk. Drie dak-
vensters onder trapgevel, met twee tussengelegen 
oeils-de-boeuf. Het centraal dakvenster bevat een 
tweelicht met voorliggend balkon, onder jaartalsteen 
“annO 1914” en overhoeks topstuk.

Bewaard houtwerk, schuiframen op het gelijkvloers, 
ramen met t-indeling en diamantkopmotief op de 
kruising, gedeeltelijk behouden bovenlicht in ge-
kleurd glas, gevat tussen houten roeden. De zijge-
vels dragen sporen van ophoging van zadel- naar 
mansardedak, naar aanleiding van de verbouwing 
uit 1914. achtergelegen brouwerij-/ maalderijsite, 
toegankelijk via ijzeren hek tussen gietijzeren pijlers, 
ten oosten van de woning. Verankerde donkerrode 
bakstenen bedrijfsgebouwen, van één bouwlaag 
onder zadeldak (volume haaks op de straat) en 
twee bouwlagen onder schilddak (volume paral-
lel met de straat). Dakbedekking in mechanische 
pannen. Getoogde muuropeningen, bij parallel met 
de weg gelegen volume voorzien van kelderven-
sters en deels gewijzigde muuropeningen onder 
een ijzeren latei. Spitsbogige kapelnis in de gevel. 
achtergelegen volume onder half schilddak, van 
drie traveeën gescheiden door lisenen voorzien 
van industriële ankers en ronde ventilatieroosters 
en rechte muuropeningen, met bewaard schrijn-
werk, onder een ijzeren latei. aanpalende mout-
toren op vierkant grondplan onder platte bedaking, 
gekenmerkt door verdiepte gevelvelden onder een 
tandfries, tussen vooruitspringende hoekpenanten. 

cilindervormige ijzeren opstand op het dak bekroond 
door armillarsfeer.

een plaatsbezoek werd niet toegestaan. 
Vermoedelijk kent de woning een vrij gaaf interieur.

 ● kauwstraat 39: Dorpswoning [iD 211749].
Dorpswoning, met huidig uitzicht uit het eerste kwart 
van de 20ste eeuw, mogelijk met oudere kern.

Voor het eerst bebouwing weergegeven op de 
Ferrariskaart (1770-1778). woning op huidig grond-
plan reeds voorkomend op het primitief kadaster-
plan van circa 1830, toen in bezit van dokter Frans 
willebois.

eenlaags dubbelhuis van vijf traveeën en rechter 
poorttravee onder zadeldak in zwartgeglazuurde 
mechanische pannen. Houten geprofileerde kroon-
lijst op klossen. Gecementeerde en witbeschilderde 
gevel voorzien van schijnvoegen. licht uitspringend 
middenrisaliet van drie traveeën. Fraaie houten 
enkele deur, deels beglaasd en voorzien van 
siersmeedwerk, uitgewerkt als een dubbele deur met 
tussenliggende imitatienaald. Samen met een recht 
bovenlicht gevat binnen een omlijsting op neuten en 
onder kroonlijstje, aansluitend op een gevelbrede 
geprofileerde druiplijst. Rechte muuropeningen in-
gevuld met schuiframen. arduinen dorpels en trede. 
Poort onder ijzeren latei en bovenliggend laadven-
stertje. Drie nieuwe dakvensters.

 ● kauwstraat 43: Dorpswoning [iD 211750].
Dorpswoning, samen met de aanpalende woning ten 
oosten (nr. 41) in 1877 opgetrokken door de Pittemse 
landbouwersfamilie Vercruysse. nr. 43 wordt in 
1880 door Felix Vercruysse aan westzijde vergroot. 
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in 1912 wordt in de achtergelegen tuin een bakkerij 
gebouwd op initiatief van de Pittemse bakker alberic 
joye. Huidige gevelafwerking uit het interbellum.

eenlaags dubbelhuis van vijf traveeën en poort 
onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische 
pannen. Vernieuwde gootlijst. Gevel in gele sier-
stenen met aflijnende getrapte tandfries, boven 
een plint in zwartgeglazuurde tegels op natuurste-
nen basis. Rechte muuropeningen met vernieuwd 
houtwerk. Vernieuwde poort onder bovenlicht met 
verticale roedeverdeling. Bovenliggende gevelkapel 
met beeld van Onze-lieve-Vrouw met kind binnen 
een omlijsting in blauwgeglazuurde tegels. nieuwe 
deur binnen een uitspringende rechte deuromlijsting. 
natuurstenen dorpels en treden (twee) naar de deur.

 ● kauwstraat zonder nummer: Sculptuur Feniks [iD 
211744].

Sculptuur “Feniks” uit 1973, ontworpen en uit-
gevoerd door de Pittemse kunstenaar Roger 
Bonduel. Opgericht ter herdenking van de Pittemse 
missionarissen jozef Vandenbroucke en julia 
Vandendriessche die in het midden van de jaren 
1960 stierven tijdens onlusten in congo.

kunstwerk in inox dat een feniks verbeeldt, ge-
plaatst op een cilindervormig betonnen voet-
stuk. naastgelegen arduinen platen met in-
scriptie “PateR/ jOZeF Van Den BROUcke/ 
15-8-1933 30-5-1965” en “ZUSteR/ jUlia 
VanDenDRieSScHe/ 18-11-1910 25-11-1964”.

 ● kerkstraat 7: Dorpswoning [iD 211755].
woning, enige restant van vooroorlogse bebouwing 
langs de straat, minimaal opklimmend tot circa 1830, 
zie reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan. 

Dorpswoning van vier traveeën en twee bouwlagen 
onder een vernieuwd pannen zadeldak. Gepleisterde 
en bruinbeschilderde gevel voorzien van horizontale 
imitatievoegen. Rechthoekige (gelijkvloers) en licht 
getoogde muuropeningen (verdieping), gevat binnen 
een vlakke, op het gelijkvloers licht uitspringende 
omlijsting voorzien van oren. Vernieuwd houtwerk. 
Zijgevel met nieuwe afwerking in houten beplanking.

 ● Koffiestraat zonder nummer: kruis Van 
walleghem [iD 211758].

kruis Van walleghem, opklimmend tot het einde van 
de 18de eeuw, gerenoveerd en heropgericht in 2010.

Oorspronkelijk bevond het kruis zich bij de hoeve van 
de familie Van walleghem. later verplaatst naar de 
hoek tieltstraat/ muizelaarstraat. in 2005 verwijderd 
om plaats te maken voor de bouw van een nieuw ap-
partementsblok. in het voorjaar van 2010 op initiatief 
van de Heemkundige kring Valère arickx heropge-
richt langsheen de Koffiestraat, ingewijd op 31 maart 
2010.

wegkruis bestaande uit een nieuw houten kruis met 
afdakje en bebording, op basement in kasseistenen. 
Ouder gepolychromeerd christusbeeld.

 ● koolkenstraat 5-9: cichorei-ast Gotelaere [iD 
211759].

Voormalige cichorei-ast Gotelaere, thans bedrijf 
“Dobbels Quality” en eventlocatie “chic O’ Ray”.

in 1833 wordt hier een oliemolen opgericht, aan-
gedreven door paarden. De “peerdenoliemolen”, 
circa 1840 uitgebreid met een “pakhuis en plaets” 
ten noorden, verliest in de loop van de 19de eeuw 
zijn oorspronkelijke functie. in 1889 worden de 

toen als “huis” en “schuur” omschreven volumes 
kadastraal verenigd en omgevormd tot cichorei-ast. 
De ast stond in de 20ste eeuw gekend als “den ast 
Gotelaere” en werd in het begin van de 21ste eeuw 
onder leiding van architect X. Donck (Deinze) ver-
bouwd met invulling van de huidige functies.

Roodbakstenen volume van twee bouwlagen ge-
typeerd door lange ankers, onder een zadeldak in 
zwarte Vlaamse pannen. De vrij gesloten gevel langs 
de Fonteinestraat, werd in de tweede helft van de 
20ste eeuw opengewerkt door regelmatig geplaatste 
vensters, op het gelijkvloers getoogd. De oorspron-
kelijke poortopening en het bovengelegen laadluik 
rechts in de gevel bleven herkenbaar. De oostelijke 
zijgevel heeft getoogde vensters onder een druiplijst 
in de top.

 ● koolskampstraat 8: conciërgewoning Vrije 
Basisschool [iD 211761].

in 1958 gebouwd op de plaats van oudere bebou-
wing. Roodbakstenen woning met voortuin, door een 
eenlaagse aanbouw met het naastgelegen school-
gebouw verbonden. Volume van twee bouwlagen 
onder een schilddak in zwartgeglazuurde Vlaamse 
pannen. Omlopende houten kroonlijst op klossen. 
Rechthoekige muuropeningen, op de verdieping 
gevat in een simili-omlijsting, op het gelijkvloers 
onder uitstekende houten kroonlijsten, onder meer 
boven een erker. Bewaard schrijnwerk.

 ● koolskampstraat zonder nummer: wegkruis [iD 
211762].

wegkruis, minstens opklimmend tot het derde kwart 
van de 19de eeuw, gelegen in de tuin van nr. 8. 
Verplaatst in de loop van de 20ste eeuw, oorspron-
kelijk gelegen op de noordoostelijke hoek van het 
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kruispunt met de kauwstraat, zie aanduiding op 
de 19de- en begin-20ste-eeuwse topografische 
kaarten van het Dépôt de la Guerre en het institut 
cartographique militaire.

Houten kruis met ijzeren christusbeeld, bekroond 
door een plaatje met opschrift “inRi”, aangebracht 
tegen een houten achterwand en overluifeld door 
een zadeldak met gekartelde bebording. Geplaatst 
op een naar boven toe verbredende betonwand.

 ● markt 2: Pastorie [iD 211771].
Pastorie opgetrokken in 1938 ten oosten van de 
vroegere pastorie, die haaks op het marktplein was 
gebouwd en wordt afgebroken in 1943.

Vrijstaande, licht opgehoogde woning in tuin. twee 
bouwlagen onder een schilddak in zwartgeglazuurde 
mechanische pannen. Breed uitkragende geprofi-
leerde kroonlijsten. Rechthoekige muuropeningen, 
onder meer als drielicht. Rechte erker in de rechter-
travee. Fraaie deur in pakketbootstijl, gevat tussen 
gebogen dagkanten in simili-afwerking, toegankelijk 
via twee dito treden. Deurlicht en smal bovenlicht 
boven de kroonlijst voorzien van siersmeedwerk.

achterliggende voormalige pastorietuin met rood-
bakstenen ommuring en halve steunbeertjes, tegen 
de noordmuur een oude broeikas. thans openbaar 
domein bij toegang tot het gemeentehuis.

 ● markt 13: Dorpswoning [iD 211777].
Voor dit bouwkundig relict werd een sloopvergunning 
afgeleverd.

woning, opgetrokken in 1905 voor de kleermaker 
ch. claus, op de plaats van een oudere woning. 

Ontwerp en uitvoering door j. en a. callens (zie 
nr. 14). tijdens de jaren 1930 of 1940 verbouwd en 
voorzien van een nieuw parement.
Rijwoning van vier traveeën en twee bouwlagen 
onder een zadeldak in zwartgeglazuurde mecha-
nische pannen. lijstgevel met parement in rode 
sierstenen, verlevendigd door een witte bepleiste-
ring rond de rechthoekige muuropeningen en een 
fraaie meerkleurige beschildering van het bewaard 
houtwerk (t-ramen). Samengestelde rechtertra-
vee met voormalig etalageraam en verdiepte deur. 
Tweekleurige houten geprofileerde kroonlijst.

 ● markt 14: Burgerhuis [iD 211774].
woning uit 1908, gebouwd door aannemer august 
callens-Goethals. een jaar eerder werd een oudere 
woning op deze plaats afgebroken.

Rijwoning van drie traveeën en twee bouwlagen 
onder een zadeldak in mechanische pannen. 
lijstgevel verticaal geritmeerd door lisenen, boven-
aan afgezoomd door een rondboogfries, onder een 
vernieuwde kroonlijst op modillons. Op het gelijk-
vloers rechthoekige muuropeningen met ijzeren 
lateien onder een ontlastingsboog, op de verdieping 
rondbogige muuropeningen, voorzien van vernieuwd 
schrijnwerk. Parement in lichtrode bakstenen, verle-
vendigd door grijsbakstenen accenten voor banden, 
friezen op de borstwering van de bovenverdiepingen 
en ruitmotieven onder de kroonlijst. centrale travee 
oplopend in een dakvenster met natuurstenen jaar-
talstenen waarin inscriptie “jaaR” en “1908” onder 
een afgeknot zadeldakje. Plint uit blauwe hardsteen.

 ● markt 16: Dorpswoning [iD 211778].
woning, in kern minstens opklimmend tot het derde 
kwart van de 19de eeuw. Bebouwing op deze plaats 
reeds waarneembaar op het renteboek van de 

heerlijkheid Pittem uit 1622. afgebeeld op het primi-
tief kadasterplan (circa 1830) en circa 1862 volgens 
kadastergegevens vergroot. De begane grond wordt 
rond het midden van de 20ste eeuw verbouwd.

Rijwoning van vier traveeën en twee bouwlagen 
onder een zadeldak in zwartgeglazuurde mechani-
sche pannen. Vernieuwde gootlijst. Bepleisterde lijst-
gevel voorzien van schijnvoegen, met rechthoekige 
muuropeningen gevat in een geriemde omlijsting met 
siersluitsteen. tot cordonlijst doorgetrokken onder-
dorpels. Vernieuwd schrijnwerk. Verbouwde pui. Plint 
uit blauwe hardsteen.

 ● markt 17: winkelpand [iD 211779].
woonwinkelpand, als verbouwing uit het interbellum 
van een ouder pand, minstens opklimmend tot de 
19de eeuw. Gebouwd op de plaats van twee verdwe-
nen herbergen: “De Spiegel” (west) en “ ‘t Damberd” 
(oost). Bebouwing op deze plaats waarneembaar op 
het renteboek van de heerlijkheid Pittem uit 1622. 
afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830), 
in het eerste kwart van de 20ste eeuw meermaals 
vergroot. in 1936 worden dak en voorgevel van het 
winkelhuis “in De ScHaaR” verbouwd, naar ont-
werp van architect a. impe uit tielt.

Rijwoning van twee bouwlagen onder een zadel-
dak in zwartgeglazuurde mechanische pannen. 
Bovenverdieping beslagen met plaatmateriaal. 
winkelpui uit 1936, gekenmerkt door een verdiepte 
centrale toegang tussen beglaasde afgeronde 
zijwanden met tussenliggende houten stijl. twee 
flankerende rechthoekige vensters voorzien van een 
voorhangende leuning met art-deco-invloeden.

 ● markt 18: Herberg De kroon [iD 211780].
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Herberg “De kroon”, huidig volume met classicisti-
sche kenmerken vermoedelijk opklimmend tot het 
eind van de 18de-begin van de 19de eeuw.

Bebouwing op deze plaats waarneembaar op het 
renteboek van de heerlijkheid Pittem uit 1622. 
De herbergnaam wordt reeds vermeld in 1649. 
afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830) 
en circa 1862 gedeeltelijk herbouwd en verenigd met 
de achteraanbouw. tijdens de 19de eeuw in bezit 
van de brouwersfamilie Vermander. Half vrijstaand 
pand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een 
zadeldak in mechanische pannen. Grijsbeschilderde 
bepleisterde lijstgevel waarin getoogde muuropenin-
gen, deels voorzien van bewaard houtwerk (t-ramen 
op de verdieping). witstenen onderdorpels. Plint 
en deuromlijsting rond de rondbogige toegang uit 
blauwe hardsteen. Daklijst met halfrond profiel en 
pseudo-modillons, onder een vernieuwde gootlijst 
uit kunststof. Zijgevel met kleine rode bakstenen 
in kruisverband. interieur met balkenroostering en 
bewaarde rondbogige nissen, gevat binnen een 
uitspringende omlijsting voorzien van lijstwerk en fi-
guratieve afbeeldingen van engelen en putti begeleid 
van festoenen en rankwerk.

 ● markt 21: Herberg [iD 211781].
Voormalige herberg, thans woonwinkelpand.

Hoekpand met verbouwde begane grond, minstens 
opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw, 
zie voorkomen op het primitief kadasterplan (circa 
1830). Voorheen gekend als “casino estaminet”, zie 
vermelding op oude postkaarten (circa 1900).

Historisch volume van zeven traveeën en twee 
bouwlagen onder half schilddak. witgekalkte 

baksteenbouw met getoogde muuropeningen op 
de verdieping, voorzien van vernieuwd schrijnwerk. 
kroonlijst uit het interbellum, met grote klossen. 
Vernieuwde plint.

 ● markt 22: Burgerhuis Veys [iD 211782].
Gebouwd in 1784 door Gregorius de mûelenaere. in 
1790 kwam zoon jan, die met een jaar onderbreking 
burgemeester was te Pittem van 1820 tot 1842, er 
ter wereld. Drie jaar later werd Felix amand geboren, 
zie herdenkingsplaat. Hij was lid van het nationaal 
congres en de eerste premier van België. later 
oefende hij de functie van minister van Buitenlandse 
Zaken uit en was minister van Staat. Felix werd de 
eerste provinciegouverneur van west-Vlaanderen 
en zetelde tevens als volksvertegenwoordiger in het 
parlement.

in 1892 komt de woning in bezit van de winkeliers-
familie elslander. circa 1900 wordt de woning door 
hen aan de achterzijde vergroot. in 1930 bij de vie-
ring van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid, wordt 
een herdenkingsplaat tegen de gevel aangebracht 
om het geboortehuis van F.a. de mûelenaere aan 
te duiden. in 1934 wordt het huis aangekocht door 
drukker Veys, die de pui van de woning laat aanpas-
sen. in 1961 wordt een vergroting geregistreerd door 
vereniging van het huis met de achtergelegen tuin.

Half vrijstaande woning van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder een zadeldak in dubbel gegolfde 
zwartgeglazuurde pannen. Geprofileerde houten 
kroonlijst. Bepleisterde lijstgevel met geblokte 
hoekpilasters en een verdiepte daklijst. Getoogde 
muuropeningen voorzien van bewaard houtwerk, 
gevat in een geriemde omlijsting met neuten en 
oren. Bewaarde luikduimen. tot winkelpui vergrote 

vensters op de begane grond, onder opschrift 
“jOSePH VeYS”. Vernieuwde deur onder een boven-
licht met waaiervormige houten roedeverdeling, en 
voorgeplaatst hekwerk waarin een schelpmotief en 
“m”-monogram in is verwerkt. Bovenhangende plaat 
met opschrift “HieR weRD/ GeBORen/ 9-4-1793/ 
GRaaF FeliX/ De/ mÛelenaeRe/ liD Van Het 
natiOnaal/ cOnGReS 1830/ 1e GOUVeRneUR 
Van weSt-VlaanDeRen 1830-49”. Beschilderde 
plint met imitatiepanelen.

interieurbezoek niet toegelaten. interieur vermoe-
delijk grotendeels bewaard, met bewaarde indeling 
en aankleding, onder meer schouwen met lodewijk 
XV-kenmerken, schouwboezem in stucwerk. Brede 
18de-eeuwse paneeldeuren. Vloeren in begin-20ste-
eeuwse keramische tegels.

 ● markt 24: Herberg ‘t Oud Gemeentehuis [iD 
211785].

De naam verwijst naar de functie van gemeente-
huis die de herberg tot 1957 uitoefende. De herberg 
wordt voor het eerst als “Schepenhuys” of “wethuys” 
vermeld in 1625. Van het midden van de 18de tot het 
midden van de 19de eeuw was er een brouwerij aan 
verbonden, geleid door de familie Van Severen. De 
herberg fungeerde tevens als vergaderplaats voor de 
in 1680 opgerichte Sint-Sebastiaansgilde. achter de 
herberg was lange tijd een gevangenis gelegen. Op 
postkaarten van rond 1900 wordt het pand afgebeeld 
met opschrift “Gemeentehuis estaminet”.

Schuin tegenover de rooilijn gebouwd volume van 
zes traveeën en twee bouwlagen onder een za-
deldak in mechanische pannen. Een geprofileerde 
kroonlijst zoomt een witbeschilderde verankerde 
lijstgevel met gepekte plint af. licht getoogde 
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muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. arduinen 
onderdorpels. Vergroot venster op de begane grond. 
Bepleisterde zijgevel.

 ● markt zonder nummer: Ommegang Heilige 
Godelieve [iD 211773].

Ommegang Heilige Godelieve, in 1913 rond de kerk 
gebouwd, getuige van de Heilige Godelievedevotie te 
Pittem ontstaan rond 1676. Gerestaureerd in 1978.

Zeven genummerde kapellen uit breuksteen, op 
regelmatige afstand langs de zuid-, oost- en noord-
zijde van de kerk geplaatst. Verbrede voet en leien 
zadeldakje met geometrische motieven. Polychrome 
afbeeldingen in bas-reliëf, thans afgesloten door 
spitsbogige beglaasde deurtjes met opschrift op 
het raamwerk, gevat in een geprofileerde witstenen 
omlijsting. Dito topkruis, dekstenen, kraagstenen en 
waterlijst.

 ● markt zonder nummer: Standbeeld Pater Verbiest 
[iD 211772].

Standbeeld Pater Verbiest, gesitueerd voor de 
zuidwestelijke hoek van de kerk. kunstwerk ontwor-
pen en uitgevoerd door de Brusselse beeldhouwer 
graaf jacques de lalaing (1858-1917), vervaardigd 
in de bronsgieterij “Fonderie nationale des Bronzes, 
ancienne firme J. Peterman” uit Sint-Gillis (Brussel). 
Op 10 augustus 1913 onder grote feestelijkheden 
onthuld. Het standbeeld werd in mei 1940 licht be-
schadigd door bomscherven en gerestaureerd in fe-
bruari 1988 door klokkengieterij Sergeys uit leuven-
Glabbeek, met steun van krediet aan de nijverheid.

Ferdinand Verbiest werd te Pittem geboren op 9 
oktober 1623. Hij trad toe tot de jezuïetenorde en 
vertrok in 1657 als missionaris naar china, waar hij 

eerste assistent en later voorzitter van het ster-
renkundig hof werd. Hij verwierf, onder meer door 
enkele van zijn uitvindingen, grote bekendheid als 
geleerde en stond hoog in aanzien aan het keizerlijk 
hof. Hij stierf in 1688. Het plan voor het inhuldigen 
van een standbeeld ter ere van de Pittemse missio-
naris en geleerde was reeds opgevat in 1841.

Bronzen beeld van Ferdinand Verbiest, voorgesteld 
als mandarijn, gezeten in een fraai versierde zetel, 
met zijn hoofd steunend op zijn rechterhand, en zijn 
linkerhand wijzend naar een hemelglobe, kruisbeeld 
en enkele boekbanden aan zijn linkerzijde. inscriptie 
“FOnDeRie natle DeS BROnZeS/ ancne 
FiRme j. PeteRman/ St GilleS-BRUXelleS”.

Het standbeeld staat op een vierkant voetstuk 
in blauwe hardsteen met de inscripties: “Het 
VaDeRlanD/ FeRDinanD VeRBieSt/ jeZUÏet 
en ZenDelinG/ OnDeR keiZeR kanG-Hi/ 
VOORZitteR Van Het SteRRekUnDiG HOF/ 
te PekinG/ GeBORen te PittHem Den 9 
OctOBeR 1623/ OVeRleDen te PekinG/ Den 
28 janUaRi 1688”, “iHS”, “OntHUllinG/ Den 
10 OOGSt 1913” en een inscriptie in chinese 
tekens. Voorliggende brozen plaat met opschrift 
“HeRStelD annO 1988”. Geplaatst op een circulair 
platform in kinderkopjes, langs vier zijden toegan-
kelijk via een trap van vier treden, verbonden door 
tussengelegen bloemperken.

 ● markt zonder nummer: Parochiekerk Onze-lieve-
Vrouw [iD 211770].

Overwegend neogotische parochiekerk die een veel-
heid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, 
met behoud van romaanse toren en noordmuur van 
het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en 

van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige ver-
bouwing in het begin van de 20ste eeuw, onder meer 
met uitbreiding van het schip aan westzijde met twee 
traveeën. De toren werd bij k.B. van 19/04/1937 als 
monument beschermd.

Historiek. er wordt vermoed dat de Onze-lieve-
Vrouwparochie te Pittem in geschiedenis teruggaat 
tot de 9de eeuw. Vermoedelijk bestond een eerste 
bedehuis uit een eenvoudig houten zaalkerkje, zoals 
dit op het Vlaamse platteland kort na de christiani-
satie meestal het geval was. Omstreeks 1100 wordt 
een stenen kerk in romaanse stijl opgericht. De 
koninklijke commissie voor monumenten dateerde 
de bewaarde toren in 1905 als 11de-eeuws, uit de 
regeerperiode van graaf Robrecht de Fries (1071-
1093). later werd de eerste helft van de 12de 
eeuw als datering naar voor geschoven. Het betrof 
een driebeukige basilicale kerk met een vrij lang 
en vermoedelijk vlak afgesloten koor, transept, en 
een middentoren op rechthoekig grondplan met 
achtkantige opbouw in veld- en baksteen. Van dit 
romaanse bouwwerk zijn thans nog de vieringtoren 
en de noordmuur van het hoogkoor bewaard. in de 
14de eeuw worden door de heren van Pittem aan de 
transeptarmen kapellen bijgebouwd, aan noordzijde 
toegewijd aan de Heilige catharina (1330) en aan 
zuidzijde aan de Heilige nicolaas (circa 1350-1360). 
in de loop van de 15de en 16de eeuw wordt de 
basilicale kerk verbouwd tot een hallenkerk. Onder 
meer in 1497 vinden werken aan de kerk plaats, in 
de 1561-1562 worden herstellingen uitgevoerd waar-
voor een bestelling “coreelsteen” (bakstenen) wordt 
geplaatst. Bij de verbouwing tot hallenkerk worden 
de zijbeuken verbreed waardoor de transeptarmen 
ingebouwd raakten. Het transept blijft echter van 
het schip onderscheiden door de dwarse bedaking 
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eindigend op een puntgevel aan noord- en zuid-
zijde, zoals afgebeeld op een tekening van louis de 
Bersacques uit 1622. Vanaf 1559 ressorteert Pittem 
onder het nieuwe bisdom Brugge, in plaats van het 
bisdom Doornik waar het voorheen bij ondergebracht 
was.

Pittem had erg te lijden onder de godsdienstoorlo-
gen die in de laatste decennia van de 16de eeuw 
de streek teisterden. Rond 1580 wordt het dorp, 
waaronder de kerk, verwoest. Deze wordt in de 
eerste helft van de 17de eeuw hersteld onder leiding 
van de bekende tieltse aannemer-bouwmeester 
Romeyn de caigny uit tielt. De werken gingen van 
start in 1608 met herstellingen aan het koor, dat in 
dezelfde periode naar het oosten wordt uitgebreid. 
Het hoogkoor wordt in deze periode wellicht voorzien 
van een driezijdige sluiting in bak- en zandsteenstijl. 
De werkzaamheden sleepten kenbaar meerdere 
jaren aan. Op een tekening van louis de Bersacques 
uit 1622 waren toren, koor en transept opgeknapt 
en opnieuw gedekt met een dak in stro; de werken 
waren echter nog niet voltooid, het schip achter 
de drie puntgevels aan westzijde stond er immers 
nog dakloos bij. Om het vervolg van de werken te 
financieren werden in 1619 bomen van het dis- en 
kerkbestuur verkocht. in de jaren 1622-1642 wordt de 
kerk volledig opgeknapt.

Rond 1640 werd een broederschap tot de verering 
van Onze-lieve-Vrouw van Zeven weeën opgericht, 
met ommegang rond de kerk. Deze mariadevotie 
werd, na ontvangst van een reliek van de Heilige 
Godelieve van Gistel in 1676, echter al snel over-
schaduwd door een bloeiende verering van de 
Heilige Godelieve. in 1720 verviel de processie, de 
staties verdwijnen in de loop van de 18de eeuw.

in de 18de eeuw vonden meermaals werken plaats 
aan het kerkgebouw die te wijten waren aan haar 
bouwvallige staat. in 1705 wordt de toren hersteld 
door michiel naert, in 1734 wordt het kerkge-
bouw zelf aangepakt door “meester metsenaere” 
Guillielmus naert. in 1745 volgde een nieuwe her-
stelling maar enkele decennia later, in 1768 dreigde 
de toren alweer in te storten, ook de daken en ge-
welven stonden op invallen. Daarop werden plannen 
voor restauratie opgemaakt door de Gentse architec-
ten j.B. Simoens en D. ‘t kindt. tijdens de werken 
(1770) werd onder het hoogaltaar een grafkelder ge-
bouwd die in 1910 ontdekt werd. De kunstminnende 
priester Renerius de la Haye liet onder meer in 1743 
een nieuw kerkportaal bouwen. Hetzelfde jaar werd 
een kruisbeeld of “gecruysten Godt” aangekocht 
van de hand van beeldsnijder jacobus mesaut. Het 
werd in een hoek van de kerk geplaatst om enige tijd 
later overgebracht te worden naar het kerkhof waar 
het tegen de zuidelijke kerkmuur werd opgehangen. 
in de jaren ‘60 van de 20ste eeuw werd het 18de-
eeuwse kruisbeeld gerestaureerd en een ereplaats 
gegeven boven het altaar. De la Haye liet tevens 
het Sint-Godelievealtaar met veel zorg opsmukken. 
Hij bestelde bij beeldsnijder Pieter Van walleghem 
een beeldengroep “Sint-Godelieve met de beulen” 
(1757), vermoedelijk gemaakt naar een ontwerp van 
jan Garemijn (volgens G. Van walleghem zou de 
ontwerptekening echter eveneens door Pieter Van 
walleghem zelf kunnen gemaakt zijn). naast de 
beeldengroep werden nog andere kunstwerken in 
verband met de Heilige Godelieve besteld. in 1756 
werden jan Van Hecke en jan De Smit betaald voor 
respectievelijk het snijden en het schilderen van een 
Godelievebeeld bestemd voor de kerk van Pittem. 
De tekening “kraaienwonder” van Garemijn was 

volgens D. Devos vermoedelijk ook voor een beeld-
houwwerk in de kerk van Pittem bedoeld.

in 1759 werd tegen de zuidelijke kerkmuur een 
achthoekig traptorentje gebouwd, gerealiseerd door 
meester-metser Gillis Buyse uit izegem. Het transept 
was tegen deze periode wellicht volledig verdwe-
nen, en valt niet meer te onderscheiden op een 
tekening van het dorpscentrum in het landboek van 
Pittem door D. Seghers uit 1761. in 1791 werd een 
nieuwe vloer gelegd, waarvan thans nog de stich-
tingsstenen, ingewerkt in de vloer achter het Heilige 
Godelievealtaar, getuigen. in het begin van de 19de 
eeuw gelden nieuwe richtlijnen met betrekking tot 
de inrichting van kerkhoven. De gemeente voldoet 
na enige tegenwerking aan de verplichting om een 
nieuw kerkhof aan te leggen, dat in 1807 wordt 
ingewijd (zie koolskampstraat). in 1815 is de kerk op-
nieuw voorwerp van belangrijke herstellingswerken, 
in 1821 worden toren en kerkdak hersteld.

in 1837 wordt een nieuw hoogaltaar geplaatst, in 
1843 wordt de kerk voorzien van een nieuwe binnen-
bepleistering en plafond. in 1850 wordt een nieuwe 
communiebank geplaatst (christiaens, Gent).

Onder impuls van priester Van Raes wordt in 1851 
een nieuwe kerkvloer gelegd. Vermoedelijk wer-
den toen ook de eeuwenoude grafstenen van de 
heren van Pittem uit de kerk verwijderd. er wordt 
een nieuw kerkportaal gebouwd, naar het plan van 
onderpastoor-bouwmeester clarysse uit wingene. 
De wingense onderpastoor levert tevens het ont-
werp voor de neoromaanse doopkapel uit 1860, die 
tegen de noordmuur van de kerk werd aangebouwd. 
in 1861 wordt door de antwerpse beeldhouwer 
een ingangsdeur “met snyloof” gemaakt voor de 
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doopkapel, thans geplaatst tegen de noordelijke 
wand van het hoogkoor.

in 1883 en in 1888 vonden, onder leiding van ar-
chitect m. Soete, herstellingswerken aan het leien 
dak plaats. in dezelfde periode werd een afsluiting 
rond de kerk geplaatst waarachter boompjes werden 
aangeplant.

in het begin van de 20ste eeuw deed de nood aan 
een grondige verbouwing zich voelen. De kerk werd 
te klein bevonden en bood met haar zowel binnen als 
buiten witgekalkte muren naar verluidt een “triestig” 
uitzicht. Beeldmateriaal uit deze periode toont een 
kerk overwegend opgebouwd uit veldsteen, met een 
westgevel gekenmerkt door drie tuitgevels waarvan 
de middelste wat hoger opgetrokken is, drie grote 
blinde spitsboogvensters, en een segmentboogvor-
mig portaal waarboven een nis met heiligenbeeld 
binnen een spitse omlijsting, met een aangebouwde 
doopkapel onder spitse bedaking tegen de noord-
beuk. De zijgevels waren opengewerkt door rond-
boogvormige vensters met glas-in-loodramen, en de 
oostelijke gevel werd getypeerd door een hoogkoor 
met driezijdige sluiting geflankeerd door puntgevels 
voorzien van een roosvenster, in de zuidelijke punt-
gevel gesitueerd boven een glasraam voorzien van 
maaswerk.

architect j. Bosschaert tekende in 1903 meerdere 
plannen uit voor de “herstelling en vergrooting 
der kerk”. De opdracht werd uiteindelijk echter 
verleend aan architect jules Goethals uit aalst. 
Zijn eerste schetsen uit 1904, getypeerd door 
een verlenging van het schip met drie traveeën, 
een vooruitspringend portaal, een breed transept 
(waarvoor het 18de-eeuwse traptorentje moest 

worden afgebroken), en een parallel met het transept 
gebouwde sacristie en berging aan weerszijden van 
het hoogkoor, konden echter op weinig bijval rekenen 
en werden wellicht nooit ter goedkeuring voorgelegd 
aan de koninklijke commissie voor monumenten. 
De aangepaste plannen van Goethals bereiken de 
commissie wel in 1906. Deze stemt met het ont-
werp in onder voorbehoud van enkele wijzigingen. 
Zo valt de sacristie te groot uit en zou ze slechts 
drie in plaats van vijf vensters mogen tellen. Ook de 
plint in “pierre de taille”, een nieuw element, wordt 
afgewezen. er wordt beslist om de kerk slechts met 
twee traveeën te vergroten in plaats van drie zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was.

in 1906 wordt in een eerste fase het koor hersteld en 
een bergplaats en sacristie gebouwd. De toren en 
het schip volgen in 1907, in 1909-1910 wordt de kerk 
aan westzijde met twee traveeën verlengd. tijdens 
de restauratie worden nieuwe houten gewelven 
aangebracht, er worden nieuwe gotische ramen 
ingebracht en de westgevel worden van vensters 
voorzien. De 18de-eeuwse lambriseringen in het 
koor en de altaren worden verwijderd. in 1914 wordt 
een nieuw gotisch hoogaltaar geplaatst, waarachter 
een glasraam “Het laatste avondmaal” prijkt, uitge-
voerd door j. Dobbelaere uit Brugge (1907). in 1906 
en 1907 werd een beroep gedaan op aannemer 
emiel van der Beke uit kuurne, voor het laatste deel 
der werken was aannemer a. Van de kerckhove uit 
ingelmunster verantwoordelijk.
De kerkfabriek doet bij het begin der werken een 
aanvraag om de toren te laten ‘klasseren’. Daaraan 
wordt gevolg gegeven: in 1906 wordt de toren, 
omwille van zijn artistieke en architecturale waarde, 
door de koninklijke commissie voor monumenten 
gerangschikt als religieus kunstgebouw van derde 

klasse (troisième classe des édifices du culte), in 
1937 omgezet in een wettelijke bescherming als 
monument.

De devotie tot de Heilige Godelieve blijkt in het begin 
van de 20ste eeuw nog steeds even actueel als bij 
de aanvang van de Heilige Godelieveverering te 
Pittem enkele eeuwen voorheen. Daarvan getuigt 
onder meer de ommegang van de Heilige Godelieve 
die in 1913 rond de kerk werd gebouwd.

tijdens het interbellum werden nieuwe altaren in 
de zijbeuken geplaatst. Het noordelijke zijaltaar uit 
1927, was toegewijd aan Onze-lieve-Vrouw van 
de Rozenkrans en werd gerealiseerd dankzij een 
testamentaire gift van alidor-jozef Vinckier, een 
Pittemse landbouwerszoon die als kloosterling naar 
Brazilië trok en er verbleef tot kort voor zijn dood in 
1922. in 1933 werd naar aanleiding van het 50-jarig 
priesterjubileum van priester Holvoet een nieuw 
Godelievealtaar geplaatst in de zuidelijke zijbeuk.

In mei 1940 werd de kerk getroffen door een bomin-
slag, waardoor de preekstoel uit 1822 grotendeels 
vernield werd, net zoals de bovenbouw van het 
18de-eeuwse torentje. in 1950 werden vier nieuwe 
klokken gewijd ter vervanging van deze die verloren 
gingen tijdens de tweede wereldoorlog. De elek-
trisch bewogen klokken werden geleverd door P. 
Bauwens-Goossens uit Gent en waren afkomstig van 
de klokkengieterij Petit en Fritsen te aarle-Rikstel in 
nederland.

Ook in recente tijden werden nog herhaaldelijk 
restauratiewerkzaamheden aan de kerk uitgevoerd. 
Herstellingswerken aan de toren vonden onder meer 
plaats in 1934 en circa 1961. in 1952 werden zowel 
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de toren als het schip opgeknapt onder leiding van 
architect lucien lattrez (ardooie). in 1958 werden 
schilderwerken uitgevoerd waarbij vermoedelijk de 
sjabloon- en figuratieve schilderingen in koor en 
schip, nog aanwezig in 1947, aan het oog onttrok-
ken werden. in de jaren 1970 werd de betonnen 
omheining rond de kerk verwijderd. in 2009 wordt de 
kerktoren opnieuw gerestaureerd, onder leiding van 
architecten Pascal De jaeghere (Pittem) en Hubert 
Davans (Brugge).

Beschrijving. Georiënteerde parochiekerk, cen-
traal op de markt gesitueerd, op licht naar het 
zuiden toe afhellend terrein, aan de zuidwestelijke 
hoek geflankeerd door een monumentaal stand-
beeld van Ferdinand Verbiest, aan zuid-, oost- en 
noordzijde omgeven door kapelletjes van de 
Heilige Godelieveommegang, groenaanplanting 
en een knotbomenrij. Omringd door een rijweg en 
parkeerstroken.

Driebeukige transeptloze hallenkerk met driezij-
dig afgesloten hoofdkoor, vlakke zijkoren en een 
middentoren.

materiaalgebruik: oudste delen voornamelijk opge-
trokken uit veldsteen, in combinatie met baksteenla-
gen, analoog materiaalgebruik voor de begin-20ste-
eeuwse kerkuitbreiding. Driezijdige koorsluiting in 
rode baksteen, met gebruik van Balegemse na-
tuursteen voor vensteromlijstingen en negblokken. 
18de- en begin-20ste-eeuwse aanbouwen in rode 
baksteen. Daken (voornamelijk zadeldaken en toren-
spitsen) in leien. exterieur. westgevel bestaande uit 
drie puntgevels geflankeerd door verjongende steun-
beren, met hoger opgetrokken middenbeuk. centrale 
spitsboogvormige toegang met houten vleugeldeur 

binnen een natuurstenen omlijsting. Brede spits-
boogvensters, waarvan het middelste hoger ge-
plaatst en onder spleetvormige opening, en deze 
van de zijbeuken bekroond door smalle spitsbogige 
luiken in de top. Zes rijen metselwerk in aarverband 
(“opus spicatum”) in de noordelijke puntgevel, naar 
verluidt bij de verbouwing van 1909-1910 overgeno-
men uit de oude westgevel.

Zijgevels gekenmerkt door spitsboogvensters 
voorzien van maaswerk en geritmeerd door ver-
jongende steunberen en bekronende dakkapellen. 
Segmentboogvormige zijingang met houten vleugel-
deur in de tweede travee. Zuidgevel met eenvoudige 
calvarie aangebracht tegen de vierde travee, be-
staande uit een witbeschilderd christusbeeld tegen 
houten kruis, onder een houten dak met windbord, 
en een hoekig bakstenen torentje bij de vijfde travee. 
ter hoogte van de derde travee van de noordgevel 
bevindt zich een grafsteen van priester Renarius 
Petrus Franciscus de la Haye (1709-1792).

Geprononceerd hoofdkoor met driezijdige sluiting, 
opgebouwd uit rode bakstenen op een plint van 
veldsteen, met gebruik van witte natuursteen voor 
vensteromlijstingen, neg- en hoekblokken. Bewaarde 
veldstenen noordmuur van het hoofdkoor voorzien 
van een romaans rondboogvenster. aansluitende 
gevel van de noordbeuk met roosvenster onder blind 
spitsbogig spaarveld. Vlak afgesloten noord- en 
zuidkoor. Verder oostelijk doorgetrokken zuidbeuk 
getypeerd door een puntgevel met spitsboogven-
ster, onder een blinde rozas in de top. aangebouwde 
sacristie en bergplaats respectievelijk aan oostzijde 
van de zuidbeuk en tussen hoofdkoor en noord-
koor ingebouwd: rode baksteenbouw, gekenmerkt 
door trapgevels, steunberen, muizentandfries en 

gekoppelde vensteropeningen (twee- en drielichten) 
binnen een segmentboogvormig spaarveld.

toren op rechthoekige basis, via trompen in 
Balegemse steen overgaand in een achthoekige bo-
venbouw met omlopende waterlijst, en aan elke zijde 
een rondbogig galmgat met centraal middenzuiltje 
dat twee gekoppelde rondboogjes opvangt. Uurwerk 
aan de vier windstreken.

interieur. Bepleisterde en witbeschilderde binnen-
afwerking, tevens van de onderbouw van de toren, 
onderscheiden door een vrij gelaten natuurstenen 
druiplijst van de witgepleisterde vlakke pijlers met 
afgeschuinde hoek. Vieringpijlers aan noordelijke en 
zuidelijke zijde verbonden door (stompe) spitsbogige 
scheibogen, aan oost- en westzijde door rondbogige 
gordelbogen die tot dicht bij de houten balkenrooste-
ring van de viering komen.

Drie even hoge en brede beuken van het schip van 
de hallenkerk, afgedekt met houten spitstongewelven 
voorzien van sjabloonbeschildering en gesteund 
door smeedijzeren raamstructuur. Spitsboogvormige 
scheibogen, steunend op ronde natuurstenen 
(Balegemse of ledische zandsteen) pijlers op 
achtzijdige basis met bladwerkkapiteel onder acht-
hoekige dekplaat, aan zuidzijde voortgezet tot de 
oostwand van het zuidkoor. korter noordkoor met 
het hoofdkoor verbonden door een brede rondbogige 
scheiboog. De overgang tussen schip en zijkoren is 
ter hoogte van het voormalige transept gemarkeerd 
door twee wanden met een brede spitsboogvormige 
opening waartussen in de zuidbeuk een houten 
balkenroostering, aan noordzijde verderzetting van 
plafond in de zijkoren, gekenmerkt door een houten 
overwelving in de vorm van een spitse spiegelboog. 
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Het hoogkoor met driezijdige sluiting heeft een 
houten spitstongewelf met balken ondersteund door 
natuurstenen consoles.

aan westzijde het portaal waarboven doksaal, 
geflankeerd door een spitsboogvormige opening 
en spits blind spaarveld gekraagd door twee na-
tuurstenen bladwerkconsoles (begin-20ste-eeuwse 
gedeelte).

Zwarte natuurstenen vloer (Basècles) met in de 
middenbeuk een met witte marmertegels omlijnd 
wandelpad. tevens inbreng van witte natuurstenen 
tegels met geometrisch patroon in het koorgedeelte. 
De altaren zijn geplaatst op een marmeren moza-
iekvloertje. tegen de oostmuur van het zuidkoor 
bevinden zich vijf witmarmeren tegels met inscrip-
tie van naam, eventueel functie of wapenschild en 
jaartal “1791”, stichtingsstenen bij leggen van nieuwe 
vloer in 1791. Spitsboogvenster met natuurstenen 
maaswerk en glas-in-loodramen, in het koorgedeelte 
met figuratieve voorstellingen.

mobilair. Hoofdaltaar: neogotisch retabelaltaar, in 
marmer en verguld hout, vervaardigd in 1914 door 
de Gentse kunstenaar Rooms, gift van leonie De 
meese. Voorstelling van de aanbidding der Herders, 
het laatste avondmaal en de Heilige Drievuldigheid. 
koperen tabernakel.

Zijaltaar noordbeuk toegewijd aan Onze-lieve-
Vrouw van de Rozenkrans, gepolychromeerde steen, 
1927, schenking bij testament door e.P. ambrosius 
Vinckier (zie inscriptie). mariabeeld, door archief-
materiaal toegeschreven aan Hektor Beirlaan uit 
kruishoutem, een inscriptie op de sokkel vermeldt 
echter “H. VanDeVOORDe/ BeelDHOUweR”.

Zijaltaar zuidbeuk toegewijd aan de Heilige 
Godelieve van Gistel, 1933, marmer. Geplaatst naar 
aanleiding van het vijftigjarig priesterjubileum van 
priester n. Holvoet.

communiebank, hout, eind 19de of begin 20ste 
eeuw. Panelen met symbolische voorstellingen van 
de Heilige eucharistie.

kerkmeestersbank, hout, eind 19de of begin 20ste 
eeuw.

Biechtstoelen, hout, eind 19de of begin 20ste 
eeuw, biechtstoel in zuidelijke beuk met jezus- en 
mariamonogram.

Doopvont, marmeren kuip met koperen deksel, 
volgens inscriptie geschonken door familie de 
mûelenaere, begin-20ste-eeuws. Preekstoel, hout, 
1940-1945.

expositietroon, hout, eind-19de-eeuws of begin-
20ste-eeuws. Vier houten medaillons in het koor, 
volgens F. Vromman afkomstig van een preekstoel 
uit 1735, op basis van stilistische gegevens toege-
schreven aan G. Van walleghem.

Orgel met orgelkast uit circa 1765, vervaardigd door 
josephus De Ryckere uit kortrijk en meester-schrijn-
werker eloy van Sasseville uit Harelbeke. Grondig 
omgebouwd door inbreng van een nieuw instrument 
in 1878, ingrijpend gerestaureerd in 1962 door de 
gebroeders loncke (Zarren) en in de jaren 1990 
gereviseerd. Doksaal, begin 20ste-eeuw.

Beeldhouwwerk: piëta, steen, eerste kwart 20ste 
eeuw; twee gepolychromeerde vrouwelijke heiligen, 

vermoedelijk 18de-eeuws; diverse gepolychromeer-
de heiligenbeelden, eind-19de-, begin-20ste-eeuw.

Schilderijen: “aanbidding der Herders”, Vlaamse 
School, 17de eeuw ; “Onze-lieve-Vrouw van Zeven 
Smarten”, begin 18de eeuw, “Heilige antonius van 
Padua wekt een jongeling op uit de dood”, 19de 
eeuw.

kruisweg van veertien staties, schildering op doek 
door Franciscus Beerts, 1875. twee oorlogsge-
denktekens in de noordelijke zijbeuk, ter nage-
dachtenis van de burgerlijke slachtoffers van de 
eerste wereldoorlog, 1919. later aangevuld met de 
namen van de burgerlijke slachtoffers, de gedepor-
teerden en politieke gevangenen van de tweede 
wereldoorlog. witmarmeren platen binnen houten 
kader.

 ● meulebekestraat 4: Fabrieksgebouw excelsior [iD 
211783].

Fabrieksgebouw “excelsior”, volgens kadasterge-
gevens in 1938 als “knoopenfabriek” gebouwd door 
Omer De laere-Debrabandere. Het bouwplan be-
waard in het gemeentearchief, toont het fabrieksge-
bouw met slechts twee bouwlagen, naar ontwerp van 
architect julien Vaneijghen. Vermoedelijk werd het 
ontwerp voor de bouwwerkzaamheden aangepast, 
zie geen sporen van ophoging.

Rode baksteenbouw van vijf traveeën en drie bouw-
lagen, gekenmerkt door een lijstgevel geritmeerd 
door lisenen. Decoratief aspect door een afwisseling 
van horizontaal en verticaal metselverband. Rechte 
muuropeningen, thans gedicht of gewijzigd, afgedekt 
door een betonlatei. centraal, hoger opgetrokken 
fronton met het opschrift “eXcelSiOR”.
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 ● meulebekestraat 5: Burgerhuis en weverij [iD 
211784].

woning, circa 1948 samen met een achtergele-
gen weverij gebouwd in opdracht van de familie 
Vandendriessche.

Half vrijstaande woning van twee bouwlagen onder 
een zadeldak in zwarte mechanische pannen. 
Vernieuwde gootlijst in kunststof. lijstgevel met pare-
ment in rode sierstenen, opengewerkt door rechthoe-
kige muuropeningen met bewaard houtwerk, onder 
meer geel glas-in-lood. invloeden uit de pakketboot-
stijl, merkbaar in bovenvenster met gebogen zijkant 
en in de noordelijke uitbouw met kwartronde curve 
aan straatzijde. Verdiepte toegang met getrapte 
dagkanten, voorzien van grotendeels beglaasde deur 
met sierlijk hekwerk.

achtergelegen fabrieksgebouw onder sheddak 
van vijf beuken (haaks op de weg), met getrapte 
voorgevel.

 ● meulebekestraat 14: Dorpswoning [iD 211973].
Dorpswoning, in 1899 samen met een thans af-
gebroken werkhuisje, opgetrokken door werkman 
Seraphien kinds-alliet.
Halfopen woning in verankerde donkerrode bak-
steenbouw, van één bouwlaag en vijf traveeën onder 
een zadeldak in mechanische pannen. Dubbelhuis 
opengewerkt door segmentboogopeningen voorzien 
van vernieuwd schrijnwerk. arduinen onderdorpels. 
lijstgevel afgezoomd door een zaagtandfries onder 
een vernieuwde gootlijst in kunststof. Hoge gece-
menteerde plint gedecoreerd met schijnvoegen. 
Blauwbeschilderde houten gevelkapel met opschrift 
“OnZe-lieVe-VROUw(?) Van De VReDe/ B.V.O”, 
waarin beeldje van Onze-lieve-Vrouw. noordelijke 

zijgevel gekenmerkt door een oculus en drie zolder-
vensters met bewaard houtwerk.

 ● meulebekestraat 16-18: Dorpswoningen [iD 
211972].

Dorpswoningen, in 1894 gebouwd in opdracht van 
de weduwe en kinderen van winkelier jordaan 
tavernier-De Ruyck. Opgetrokken in spiegelbeeld, 
zie bouwplan naar ontwerp van bouwmeester august 
callens (zie markt nr. 14).

Samenstel van twee eenlaagswoningen met poort, 
onder zadeldak in mechanische pannen. Vernieuwde 
gootlijst in kunststof. Donkerrode baksteenbouw met 
poort en twee maal vier traveeën, gekenmerkt door 
ankers met krulmotief, aangebracht volgens het spie-
gelbeeldprincipe. Rondbogige deuropeningen met 
vernieuwde deuren, geflankeerd door segmentboog-
openingen onder doorgetrokken strek en waterlijst. 
nieuwe ramen, arduinen dorpels. Houten poort 
onder bovenlicht met verticale roedeverdeling, be-
dekt door een betonlatei. nieuwe zuidelijke zijgevel.

 ● meulebekestraat 40: Dorpswoning [iD 211971].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● muizebeekstraat 15: interbellumwoning [iD 
211980].

interbellumwoning uit 1935, gebouwd door landbou-
wer Silvère martens-Vandewalle.

Bruinbakstenen woning van twee bouwlagen en 
drie traveeën onder een zadeldak in zwartgegla-
zuurde mechanische pannen. Hoger oplopend 
middenrisaliet onder platte bedaking. Bewaarde 
houten overkragende kroonlijsten. Rechthoekige 
muuropeningen voorzien van bewaard houtwerk 

boven zwartbetegelde onderdorpels. witbepleisterde 
venster- en deuromlijstingen, op de verdieping 
rond de drie vensters samen. Deur met rondbogige 
beglazing gekenmerkt door geometrische tracerin-
gen. Rechts in de gevel een poort onder betonlatei. 
achtergelegen bijgebouwtjes.

 ● nieuwstraat 1-3: Dorpswoningen [iD 211935].
eenlaagswoningen uit het einde van de 19de of 
het begin van de 20ste eeuw. Verankerde don-
kerrode baksteenbouw van twee maal drie tra-
veeën onder een vernieuwd pannen zadeldak. 
Segmentboogvormige muuropeningen voorzien van 
vernieuwd houtwerk. nieuwe dorpels. Vernieuwde 
kroonlijsten.

 ● nieuwstraat 6: Burgerhuis [iD 211932].
Burgerwoning uit 1905-1906, opgetrokken in op-
dracht van karel Pollet, naar een ontwerp van de 
torhoutse bouwmeester thierry nolf. De huidige 
woning wijkt enigszins af van het ontwerp waarbij de 
venstertraveeën oplopen in een trapgevel.

enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen 
onder zadeldak in mechanische pannen. lijstgevel 
getypeerd door een roodbakstenen parement 
verlevendigd door banden in groengeglazuurde 
bakstenen en sierankers. Vernieuwde gootlijst. 
Rechthoekige muuropeningen onder natuurstenen 
latei (deels vernieuwd) en op gelijkvloers en ver-
dieping respectievelijk met rondbogig en korfbogig 
boogveld. Vernieuwd houtwerk. Verdiepte deurtra-
vee, bovenvenster met segmentboogvormige ontlas-
tingsboog en natuurstenen schouderstukken.

 ● nieuwstraat 7: Burgerhuis [iD 211933].
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Burgerwoning, samen met nr. 5 opgetrokken in het 
midden van de 19de eeuw. in 1876 wordt de be-
staande woning gesplitst. Recent gerenoveerd door 
eigenaar/ architect Bert Ghesquière (Gc-architecten, 
meulebeke).

Half vrijstaande woning van vier traveeën en twee 
bouwlagen onder een schilddak in zwartgeglazuurde 
mechanische pannen. witgepleisterde lijstgevel 
opengewerkt door rechthoekige muuropenin-
gen gevat in een geriemde omlijsting. Vernieuwd 
houtwerk naar oud model, arduinen onderdor-
pels. Vernieuwde deur, toegang via twee treden. 
Grijsbeschilderde plint. kordonlijst. Uitkragende 
houten geprofileerde kroonlijst op klossen. Zuidelijke 
zijgevel met sporen van witbeschildering, driezijdige 
houten erker op de verdieping. toegang tot achterge-
legen erf via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.

 ● Oostwijk zonder nummer: kapel Onze-lieve-
Vrouw [iD 211934].

kapelletje toegewijd aan Onze-lieve-Vrouw. 
Pijlerkapel bestaande uit bakstenen sokkel waar-
boven een beglaasde houten kapel onder zadel-
dakje met beeld van Onze-lieve-Vrouw met kind. 
inscriptie “BVO” boven deurtje.

 ● Schuiferskapellestraat 3: Dorpswoning [iD 
211943].

Dorpswoning, in 1893 gebouwd voor de smid Victor 
Van maele op de plaats van een ouder huis met 
aanpalende stal uit circa 1866. De smidse bevond 
zich op de hoek met de Voldersstraat. thans samen 
met de herenwoning Voldersstraat nr. 17 in gebruik 
door het Ocmw.

eenlaags dubbelhuis van vijf traveeën onder zadel-
dak in mechanische pannen. Donkerrode baksteen-
bouw met baksteenlijst boven zwartbakstenen plint. 
Getoogde muuropeningen voorzien van vernieuwd 
schrijnwerk (kunststof), natuurstenen onderdorpels.

 ● Schuiferskapellestraat 7: Dorpswoning [iD 
211944].

Dorpswoning uit circa 1848, door touwslager Samuel 
Geldhof opgetrokken op de plaats van een ouder 
landgebouw. in 1923 wordt een vergroting aan ach-
terzijde opgetekend bij het kadaster.

Half vrijstaande woning met schuine zuidgevel, van 
vijf traveeën en twee bouwlagen onder een ver-
nieuwd pannen zadeldak. lijstgevel opengewerkt 
door getoogde muuropeningen met vernieuwd 
schrijnwerk en natuurstenen onderdorpels.

linkerpoorttravee. Gevelafwerking met schijnvoe-
gen en beige beschildering met toepassing van een 
bruine kleur voor de plint en de ontlastingsbogen met 
sluitsteenmotief.

 ● Schuiferskapellestraat 9: Dorpswoning [iD 
211945].

Dorpswoning, volgens kadastergegevens in 1833 
gebouwd voor wagenmaker jan De meese. Hier 
was in de 20ste eeuw en mogelijk ook al in de 19de 
eeuw de herberg “’t Hof van commerce” gevestigd. 
De herberg werd volgens literatuur reeds opgericht 
in 1826 en bevond zich dus vermoedelijk eerst op 
een andere plaats in dezelfde straat. De woning krijgt 
vermoedelijk het huidige uitzicht na een verbouwing 
in het interbellum.

Rijwoning van het dubbelhuistype. Vijf traveeën 
en anderhalve bouwlaag onder een zadeldak in 
zwartgeglazuurde pannen. lijstgevel afgeboord door 
een houten geprofileerde kroonlijst, waarin recht-
hoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. 
Siercementering uit de eerste decennia van de 20ste 
eeuw, gekenmerkt door schijnvoegen, een geriemde 
omlijsting van de muuropeningen voorzien van oren 
en sluitsteen en een plint met getrapt geometrisch 
motief. keldervenster tussen de eerste en tweede 
travee.

 ● Schuiferskapellestraat 11: Dorpswoning [iD 
211946].

Dorpswoning, in kern opklimmend tot de eerste helft 
van de 19de eeuw. Op het primitief kadasterplan 
(circa 1830) wordt een parallel met de straat gelegen 
volume weergegeven, dat in 1834 wordt vergroot of 
op een groter grondplan herbouwd. in 1839 wordt de 
woning in twee wooneenheden gesplitst, huidig nr. 
11 en 13. woning nr. 11 wordt in 1926 met een ach-
teraanbouw vergroot. Het huis wordt vermoedelijk in 
de jaren 1930 of 1940 opnieuw verbouwd en van een 
nieuwe gevel voorzien.

eenlaags dubbelhuis onder zadeldak in mechani-
sche pannen. lijstgevel voorzien van parement in 
expressief roodbakstenen metselwerk. Rechthoekige 
muuropeningen met bewaard houtwerk (schuifra-
men). licht verdiepte deur tussen getrapte dagkan-
ten, gevat in een licht uitspringend risaliet. arduinen 
dorpels en plint. Vernieuwde gootlijst.

 ● Schuiferskapellestraat 13: arbeiderswoning [iD 
211947].

kortwoonst, in kern opklimmend tot de eerste helft 
van de 19de eeuw. Op het primitief kadasterplan 
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(circa 1830) wordt een parallel met de straat gelegen 
volume weergegeven, dat in 1834 wordt vergroot 
of op een groter grondplan herbouwd. in 1839 
wordt de woning in twee wooneenheden gesplitst, 
waaronder huidig nr. 13. eenlaagse rijwoning van 
twee traveeën onder een zadeldak in mechanische 
pannen. witbeschilderde lijstgevel met een gepekte 
plint. licht getoogde muuropeningen voorzien van 
bewaard houtwerk: beluikt raam met grote roedever-
deling en geprofileerd kalf, deur onder bovenlicht met 
verticale roedeverdeling.

 ● Schuiferskapellestraat 18: winkel [iD 211948].
woning uit 1935, volgens de bouwaanvraag als 
“pavillon” of buitenverblijf gebouwd in opdracht van 
de heer Heytens. De voorste ruimte was bedoeld als 
winkel. Diephuis van drie/ twee traveeën en twee 
bouwlagen onder een overkragend pannen wolfsdak 
op voluutvormige klossen. Beraapte gevel boven 
een plint in imitatie-ijzerzandsteenblokken. Rechte 
muuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk, onder 
brede beschilderde ontlastingsbogen met sluit- en 
hoeksteenmotief.

 ● Schuiferskapellestraat 20: interbellumvilla [iD 
211949].

interbellumvilla uit 1935, ontworpen door architect 
willem nolf voor onderwijzer Hiëronymus 
Bekaert-lambrecht.

Vrijstaande woning in tuin met een gekasseide oprit, 
links gemarkeerd door een robuuste kapelpijler en 
rechts geflankeerd door een korte aansluitende 
tuinmuur, beide uit witbeschilderde baksteen boven 
een gepekte plint. Verderop bevindt zich de toegang 
tot het achtertuin via een ijzeren hek met de initialen 
B en l (zie bouwheer). De tuin wordt afgesloten van 

de straat door een haag, voor de deur opengewerkt 
door een eenvoudig witbeschilderd hek tussen pijlers 
uit natuursteen met een kubistisch getint topstuk.

woning van twee bouwlagen onder een schild-
dak bedekt met zwartgeglazuurde mechanische 
pannen. Breed uitkragende vernieuwde gootlijst. 
Uitspringende linkertravee met rechte driezijdige 
erker van twee verdiepingen. Parement in geelbruine 
langwerpige bakstenen, onderbroken door brede 
rechthoekige vensterpartijen met witgepleisterde 
omlijstingen, vensterposten en luifels. Bewaard 
houtwerk, op de bovenverdieping voorzien van 
een horizontale roedeverdeling. Zwartbetegelde 
onderdorpels. Rondbogige deuropening met een 
roodbeschilderde, centraal beglaasde deur met 
opliggende horizontale roeden. Rechts geflankeerd 
door een laag uitspringend bakstenen muurtje voor 
bloembeplanting.

 ● Schuiferskapellestraat 22: interbellumwoonhuis 
[iD 211951].

interbellumwoonhuis, in 1936 gebouwd voor bakker 
maurice lambrecht, naar een ontwerp van architect 
jan callant uit Beernem. Half vrijstaand tweelaags 
enkelhuis met lijstgevel uit gele en oranjerode pare-
mentsteen, opengewerkt door rechthoekige muur-
openingen onder doorgetrokken latei. Op de verdie-
ping een vierlicht met t-raampjes, verbonden door 
tussenstijlen op consoles. asymmetrische toegang 
met beglaasde deur voorzien van hekwerk, tussen 
een afgeronde en een getrapte dagkant, onder een 
uitspringende latei en bovenlicht. Geprofileerde 
uitkragende kroonlijst.

 ● Schuiferskapellestraat 56: molenaarshoeve [iD 
211974].

molenaarshoeve, opklimmend tot de 19de eeuw, met 
vernieuwd gebouwenbestand uit het midden van de 
20ste eeuw.

Hoeve voor het eerst afgebeeld op het primitief 
kadasterplan van circa 1830. in 1860 wordt door 
landbouwer/ molenaar Petrus Goethals een aan het 
woonhuis palende schuur gebouwd; de schuur wordt 
in 1905 omgevormd tot maalderij. in 1874 registreert 
het kadaster de heropbouw van een landgebouw. 
in 1943 wordt de hoeve, waarvan de landgebouwen 
volgens kadaster in “puin” liggen, volledig herbouwd. 
Het woonhuis wordt in 1951 uitgebreid met een 
aanpalende schuur. langs de straat gelegen hoeve, 
toegankelijk via een fraai ijzeren hek. woonhuis in 
donkerrode bakstenen, van twee bouwlagen onder 
schilddak in zwartgeglazuurde mechanische pannen, 
twee dakkapellen. Bewaarde uitkragende, gepro-
fileerde kroonlijst. Rechthoekige, samengestelde 
vensters met bewaard schrijnwerk gevat in een 
witbeschilderde omlijsting; betegelde onderdorpels. 
Uitbouw aan straatzijde met driezijdige erker op het 
gelijkvloers, geflankeerd door portiek met rondboog-
arcade onder platte bedaking. aanpalende bakste-
nen schuur onder zadeldak in mechanische pannen, 
waarin schuifpoort en rechthoekige muuropeningen. 
Zolderluik onder haakse bedaking aan noordzijde. 
Dito gebouw langs de straat, met verwerking van 
beton voor de verdeling van de rechthoekige ven-
sters, de lateien boven de deuren en de overkraging 
van het zadeldak. ijzeren schuifpoort. klein laag 
volume onder schilddak op het erf.

 ● Schuiferskapellestraat zonder nummer: Pijlerkapel 
[iD 211950].

Pijlerkapel toegewijd aan Onze-lieve-Vrouw. 
witbakstenen pijler boven een gepekte plint, waarin 
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een rondbogige nis, gevat binnen een baksteenom-
lijsting met bekronend kruis. nis met beeldje van 
Onze-lieve-Vrouw met kind, afgesloten door ijzeren 
traliewerk waarin het monogram “am” is verwerkt.

 ● Stationsstraat 1: Vrije Basisschool en bijhorend 
klooster [iD 212073].

klooster van de zusters van maria van Pittem, met 
aanpalende Vrije Basisschool. Het huidige uitzicht 
gaat voornamelijk terug op de grootschalige verbou-
wingscampagnes van 1901-1904, met uitbreiding uit 
de jaren 1920 en schoolgebouwen uit 1949-1950.

Geschiedenis. in 1837 wordt door pastoor De 
wilde een ‘armenschool’ opgericht in de tieltstraat, 
waarvoor drie “godsvruchtige jonge dochters” 
worden aangetrokken. in 1839-1840 worden langs 
de Stationsstraat nieuwe gebouwen opgetrokken: 
een woning voor de onderwijzeressen en twee grote 
klaslokalen. De gebouwen met U-vormig grondplan 
worden in 1841 bij het kadaster genoteerd. in 1846 
wordt aan de armenschool een “spellewerkschool” 
toegevoegd waar het kantklossen aangeleerd wordt. 
in dezelfde periode wordt een “leerwerkhuis”, “spin-
school” of “weefschool” opgericht, volgens kadaster 
eerst gehuisvest in enkele bestaande huisjes ten 
westen van de school, en in 1865-1866 op een 
groter grondplan herbouwd. De betalende meisjes 
uit de burgerij volgden onderwijs in de zogenaamde 
“Fransche school” (zie markt). er was tevens een 
zondagsschool ondergebracht in de gebouwen van 
de armen- en van de gemeenteschool.

in 1847 wordt de gemeenschap als kloostercon-
gregatie erkend: de congregatie van de zusters 
van maria. een eerste kloosterkapel wordt gewijd 
in 1849. in 1874 wordt een kleuterschool opgericht, 

gegroeid uit een ‘bewaarklasje’ dat reeds rond 1852 
was ingericht.

in 1879 krijgen de zusters naar aanleiding van de 
wet Van Humbeeck (aanleiding schoolstrijd) het 
bevel de kloostergebouwen te ontruimen voor de 
inrichting van een gemeentelijke meisjesschool. in 
1881 verhuizen de zusters met de school naar naast-
gelegen gebouwen ten oosten, die als pensionaat 
waren opgetrokken in 1854 en met nieuwe klasloka-
len uitgebreid circa 1881. in 1882 wordt een nieuwe 
kapel gebouwd op de hoek van de Stationsstraat en 
de koolskampstraat. na de schoolstrijd worden ook 
de oude gebouwen in 1887 opnieuw overgenomen. 
De congregatie breidde zich in de laatste decennia 
van de 19de en de eerste decennia van de 20ste uit 
met een 15-tal bijhuizen; vanaf 1924 was ze tevens 
actief in Belgisch congo.

in 1901-1904 worden klooster en school nagenoeg 
volledig herbouwd in neogotische stijl. Het kadaster 
noteert in 1905 een volledige herbouwing van het 
volume uit 1854 en een gedeeltelijke heropbouw van 
de armenschool uit 1840 en de klassen en kapel uit 
1881-1882. De straatvleugel wordt, vermoedelijk in 
1927 wanneer een nieuw volume voor het noviciaat 
gebouwd wordt, met een tiental traveeën aan west-
zijde uitgebreid, opgetrokken in dezelfde stijl als het 
oudere volume. in 1949 wordt de eenlaagse vleugel 
langsheen de koolskampstraat volledig gesloopt en 
vervangen door een nieuwbouw schoolvleugel van 
twee bouwlagen, naar ontwerp van bouwmeester 
willem nolf uit torhout.

in 1959 worden enkele nieuwe achtergelegen vleu-
gels gebouwd, enkele jaren later opnieuw enkele 
kleine verbouwingen geregistreerd. Ook het interieur 

van het klooster wordt bij deze verbouwingscam-
pagne heringericht.

in 1982 worden de gebouwen van de voormalige 
“leerwerkschool” afgebroken in functie van een 
uitbreiding van het klooster, naar ontwerp van de 
Pittemse architect Pascal De jaeghere. in 1992 
noteert het kadaster opnieuw een vergroting van een 
achtergelegen schoolvleugel.

Beschrijving. kloostervleugel van vierentwintig 
traveeën en twee bouwlagen boven naar het westen 
toe verhogende kelderverdieping op afhellend ter-
rein. Volume in neogotische stijl met grotendeels 
symmetrische opbouw. Het linker gedeelte werd 
echter later aangebouwd, zie oude foto’s en bouw-
naad tussen de 10de en de 11de travee. Rode 
baksteenbouw boven een plint uit blauwe hardsteen. 
in de 17 linker traveeën bevinden zich rechthoekige 
meervoudige keldervensters gescheiden door een 
moneel en voorzien van traliewerk. Bovengaande 
verdiepingen geritmeerd door Brugse travee-inde-
ling. kruisvensters onder dubbele verdiepte gedrukte 
spitsbogen, gevat in een over de twee bouwlagen 
doorlopend korfbogig spaarveld. toegang in de 
twaalfde travee oplopend in een puntgevel met over-
hoeks topstuk en ijzeren bekroning. Vernieuwde deur 
toegankelijk via vier treden, onder een bovenlicht 
met neogotische tracering, tudorboog en naamsteen 
met opschrift “ZUSteRS Van maRia”. Samen met 
het bovengelegen drieledig venster met bekronend 
mariabeeldje en zoldervenster onder driepasboog, 
gevat in een naar boven toe versmallende travee. 
Aan beide zijden geflankeerd door een travee met 
drielichten en verjongende traveenissen, oplopend 
in een smaller dakvenster. Bijkomend dakvenster 
in de 6de en de 18de travee, waarvan de laatste 
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voorzien van een tweede toegangsdeur. Gevel 
afgeboord door een tandlijst met muizentand- en 
zaagtandpatroon, onder een vernieuwde gootlijst 
en zadeldak in zwarte geglazuurde pannen. negen 
witbeschilderde houten dakkapellen onder leien 
zadeldakje, voorzien van fraaie neogotische bebor-
ding en makelaar. Gebruik van blauwe hardsteen 
voor onder meer plint, kruisvensters, dorpels, treden, 
hoekstenen, consoles en dekstenen. westelijke 
zijgevel uitgewerkt als trapgevel met kruisvensters, 
door aanbouw grotendeels verdwenen, onder 
neogotische traceringen en Heilig Hartbeeld in de 
top. Hoekvolume met de koolskampstraat, van twee 
bouwlagen en tien (Stationsstraat)/ drie traveeën 
(koolskampstraat), onder bij het klooster aansluitend 
zadeldak, parallel met de Stationsstraat en bedekt 
met zwartgeglazuurde pannen. Uitkragende kroon-
lijst. Bruine baksteenbouw geritmeerd door tien 
smalle traveeën met smalle segmentboogvormige 
vensters binnen over de twee bouwlagen doorgetrok-
ken spaarveld. Onderdorpels, doorgetrokken op de 
eerste bouwlaag, bestaande uit geglazuurde tegels. 
langs de koolskampstraat een puntgevel op oren, 
met Heilig Hartbeeld in de top. aansluitende sobere 
lijstgevel van 26 traveeën en twee bouwlagen, onder 
een overkragende gootlijst en zadeldak in mecha-
nische pannen voorzien van een rij dakvensters 
over bijna de volledige gevelbreedte. Grosso modo 
vierkante vensters met vernieuwd schrijnwerk boven 
zwartgeglazuurde onderdorpels, aangevuld met 
een segmentboogvormige deur in linker travee en 
een dubbele toegang via twee treden, met natuur-
stenen of kunststenen tussenpost en kwartronde 
dagkanten, onder luifel en bovenlicht in glas-in-
lood. Bovengelegen houten erker op consoles. 
terugspringend volume onder schilddak, waarin 
poorten en gekoppelde rechthoekige vensters met 

bewaard houtwerk, gevat binnen een natuurstenen 
omlijsting. traplicht rechts in de gevel. Houten pui 
onder luifel, waarboven centraal een beeldhouw-
werk van meisjesfiguur op console, tussen deurven-
sters afgesloten door een ijzeren borstwering. Plint 
in natuursteen. Drie dakkapellen aan straatzijde. 
ingebouwde naar het noordwesten gerichte kapel 
onder leien zadeldak bekroond door een hoge spitse 
dakruiter. licht verlaagd zevenzijdig koor onder 
dito bedaking, tegen puntgevel op oren, bekroond 
door een stenen kruisje. Door muizentandfriezen 
afgeboorde zij- en koorgevels onder de houten 
kroonlijsten.

interieur. eenbeukige kapel van zes traveeën onder 
een houten spitstongewelf met aansluitend koor. 
Schip geritmeerd door spitsbogige uitsprongen 
onder steekgewelf, voorzien van een gebeeldhouwde 
sluitsteen met engelenkop op de kruising. Per travee 
situeren zich twee lancetboogvensters waarin glas-
in-loodramen met centrale afbeelding van een en-
gelenfiguur, geflankeerd door pijlers waartegen drie 
zuilen op basement en bekroond door een bladwerk-
kapiteel opklimmen. Zevenzijdig koor gekenmerkt 
door zeven lancetboogvensters met tussengelegen 
zuiltjes die de ribben van het koorgewelf dragen.

De huidige interieuraankleding gaat grotendeels 
terug op een verbouwingscampagne uit het einde 
van de jaren 1950, waarbij de kapel aan achterzijde 
tevens met twee traveeën verlengd werd (huidig dok-
saal). thans witgepleisterde wanden verlevendigd 
door geelbeschilderde accenten voor onder meer de 
zuiltjes, ter vervanging van een kleurrijk neogotisch 
interieur met regelmatig geplaatste beelden onder 
lamberkijn en een koorgewelf voorzien van sjabloon-
schilderingen. nieuwe biechtstoelen, tegelvloer, 

beelden, een tegen de wanden van het schip aan-
gebrachte kruisweg van 14 staties en altaar. Orgel 
mogelijk ook uit de jaren 1950, ter vervanging van 
een orgel uit 1934 door jules anneessens (menen), 
dat op haar beurt een orgel uit 1890-1900 van de 
Gentse orgelbouwer j. Deprez verving. Ook enkele 
kloostervleugels zoals de pandgang, en het klooster-
interieur gaan terug op verbouwingen uit het einde 
van de jaren 1950.

ten zuiden situeert zich een tuin met grasperk, aan 
zuidzijde omgord door enkele hoge bomen, struiken 
en een lourdesgrot met Onze-lieve-Vrouwbeeld.

 ● Stationsstraat 2: Hoekwoning [iD 212074].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● Stationsstraat 3: Samenstel van twee woningen 
[iD 212075].

Samenstel van twee woningen, volgens het kadas-
ter in 1910 gebouwd in opdracht van de Pittemse 
grootgrondbezitter joos de ter Beerst-de Bie de 
westvoorde. Bouwaanvraag naar ontwerp van 
aannemer j. callens uit Pittem, in opdracht van de 
zusters van maria. woningen van twee bouwlagen 
en twee (nr. 5) en vier (nr. 3) traveeën onder een 
zadeldak in zwartgeglazuurde, dubbel gegolfde 
pannen. Geelbakstenen gevel verlevendigd door 
roodbakstenen decoratieve banden en boogstenen.

Segmentboogvormige muuropeningen met bewaard 
houtwerk bij nr. 3 (t-ramen met diamantkopmotief op 
de kruising). Vernieuwde deur onder segmentboog-
vormig bovenlicht met bewaard kalf. Houten geprofi-
leerde kroonlijst, bij nr. 5 voorzien van een omkasting 
uit kunststof. Gebruik van blauwe hardsteen voor 
de twee treden naar de deuren, de dorpels en de 
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(vernieuwde?) plint. keldergaten onder de twee 
centrale traveeën.

 ● Stationsstraat 5: Samenstel van twee woningen 
[iD 212075].

Samenstel van twee woningen, volgens het kadas-
ter in 1910 gebouwd in opdracht van de Pittemse 
grootgrondbezitter joos de ter Beerst-de Bie de 
westvoorde. Bouwaanvraag naar ontwerp van 
aannemer j. callens uit Pittem, in opdracht van de 
zusters van maria. woningen van twee bouwlagen 
en twee (nr. 5) en vier (nr. 3) traveeën onder een 
zadeldak in zwartgeglazuurde, dubbel gegolfde 
pannen. Geelbakstenen gevel verlevendigd door 
roodbakstenen decoratieve banden en boogstenen.

Segmentboogvormige muuropeningen met bewaard 
houtwerk bij nr. 3 (t-ramen met diamantkopmotief op 
de kruising). Vernieuwde deur onder segmentboog-
vormig bovenlicht met bewaard kalf. Houten geprofi-
leerde kroonlijst, bij nr. 5 voorzien van een omkasting 
uit kunststof. Gebruik van blauwe hardsteen voor de 
twee treden naar de deuren, de dorpels en de (ver-
nieuwde?) plint. keldergaten onder de twee centrale 
traveeën.

 ● Stationsstraat 6: Burgerhuis [iD 212076].
woning, opgetrokken in 1941-1942, in opdracht 
van de familie De jaeghere, naar ontwerp van de 
meulebeekse architect albert crop. Gebouwd op de 
plaats van een oudere smidse. een nieuwere ach-
tergelegen smidse was reeds in gebruik genomen in 
1935.

woonhuis van twee traveeën en drie bouwlagen 
onder platte bedaking. Straatgevel bekleed met gele 
parementsteen, opengewerkt door rechthoekige 

muuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk. 
Rechte erker over de verdiepingen van de rech-
ter travee, met aansluitend afgerond balkon in de 
tweede bouwlaag, voorzien van buisleuning. licht 
verdiepte deur tussen getrapte flanken en onder be-
schilderde latei. metalen deur voorzien van beglazing 
en hekwerk met floraal motief. Gebroken daklijn met 
rechter travee onder overkragende, deels afgeronde 
kroonlijst uit kunststof naast hoger opgetrokken linker 
travee. Plint in blauwe hardsteen. aanbouw ten wes-
ten in dezelfde stijl met bewaarde poort onder latei.

 ● Stationsstraat 11: Dokterswoning [iD 212077].
woning in neorenaissancestijl, in 1907 voor ge-
neesheer karel Vandewalle-lebrun gebouwd op 
een perceel dat deel uitmaakte van de tuin van het 
“leerwerkhuis” of “modelwerkhuis” (zie Stationsstraat 
nr. 1). Het ontwerp, door architect Henri Vanden 
Broucke uit lokeren, dateert van 1906, in opdracht 
van dokter lebrun.

woonhuis van twee bouwlagen onder zadeldak in 
zwartgeglazuurde mechanische pannen. Straatgevel 
in geelbruine bakstenen voorzien van sierankers, 
met verwerking van witsteen voor onder meer de 
banden en consoles. kruisvensters en variante ven-
stertypes verdeeld door een hardstenen moneel en 
tussendorpel, onder (gekoppelde) ontlastingsbogen 
en rondbogige spaarvelden op de verdieping, gemar-
keerd door diamantkopvormige witstenen hoek- en 
sluitstenen. Bovenlichten waarin ramen met kleine 
roedeverdeling. korfbogige houten deur toegankelijk 
via drie nieuwe natuurstenen treden, met druiplijst en 
gedeeld recht bovenlicht. Brede, licht uitspringende 
rechter travee oplopend in een trapgevel met serli-
ana onder druiplijst in de top. De linker travee mondt 
uit in een smaller dakvenster met getrapte geveltop. 

Rechts van de woning situeert zich een aangebouw-
de poorttravee onder lager zadeldak. Plint uit blok-
ken ijzerzandsteen. Geprofileerde houten kroonlijst 
op klossen. Blinde westelijke zijgevel bedekt met 
(kunst)leien.

 ● Stationsstraat 13: café Sportvriend [iD 212078].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● Stationsstraat 21: Herenhuis van 1895 [iD 
212079].

Herenhuis, in 1895 aan het voormalige stationsplein 
gebouwd in opdracht van koopman Gustaaf Baert-
Vercruysse uit Pittem. De broeikas die circa 1900 
tegen de oostelijke perceelgrens werd opgericht, 
wordt in 1921 deels, en circa 1960 bij de inkrim-
ping van de tuin volledig gesloopt. De tuinmuur die 
de oostelijke grens aangaf bleef echter behouden. 
thans zetel van het landschaps- en tuinarchitecten-
bureau “UnitaS”.

Oude foto’s van de woning gelegen aan het vroegere 
stationsplein, tonen een eclectische herenwoning 
met enkele neorenaissance kenmerken. De gevel 
was onbeschilderd of –bepleisterd en werd verleven-
digd door natuurstenen lateien en kordonlijsten. De 
borstweringen van de verdieping waren verfraaid met 
een witstenen diamantkopmotief tussen bakstenen 
consoles. in de rechter travee bevond zich een korfb-
ogige poort onder een houten erker en dakkapel 
voorzien van rolwerk en een driehoekig fronton. De 
woning werd vermoedelijk op het einde van de 20ste 
of het begin van de 21ste eeuw in neoclassicistische 
stijl gerestaureerd.

woonhuis van zes traveeën en twee bouwlagen 
onder een zadeldak in zwarte Vlaamse pannen. 
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Bepleisterde en groengrijsbeschilderde gevel voor-
zien van voegwerkimitatie, verlevendigd door witbe-
schilderde verdiepte panelen onder de kroonlijst en 
uitspringende witbeschilderde of witstenen panelen 
voorzien van guirlandemotief op de borstwering 
van de verdieping. Witbeschilderde geprofileerde 
hardstenen kordonlijsten. Rechthoekige muurope-
ningen met vernieuwd schrijnwerk onder hardstenen, 
op de verdieping verdiepte latei. Deur geflankeerd 
door ijzeren, industrieel uitziende elementen. licht 
uitspringende rechter poorttravee met gewijzigde 
rechthoekige poortopening onder een thans korf-
bogig venster. Plint in blauwe hardsteen, met twee 
keldergaten in de linkertraveeën. Houten geprofi-
leerde kroonlijst op klossen, voorzien van gebogen 
bebording. achtergevel in dezelfde stijl, met bepleis-
terde en groengrijsbeschilderde gevel voorzien van 
imitatievoegwerk, gecombineerd met witbeschilderde 
siermotieven voor onder meer de spiegels onder de 
kroonlijst, de banden, de decoratieve versiering van 
de borstwering van de bovenverdieping en de om-
lijsting van de bovenhoeken van de segmentboog-
vormige muuropeningen. Gecementeerde zijgevel 
voorzien van imitatievoegen. Haakse achterbouw 
van één bouwlaag met bepleisterde gevel en seg-
mentbogige muuropeningen. Oranjerie.

Bewaarde interieurelementen, zoals trap, vloeren, 
deuren en plafonds.

 ● Stationsstraat 22-24: interbellumwoningen [iD 
212080].

Samenstel van twee interbellumwoningen, in 1926 
gebouwd door de familie Defoer-Deserranno. in nr. 2 
was een winkeltje ondergebracht.

woningen in spiegelbeeldschema, van elk twee 
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak in 
mechanische pannen. Rode baksteenbouw, verle-
vendigd door geelbakstenen accenten voor de om-
lijsting van de bovenlichten van de muuropeningen 
op het gelijkvloers, een drupmotief op de borstwering 
van de verdieping en voor de verspringende en van 
alternerend in rode en gele bakstenen uitgewerkte 
band boven de muuropeningen op de verdieping. 
Venster op het gelijkvloers met bovenlicht voorzien 
van afgeschuinde hoeken en deur onder mijterboog-
vormige bekroning. Op de verdieping rechthoekige 
muuropeningen onder een betonlatei. Bewaard hout-
werk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten bij 
nr. 22. Deur met beglazing en geometrisch hekwerk.

 ● Stationsstraat 23: Dorpswoning [iD 212081].
Halfvrijstaande eenlaagswoning, samen met een 
bijgebouw in 1883 opgetrokken door koopman 
Gustaaf Baert aan het voormalige stationsplein. 
Voorheen naar verluidt herberg “l’avenir”, later café 
“wiels”, circa 1972 tot woning met het huidige uitzicht 
verbouwd.

woning van vijf traveeën en één bouwlaag onder 
een vernieuwd zadeldak bedekt met golfpannen. 
witbepleisterde gevel doorbroken door rechthoekige 
muuropeningen tussen flankerend zwartbakstenen 
metselwerk. Uitspringende hoekpijlers en middenri-
saliet oplopend in nogmaals uitspringend trapgeveltje 
op consoles, waarin een getoogde deur en dakven-
ster. Vernieuwd schrijnwerk met ramen naar oud 
model. Geprofileerde daklijst. Gecementeerde plint 
met keldergaten. witbepleisterde westelijke zijge-
vel voorzien van imitatievoegen, met drie getoogde 
zoldervensters en oculus in de top.

een ongedateerde oude foto toont de woning in zijn 
oorspronkelijke staat met een naakte bakstenen 
gevel opengewerkt door beluikte getoogde vensters 
onder een boogfries en een dakvenster geflankeerd 
door een dakkapel aan beide zijden. achtergelegen, 
parallel met het woonhuis gebouwde roodbakstenen 
schuur onder zadeldak in Vlaamse pannen, met 
rechte muuropeningen onder een houten latei.

 ● Stationsstraat 32: Dorpswoning [iD 212082].
Dorpswoning uit 1902, gebouwd voor herbergier 
constant Duyvejonck.
Rijhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder 
zadeldak in mechanische pannen. Roodbruine bak-
steenbouw met verwerking van zwarte baksteen voor 
een band en fries onder de houten geprofileerde 
kroonlijst. Getoogde muuropeningen met deels be-
waard houtwerk: ramen met grote roedeverdeling en 
behouden luiken, vernieuwde deur.

 ● Stationsstraat 36-38: Gekoppelde dorpswoningen 
[iD 212083].

Samenstel van woningen, waarvan nr. 36 opklim-
mend tot 1903, samen met een achtergelegen 
smidse en bakkerij opgetrokken door koopman 
constant Duyvejonck-Stragier. nr. 38 is van latere 
datum. De woningen werden in het interbellum of de 
jaren 1940 voorzien van een nieuwe gevelbekleding 
in art-decostijl.

Volume van vier traveeën en twee bouwlagen onder 
zadeldak in mechanische pannen. Vernieuwde 
gootlijst in kunststof. Gecementeerde lijstgevel 
met horizontale imitatievoegen op het gelijkvloers. 
Rechthoekige muuropeningen onder betonlatei met 
grotendeels vernieuwd schrijnwerk, één behouden 
deur. witbeschilderde geometrische siermotieven op 
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de borstwering van de verdieping en omlijsting van 
de oorspronkelijke bovenlichten.

 ● tieltstraat 3: neoclassicistisch burgerhuis [iD 
212086].

neoclassicistische burgerwoning, opgetrokken in 
1910-1911 voor brouwer Paul Baert uit Pittem. in 
het interbellum overgenomen door knopenfabrikant 
Omer Delaere (excelsior), die een bedrijfsgebouw 
laat oprichten langs de meulebekestraat. enkelhuis 
van twee bouwlagen en drie traveeën onder mansar-
dedak in zwarte geglazuurde pannen (nok parallel 
met straat), staande dakvlakken in natuurleien en 
voorzien van houten oeils-de-boeuf. Houten ge-
profileerde kroonlijst op klosjes, met voluutvormige 
consoles. Geelbakstenen parement, rijkelijk gebruik 
van arduin, voor onder meer de plint, trap, balkon, 
speklagen en druiplijsten. korfbogige muuropenin-
gen met groenbeschilderd houtwerk, op de begane 
grond bewaarde schuiframen, op de verdieping 
vernieuwde t-ramen. licht vooruitspringende linker-
travee met dubbele toegangsdeur met beglazing, 
ijzeren hekwerk en neoclassicistische ornamentiek; 
aan weerszijden geflankeerd door een gietijzeren 
voetschraper. Daarboven een arduinen balkon, steu-
nend op dito consoles, balustrade in arduin met fraai 
ijzeren hekwerk.

interieur. Bewaarde indeling van het hoofdvolume, 
vernieuwde achterbouw. interieuraankleding in diver-
se neostijlen. Plafonds met lijstwerk en rozetten, in 
de inkomhal met consoles. inkomhal met keramische 
tegeltjes met florale motieven, houten trappaal met 
vaasbekroning. Houten vleugeldeuren. aanpalende 
salons met verdwenen scheidingswand, bewaarde 
schouwmantels in diverse marmersoorten.

 ● tieltstraat 18: Stadswoning [iD 212087].
Rijwoning, opgetrokken in 1927.

Roodbakstenen enkelhuis van twee traveeën en 
twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok haaks 
op straat). expressieve straatgevel met rondbogige 
travee-indeling. Rechte muuropeningen onder grijs-
beschilderde betonlateien, vernieuwd schrijnwerk.

 ● tieltstraat 19: woonwinkelpand [iD 212088].
woonwinkelpand, thans tearoom castelly.

Volgens kadaster opgetrokken in 1928 in opdracht 
van winkeliersters Fibronia en elodia Van Daele, op 
de plaats van drie kleine woningen.

Volume in oranjerode baksteenbouw van twee bouw-
lagen en vijf traveeën (ongelijke travee-indeling), 
onder zadeldak in bruingeglazuurde mechanische 
pannen (nok parallel met straat). Houten kroonlijst 
op klossen. arduinen plint. Rijkelijk gebruik van witte 
natuursteen voor venster-, deur- en poortomlijstingen 
van de begane grond, en boven de vensters van de 
verdieping. woon- en winkelgedeelte gemarkeerd 
door oplopende muurdammen. Begane grond met 
rondbogige muuropeningen (woongedeelte) en 
brede segmentboogopening (winkelgedeelte), deels 
vernieuwd houtwerk met schuiframen en verticale 
roedeverdeling in de bovenlichten; deels beglaasde 
deur met geometrische hekwerk. Fraaie winkelpui 
met onder meer gebogen glaspartijen en kleine of 
verticale roedeverdeling in bovenlichten; portiek 
in granitovloer met omlijnende mozaïeken. Op de 
verdieping rechthoekige vensteropeningen met ver-
nieuwde t-ramen, borstwering met overhoekse bak-
steen. Rechtertravee met bow-window steunend op 
natuurstenen console, uitgewerkt als vrouwenhoofd 

met bloementuil; vernieuwde ramen tussen natuur-
stenen stijlen en tussendorpels. Daarboven een klein 
balkon met geometrisch ijzeren hekwerk, travee 
oplopend boven de kroonlijst, gevat tussen twee 
muurdammen en afgesloten met gebogen kroonlijst. 
aan westzijde een lagere autobergplaats.

 ● tieltstraat 21: Herberg in het Paradijs [iD 212089].
Voormalige herberg “in het Paradijs”, gebouwd in 
1891-1892 voor herbergier adolf Heyndrickx, als 
vergroting van een ouder volume, gekocht van de 
familie De mûelenaere en reeds aangeduid op het 
primitief kadasterplan (circa 1830). Oude prent-
kaarten (circa 1900) tonen dat de toegang zich in 
de afgeschuinde hoektravee bevond. Vermoedelijk 
tijdens het interbellum wordt de toegang verplaatst 
en vensteropeningen op de begane grond vergroot.

Hoekpand van twee bouwlagen en drie traveeën met 
afgeschuinde hoektravee, onder half schilddak in 
Vlaamse pannen, achterbouw onder zadeldak. Deels 
vernieuwde houten kroonlijst met klosjes. Zijgevel 
in witbeschilderde baksteenbouw. Gecementeerde 
straatgevel met neoclassicistische ornamentiek, be-
gane grond met horizontale voegen en imitatiesluit-
stenen, verdieping met druiplijst en diamantkoppen. 
Rechthoekige muuropeningen, op de verdieping met 
houten t-ramen. arduinen dorpels. Begane grond 
met vergrote muuropeningen, deur verplaatst.

 ● tieltstraat 22: eclectisch burgerhuis en conciërge-
woning [iD 212090].

eclectische burgerwoning uit 1903, als bedrijfswo-
ning van drukkerij Veys, met naastgelegen conciër-
gewoning uit 1900.
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Historiek. Op deze plek wordt op het primitief 
kadasterplan (circa 1830) een groot volume weer-
gegeven, eigendom van de weduwe van notaris jan 
Vermeulen. in 1847 wordt de woning door eigenaar 
karolus David in drie kleine wooneenheden gesplitst. 
in 1853 registreert het kadaster de bouw van een 
cichorei-ast ten westen van de woning. Rond 1887 
wordt de woning eigendom van edouard Veys, vanaf 
1891 van de weduwe Veys-David, die toen al een 
drukkerij uitbaat. in 1900 wordt de woning gekocht 
door koster jules Veys-muyle, die een deel van de 
woning laat afbreken om ten oosten een bedrijfsge-
bouw met woning voor de drukkerij op te richten. in 
1903 wordt de cichorei-ast en de rest van de woning 
afgebroken, om plaats te maken voor de bouw van 
de huidige eclectische woning met westelijk bijge-
bouw. Rond 1935 worden de twee woningen van 
elkaar gesplitst. in 1980 krijgt de drukkerij een noor-
delijke uitbreiding, het westelijke landgebouw wordt 
afgebroken. in 1988 en 1994 registreert het kadaster 
de oostelijke vergrotingen van de drukkerij, tot het 
huidige complex.

Beschrijving. woning in rode baksteenbouw van 
twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak 
in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok 
parallel met straat), houten kroonlijst op klossen. 
achteruitgelegen en gescheiden van de straat door 
voortuintje afgesloten met ijzeren hekwerk op laag 
bakstenen muurtje en haag. Bakstenen toegangspad 
leidt tot de centrale deurtravee, op begane grond 
in witte natuursteen, oplopend in deurvenster met 
arduinen balkon met sierlijke ijzeren balustrade 
tussen arduinen pijlers en deksteen, verdergezet 
in centraal breed dakvenster met trapgevel met 
overhoekse fiaaltjes. Houten voordeur (vernieuwd) 
met drieledige beglazing met geometrisch ijzeren 

hekwerk, arduinen tussenlatei en bovenlicht in 
kleine roedeverdeling. korfbogige vensteropeningen 
waarin boogvelden met glas-in-loodpanelen: florale 
motieven en vrouwengezicht, art-nouveau-inslag. 
in de boogvelden van de dakvensters: “annO” en 
“1903”. Op de verdieping Brugse traveeën, boven 
de kroonlijst uitlopend in dakvensters met trapgevel. 
Ramen onder arduinen lateien, op de begane grond 
onder meer met dito tussendorpels, in het centraal 
dakvenster met dito middenstijl. Houtwerk vernieuwd 
naar oorspronkelijk model: geprofileerde T-ramen 
met bovenlicht in kleine roedeverdeling met gele 
beglazing. Gebruik van arduin voor lateien, onder- en 
tussendorpels, consoles, gebouchardeerde plint en 
treden; witte natuursteen voor speklagen, deuromlijs-
ting en sluitstenen. IJzeren sierankers. Topfiaaltjes 
van de trapgevels bekroond met ijzeren ornamenten. 
Paarsbakstenen zijgevels met trapgevel van zeven 
trappen.

Interieur. Inkomhal in keramische tegels met floraal 
motief. Houten trap met gesculpteerde trappaal en 
balusterspijlen. Plafond met voluutvormige consoles. 
Bewaarde paneeldeuren, onder meer dubbele deur 
met glas-in-lood. Salons met weggebroken tus-
senmuren, vernieuwde plankenvloeren. Behouden 
plafonds met lijstwerk en rozetten.

naastgelegen vooruitspringende conciërgewoning 
van de drukkerij, gelegen aan straatzijde, twee 
bouwlagen in rode baksteenbouw onder zadeldak 
in zwarte geglazuurde mechanische pannen (nok 
haaks op straat). Vlakke trapgevel van twee tra-
veeën, rechthoekige muuropeningen onder ardui-
nen lateien, t-ramen vernieuwd naar ouder model. 
Horizontale gevelbanden door divers voegwerk. 
naast- en achtergelegen drukkerijgebouwen.

 ● tieltstraat 29: Herenhuis amerlinck [iD 212091].
“Huis amerlinck”, classicistische herenwoning uit 
1796, met aanbouw uit circa 1922.

Historiek. Het herenhuis wordt volgens literatuur 
(Arickx) gebouwd in 1796 voor griffier Ferdinand 
Henri amerlinck (+1834), later Pittems schepen en 
vanaf 1807 vrederechter van het kanton tielt. in de 
jaren 1830 is de woning overgegaan op zijn zoon 
Ferdinand constant amerlinck. Op het primitief 
kadasterplan (circa 1830) komt het huidige volume 
voor, met langgerekte achterbouw. in 1858 wordt 
het pand verkocht aan politiecommissaris ludovicus 
libbrecht, in 1866 aan emiel-karel libbrecht-muyle, 
die in de achterbouw een leertouwerij/ huidenvetterij 
inricht. in 1892 registreert het kadaster, na de dood 
van emiel libbrecht, een omvorming van de achter-
bouw: van “leertouwdrij” tot “landgebouw”. in 1905 
wordt de woning verkocht aan goudsmid josephus 
D’hondt, die rond 1922 de oostelijke aanbouw 
realiseert (ter vervanging van een ouder en lager 
volume) en een erker toevoegt aan tuinzijde. in 1958 
wordt de oude leertouwerij grotendeels afgebroken. 
De oostelijke aanbouw wordt als aparte woning 
afgesplitst, in 1978 verkocht en in 1980 ingericht/ 
uitgebouwd tot handelshuis met toevoeging van een 
volume langsheen de koolkenstraat. in het begin van 
de 21ste eeuw worden de woningen terug samenge-
voegd, tussenmuren gedeeltelijk opengebroken tot 
uitbreiding van de winkelruimte.

Beschrijving. Dubbelhuis van twee bouwlagen en 
vijf traveeën onder zadeldak in zwartgeglazuurde 
mechanische pannen (nok parallel met straat). 
afgescheiden van de straat door een voortuintje 
omheind met gietijzeren hekwerk. Gepleisterde 
lijstgevel met vernieuwde kroonlijst, waaronder 
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verkeerdelijk het jaartal “1799” is aangebracht. 
Pleisterwerk met imitatiehoekkettingen, druiplijst, ho-
rizontale voegimitatie op de begane grond. arduinen 
plint. Rechthoekige muuropeningen met geriemde 
omlijsting. arduinen onderdorpels, op de verdieping 
steunend op voluutvormige consoles. Schrijnwerk op 
de verdieping vernieuwd, op de begane grond be-
waard houtwerk met geprofileerde tussendorpel en 
bovenlicht in kleine roedeverdeling, luiken. arduinen 
deuromlijsting met kroonlijst steunend op consoles.

interbellumaanbouw van twee bouwlagen onder 
haakse zadeldaken en met voorliggende lagere erker 
met bovenliggend terras met balustrade met vaas-
vormige balusters. Overgenomen stijlkenmerken: 
bovenlichten met kleine roedeverdeling, pleisterwerk 
met imitatiehoekkettingen, geriemde omlijstingen. 
Zoldervenster met afgeschuinde hoeken.

achtergevel in beschilderde baksteen, met hou-
ten kroonlijst op consoles, getoogde muurope-
ningen. ijzeren rozetankers onder de kroonlijst. 
aangebouwde erkers onder platte bedaking, onder 
meer met gekartelde bebording.

interieur. Behouden dubbelhuisstructuur: centrale 
gang toegang gevend tot vier belendende kamers. 
trap verdwenen of verplaatst. Gang met mozaïek-
vloer, marmeren plint en rijkelijk uitgevoerd 18de-
eeuws stucwerk in lodewijk XVi-stijl, onder meer 
medaillons, strikken en guirlandes op de muren en 
sober lijstwerk op het plafond. westelijke kamers 
met brede plankenvloeren (18de-eeuws) en oor-
spronkelijke plafondafwerking: eenvoudig lijstwerk, 
onder meer met kooflijsten. Voormalig fumoir met 
schouw en halfronde kachelnis met engelenfiguren, 
rankwerk, laurierkransen en palmetten (directoire- en 

empirekenmerken), marmeren schouwmantel. 
achterste ruimte met schouw in grijze marmer 
met tapse zuiltjes en fraai bronzen haardscherm. 
wanden met lage lambrisering waarboven stucwerk 
met onder meer muurspiegels met platgedrukte 
rozetten in de uitgespaarde hoeken. Paneeldeuren. 
achterste kamer onder meer met mozaïekvloer, 
grote schouw in rode marmer. Houten lambrisering 
waarboven textiel wandbespanning met jachttafereel. 
Verdieping verbouwd tot appartement. Bewaarde 
kapconstructie met schaargebintes met geschoorde 
makelaar. kelder deels met vlak gewelf, deels met 
troggewelven. Plavuizen en cementtegels.

in de aanbouw uit 1922 is de vroegere indeling vol-
ledig verdwenen na de verbouwing tot winkelruimte. 
Gedeeltelijk zijn elementen van plafondafwerking en 
lijstwerk bewaard.

 ● tieltstraat 32: Huis muyle [iD 212092].
“Huis muyle”, neoclassicistische herenwoning, als 
eind-19de-eeuwse verbouwing van een eind-18de-
eeuws volume.

Historiek. in 1768 is het perceel op de hoek van 
de pas aangelegde tieltstraat met de muylestraat 
verkocht aan de Pittemse baljuw niklaas Verhulst, 
later aan de landbouwersfamilie De witte. Op de 
Ferrariskaart (1770-1778) wordt op deze hoek reeds 
bebouwing weergegeven, zij het meer naar de straat 
toe. Vermoedelijk op het einde van de 18de eeuw 
wordt op de huidige plaats bebouwing opgericht. 
in 1807 wordt het pand gekocht door de wingense 
landbouwer en oud-schepen johannes-josephus 
muyle, die er in de daaropvolgende periode een 
bier- en azijnbrouwerij oprichtte, gelegen achter 
de woning, langsheen de muylestraat. Het primitief 

kadasterplan (circa 1830) beeldt de woning af op 
de huidige plaats, met achtergelegen bijgebouwen 
(brouwerij), in eigendom van jacobus muyle. in 
1840-1849 registreert het kadaster een ingrijpende 
vergroting van de brouwerijgebouwen langsheen de 
muylestraat, in opdracht van de weduwe en kinde-
ren. in 1887 laat justin muyle het woonhuis met een 
verdieping verhogen tot huidig uitzicht, zie bouw-
aanvraag. in 1894 worden de brouwerijgebouwen 
gedeeltelijk afgebroken en verhoogd. De aanleg van 
de muylestraat, voorheen een privéwegel, wordt 
geregistreerd bij kadaster in 1923. De brouwerij 
kent nog uitbreidingen in 1923 en 1935. tot in de 
jaren 1960 wordt bier gebrouwen, voornamelijk van 
hoge gisting (“Super”), vanaf 1935 ook bier van lage 
gisting (“alfa Pils”), dat geleverd wordt in cafés in 
regio Roeselare-tielt. aan de brouwerij was ook een 
mouterij verbonden. De brouwerijgebouwen worden 
volgens kadaster in 1968-1969 afgebroken en de vrij-
gekomen gronden verkaveld. De woning wordt in de 
jaren 1990 ingrijpend gerenoveerd, onder meer met 
nieuwe zij- en achtergevels.

Beschrijving. Vrijstaande woning van twee bouw-
lagen en zes traveeën onder schilddak in zwarte 
Vlaamse pannen (nok parallel met straat), geschei-
den van de straat door een ruime voortuin met 
grasperk, plantsoenen en bomen, omheind met 
ijzeren hekwerk. Gepleisterde lijstgevel met beschil-
derde druiplijsten, dorpels en kordonlijst. Vernieuwde 
houten kroonlijst op voluutvormige modillons. 
Rechthoekige muuropeningen, op de verdieping met 
geriemde omlijsting en imitatiesluitsteen, alle met 
vernieuwd houtwerk. Boven de voordeur een ven-
sterdeur met ondiep balkon, voorzien van fraai hek-
werk met guirlandemotieven en details in verguldsel. 
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nieuwe zij- en achtergevel. interieur gewijzigd, naar 
verluidt is een kelder met tongewelf behouden.

 ● tieltstraat 37: meubelfabriek [iD 212093].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● tieltstraat 40: woonwinkelpand [iD 212094].
woonwinkelpand, gebouwd in 1934 op de plaats 
van oudere bebouwing, door handelaar Remigius 
lindeboom. Ontworpen door architect G. Bouvry uit 
Pittem.

Hoekpand in rode baksteenbouw van twee bouwla-
gen en drie traveeën met afgeschuinde hoektravee, 
onder half schilddak in zwartgeglazuurde mechani-
sche pannen. Vernieuwde kroonlijst. Gecementeerde 
banden, arduinen plint. Rechthoekige muurope-
ningen onder betonlateien met gestileerd drape-
riemotief, op de verdieping met bewaard houtwerk 
(twee- en drieledige t-ramen). Begane grond met 
vernieuwd houtwerk. Uitspringend baksteenmetsel-
werk op de borstwering.

 ● tieltstraat 43: eclectisch burgerhuis [iD 212095].
eclectische burgerwoning, opgetrokken in 1910 in 
opdracht van handelaar jules De Deurwaerder - De 
munster op de plaats van een vroeger magazijn en 
rosmolen. Het oostelijker gelegen huis met achterlig-
gende bakkerij behoorde tot dezelfde eigenaar.

woning van twee bouwlagen en zes traveeën 
onder mansardedak in zwartgeglazuurde mecha-
nische pannen, staande dakvlakken in natuurleien, 
verdwenen oeil-de-boeuf. Geprofileerde houten 
kroonlijst op klosjes met voluutvormige modillons. 
Vooruitspringende rechtertraveeën met in- en uitge-
zwenkte topgevel onder zadeldak met haakse nok. 

winkelraam tot op de grond getrokken om poort voor 
autobergplaats te integreren. Op de borstwering van 
de zolderverdieping de arduinen jaartalsteen “annO 
1910”. linkertraveeën onder verhoogde tuitgevel met 
bolbekroningen.

korfbogige muuropeningen met oorspronkelijk 
houten schrijnwerk, schuiframen op de begane 
grond, t-ramen op de verdieping. Dubbele voordeur, 
toegankelijk via twee treden, rechts geflankeerd 
door gietijzeren voetschraper. Zoldervensters als 
drielicht uitgewerkt. Rijkelijk gebruik van arduin voor 
plint, speklagen, water- en kordonlijsten, sluitstenen, 
schouderstukken en dekstenen.

 ● tieltstraat 62: winkel, gedateerd 1907 [iD 
212096].

Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● tieltstraat 69: woonwinkelpand [iD 212111].
woonwinkelpand, volgens kadaster opgetrokken in 
1912 voor winkelier adhemar De Snouck-mortier.

Dubbelhuis in rode baksteenbouw onder zadeldak 
in zwartgeglazuurde mechanische pannen. Deels 
vernieuwde houten kroonlijst op modillons. arduinen 
plint. licht verdiepte traveenissen met rondboogfries. 
Begane grond met dubbele houten toegangsdeur 
met beglazing en ijzeren hekwerk, aan weerszijden 
geflankeerd door grote drieledige winkelvensters; 
bovenlichten in geel glas tussen verticale roedes. 
Verdieping met korfbogige vensteropeningen met 
ranke t-ramen. Baksteenkaders op de borstwering.

 ● tieltstraat 72: Dorpswoning [iD 212112].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● tieltstraat 81: Burgerhuis [iD 212113].
woning met lichte art-deco-invloed, opgetrokken in 
1926.

enkelhuis van twee bouwlagen in oranje- en bruinro-
de baksteenbouw onder half schilddak in zwartgegla-
zuurde mechanische pannen (nok haaks op straat). 
tuitgevel van drie traveeën, licht verdiepte traveenis-
sen eindigend op muizentand. arduinen topstukken, 
verdwenen op topfiaal. Plint in ruw gekapte natuur-
steenblokken. Schouderboogvormige muuropenin-
gen onder arduinen strekken, houten schrijnwerk 
(schuif- en t-ramen), vernieuwde deur. arduinen on-
derdorpels met dubbele groef. Decoratief metselwerk 
op de borstwering, arduinen jaartalsteen “1926”. 
Geometrische ijzeren sierankers. Drieledig zolder-
venster onder druiplijst met afgeschuinde kanten.

 ● tieltstraat 87-89: Gekoppelde dorpswoning [iD 
212114].

Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● tieltstraat 91: Dorpswoning [iD 212115].
Opgetrokken in 1911-1912 voor brouwer jules 
tavernier-lison. mogelijk vroegere herbergfunctie.

Vrijstaand enkelhuis van een bouwlaag en drie 
traveeën in rode baksteenbouw onder zadeldak in 
mechanische pannen (later toegevoegd dakvenster). 
Vernieuwde kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen 
met vernieuwd schrijnwerk. levendige straatge-
vel door toepassing van diverse materialen: witte 
baksteen voor de korfboogvelden, koplagen, oortjes, 
overhoeks tandfries en horizontale banden; arduin 
voor de kordonlijst, doorlopende bovendorpel en 
sluitstenen.
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 ● tieltstraat 100: Villa [iD212097].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● tieltstraat 103: Villa [iD 212098].
Villa met lichte cottage-invloed, gebouwd in 1930 in 
opdracht van leon Baert - Van canneyt, eigenaar 
van de nabijgelegen “torremolen” of “Baerts molen”. 
in de tweede helft van de 20ste eeuw wordt pelzen-
handel Van canneyt er uitgebaat.

Vrijstaande woning van twee bouwlagen in rode 
baksteenbouw onder laag uitlopende zadeldaken in 
bruingeglazuurde mechanische pannen. Puntgevels 
met vakwerkimitatie in de geveltoppen. Houten 
kroonlijst, op de hoeken gesteund door witstenen 
consoles. Rechthoekige muuropeningen, onder meer 
drie- en vierledig, onder rechte lateien met simili-af-
werking. Portiek onder platte bedaking, afgeschuinde 
dagkanten. erker en uitspringend hoekraam tussen 
geblokte pilasters.

ten zuidoosten een bakstenen bijgebouw met 
schouw, onder mansardedak in bruingeglazuurde 
pannen (nok haaks op straat), rechthoekige muur-
openingen onder betonlateien. Ruime tuin afgesloten 
van de straat door haag.

 ● tieltstraat 110: Villa [iD 212099].
Villa met regionalistische invloed, gebouwd in 1928 
voor de weduwe van molenaar Ferdinand Baert-
Vandeputte, die de “torremolen” of “Baerts molen” 
uitbaatte. De bouwaanvraag werd ingediend door 
zoon leon Baert - Van canneyt, het ontwerp is van 
de hand van architect V. lievens uit tielt.

Vrijstaande woning van twee bouwlagen en drie tra-
veeën in oranjegele baksteenbouw onder zadeldak 

in bruingeglazuurde mechanische pannen (nok pa-
rallel met straat). erkertravee met haakse puntgevel. 
Vernieuwde kroonlijst. Roodbakstenen getande ban-
den en dito rondbogige deuromlijsting met witstenen 
sluitsteen. Op de begane grond driezijdige erker aan 
straatzijde, tweezijdige erker op de zijgevel, onder 
leien bedaking. Rechthoekige vensteropeningen, 
onder meer drieledig.

Similibepleistering bij erker, rond enkele ramen, 
band onder kroonlijst en geveltoppen. Oorspronkelijk 
schrijnwerk met horizontale roedeverdeling en dub-
bele toegangsdeur met geometrisch glas-in-lood 
thans verdwenen.

Omringende tuin afgesloten van de straat door rood-
bakstenen tuinmuurtje met betonnen hekwerk en 
geïntegreerde pijlerkapel.

 ● tieltstraat 115: Dorpswoning [iD 212101].
eenlaagse dorpswoning, gebouwd in 1905 op een 
leeg perceel, voor bediende emiel Van maele-Van 
Dorpe.

eenlaagswoning van vijf traveeën in verankerde 
donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in me-
chanische pannen. Geprofileerde houten kroonlijst. 
Dubbel overhoeks tandfries. Getoogde muuropenin-
gen met arduinen onderdorpels, houten schrijnwerk 
met grote roedeverdeling en luiken. midden-20ste-
eeuwse voordeur met ouder tweeledig bovenlicht.

 ● tieltstraat 124: Dorpswoning [iD 212102].
Dorpswoning uit 1925, als verbouwing of herbouw 
van twee kleine woningen van voor het midden van 
de 19de eeuw, die in 1872 werden samengevoegd tot 
een geheel. eenlaagswoning van vijf traveeën onder 

mansardedak in mechanische pannen (nok paral-
lel met straat). Vernieuwde kroonlijst. Straatgevel 
in sierpleisterwerk, onder meer verticaal geribde 
banden, spiegels en architraven boven de getoogde 
muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk; beschil-
derde natuurstenen onderdorpels.

 ● tieltstraat zonder nummer: kapel van Onze-
lieve-Vrouw [iD 212100].

Onze-lieve-Vrouwekapel, opgetrokken circa 1928 
als deel van de tuinmuur van woning nr. 110.

Verjongend oplopende roodbakstenen pijlerkapel 
met getrapte bovenzijde. Spitsbogige beglaasde 
kapelnis met beeld Onze-lieve-Vrouw van lourdes.

 ● Verbieststraat 5: Burgerhuis [iD 212201].
Dit bouwkundig relict werd reeds gesloopt.

 ● Verbieststraat 7-11: Groepsbebouwing ontworpen 
door w. Vercoutere [iD 212199].

Dit relict werd deels gesloopt (nr. 7,11).

eenheidsbebouwing uit de jaren 1920.

tijdens de eerste wereldoorlog worden drie be-
staande huizen op deze plaats tot puin herleid. De 
huizen worden heropgebouwd in 1920-1921 naar 
ontwerp van architect w. Vercoutere uit izegem, in 
opdracht van de gebroeders alphons (onderwijzer), 
jules (koster) en joseph (drukker) Veys uit Pittem. 
De heropbouw van de woningen kwam in aanmer-
king voor de “dienst der wederopbouw”. De wonin-
gen werden eenvoudiger uitgevoerd dan voorgesteld 
op het bouwplan.
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Rij van drie enkelhuizen van telkens twee traveeën 
in repetitief schema, in rode baksteenbouw van 
twee bouwlagen onder zadeldak in zwartgegla-
zuurde mechanische pannen. Vernieuwde kroonlijst. 
korfbogige muuropeningen met grotendeels be-
waard schrijnwerk: t-ramen met kleine roedeverde-
ling in bovenlicht. arduinen onderdorpels. Houten 
voordeur bewaard bij nr. 11, met drieledige beglazing 
en bovenlicht in kleine roedeverdeling. nr. 7 met later 
ingebrachte winkelpui, met bovenlicht in gekleurde 
beglazing tussen kleine roeden, op de verdieping 
gekleurd glas-in-lood; plint en dorpel in granito.

 ● Verbieststraat 12-14: Dorpswoningen [iD 212198].
Samenstel van lage dorpswoningen uit het 
tweede en derde kwart van de 19de eeuw. nr. 12 
wordt gebouwd in 1837 door herbergier carolus 
Vanzieleghem uit Pittem, als herbouw en vergroting 
van een stuk van nr. 10 en vermoedelijk uitgebaat 
als herberg. Pas geregistreerd bij kadaster in 1854. 
in 1863 laat dezelfde eigenaar woning nr. 14 bijbou-
wen, waar hij vermoedelijk een winkel opende (zie 
vermelding beroep winkelier). Postkaarten van circa 
1900 tonen het mansardedak van nr. 14 voorzien van 
vier dakvensters.

eenlaagsbouw van drie en vier traveeën onder man-
sardedak in mechanische pannen (nok parallel met 
straat). Nr. 12 met geprofileerde houten kroonlijst, 
bij nr. 14 vernieuwd. Straatgevel in rotsbepleistering, 
getoogde muuropeningen met geriemde en vlakge-
pleisterde omlijstingen met waterlijst, luikduimen. 
Vernieuwd schrijnwerk, arduinen onderdorpels. nr. 
14 met nieuwe rolluikkasten. Gecementeerde plint 
met imitatiefrijnslag.

 ● Verbieststraat 13-15: Herberg De Rooster [iD 
212197].

Dit relict werd deels gesloopt (nr. 15).
Voormalige herberg “De Rooster”, verbouwd tot 
samenstel van twee woningen. De woningen worden 
reeds weergegeven op het primitief kadasterplan 
(circa 1830), als eigendom van winkelier Ferdinand 
ameye uit Pittem. Het huis wordt diverse malen 
gesplitst en terug samengevoegd, oorspronkelijk als 
eenlaagsvolume onder mansardedak, zie vroegere 
daklijn met vlechtingen op de zijgevels. Vermoedelijk 
in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot twee 
bouwlagen. Op postkaarten van circa 1900 weerge-
geven als één geheel, van vijf traveeën en linker-
poorttravee, in gebruik als herberg “De Rooster”, met 
bijhorende slagerij, uitgebaat door familie Braekevelt. 
Vermoedelijk wordt tijdens het interbellum de huidige 
lijstgevelafwerking in bepleistering met horizontale 
imitatievoeg aangebracht. in de loop van de verdere 
20ste eeuw wordt de herberg gesplitst en ingericht 
tot twee woningen, met inbreng van een tweede 
voordeur.

Breed volume van twee bouwlagen onder zadeldak 
in zwarte Vlaamse pannen, thans onderverdeeld in 
twee wooneenheden. Houten kroonlijst. Gepleisterde 
lijstgevel van vijf traveeën en linkerpoorttravee, met 
horizontale imitatievoeg en -omlijstingen, plint met 
vakken in natuursteenimitatie. Rechthoekige muur-
openingen. nr. 13 met houten t-ramen op de verdie-
ping, bewaarde voordeur met fraai houtsnijwerk en 
drieledige beglazing, onder rechthoekig bovenlicht. 
nr. 15 en begane grond nr. 13 voorzien van nieuw 
schrijnwerk. Zijgevels in blote baksteen, met zichtba-
re vroegere daklijn met vlechtingen. nr. 15 met later 
ingebrachte deuropening.

 ● Volderstraat 15: Burgerhuis [iD 212169].
Burgerwoning uit 1889, aangepast tijdens het 
interbellum.
Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt op 
deze plaats reeds bebouwing weergegeven. in 1889 
wordt een nieuwe woning gebouwd, op de plaats van 
de ruïnes van een ouder huis. tot voor 1904 vormt 
de woning kadastraal één geheel met nr. 17, eigen-
dom van handelaar Polydoor Van maele, die een 
olieslagerij uitbaatte in de Schuiferskapellestraat. 
Vermoedelijk wordt de voorgevel van de woning 
aangepast tijdens het interbellum.

woning van twee bouwlagen in rode baksteenbouw 
onder mansardedak in zwartgeglazuurde pannen en 
leien (nok parallel met straat). Geprofileerde houten 
kroonlijst op klosjes. Oeil-de-boeuf. Rechtertravee 
met driezijdige erker op de verdieping en oplopend 
boven de kroonlijst met hoekig afgeronde opstand, 
waarbinnen puntig drielicht. Vakken in decoratief 
metselwerk op de borstwering en onder de kroonlijst. 
Rechthoekige muuropeningen met betonlateien, 
horizontale gevelbanden. Houten schrijnwerk uit 
het interbellum (schuif- en t-ramen). Voordeur met 
beglazing en hekwerk. natuurstenen plint. Op de 
begane grond met doorlopende onderdorpel.

 ● Volderstraat 17: Burgerhuis [iD 212170].
Burgerwoning uit 1906.

Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt op 
deze plaats reeds bebouwing weergegeven. in 1906 
wordt de oudere bebouwing afgebroken en een 
nieuwe woning gebouwd, in opdracht van handelaar 
Polydoor Van maele, tevens eigenaar van nr. 15 en 
van een olieslagerij in de Schuiferskapellestraat. 
Recent gerenoveerd, onder meer met inbreng van 
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nieuw schrijnwerk. thans in gebruik als opvangcen-
trum van het Ocmw.

woning van twee bouwlagen en vier traveeën onder 
mansardedak in zwartgeglazuurde pannen en leien. 
Houten dakvenster met fronton, geflankeerd door 
twee oeils-de-boeuf. Houten geprofileerde kroonlijst 
op klosjes. Voorgevel in siercementering, op de be-
gane grond met bossagewerk, imitatiesluitstenen en 
druiplijst, op de verdieping met horizontale voegimi-
tatie en entablementen boven de vensteropeningen. 
arduinen kordonlijsten en plint. Rechthoekige muur-
openingen met vernieuwd schrijnwerk (kunststof). 
Houten voordeur met beglazing en fraai hekwerk, ge-
profileerde en getande tussendorpel van bovenlicht. 
Haakse achteraanbouw van twee bouwlagen onder 
half schilddak, aangepaste muuropeningen.

4.3 de inventaris orgels
 ● Stationsstraat 1: Orgel kloosterkapel zusters van 

maria [iD 92203].
Voorgeschiedenis
na de bouw van de nieuwe kapel (1901-1904) was 
een nieuw orgel geleverd door j. Deprez & Zoon 
(Gent). in 1934 werd dit instrument tweedehands ver-
kocht aan de kerk van Zandvoorde (bij Zonnebeke) 
waar het zich nog steeds bevindt.
Huidig orgel
auteur oorspronkelijk instrument : j. anneessens 
(menen) Bouwjaar : 1934 Ombouw : P. anneessens 
(menen), ca. 1960 .

 ● markt zonder nummer: Orgel kerk Onze-lieve-
Vrouw [iD 92202].

in 1764-1765 werd een nieuw orgel gebouwd door 
P.j. de Rijckere (kortrijk); hiervan rest thans enkel 
de orgelkast die het werk was van e. van Sasseville 

(Harelbeke). in 1827 hadden renovatiewerken plaats 
door P.-j. de Volder (Gent). in 1863-64 zouden 
herstellingen aan dit orgel uitgevoerd zijn, door 
Ph.-j. Forrest (toen nog gevestigd in Geluveld). in 
1873 werd door dezelfde Forrest (nu in Roeselare) 
een quasi nieuw instrument ingebouwd in de oude 
orgelkast. in 1910 hadden herstellingen plaats door 
j. anneessens (menen); in 1929 plaatste dezelfde 
een electro-ventilator. in 1964 had een ingrijpende 
ombouw plaats door jos. loncke & Zonen (esen). 
in 1990 werden nogmaals wijzigingen doorgevoerd, 
door de firma ‘Loncke Orgelbouw’ (Zarren).

4.4 de inventaris landschappelijk erfgoed /  
houtige beplanting met erfgoedwaarde

 ● markt Pittem: Vrijheidsboom [iD 306470].
Op de markt van Pittem staat een geknotte linde. in 
1960 werd deze boom aangeplant, ter vervanging 
van de oorspronkelijke vrijheidsboom die van 1830 
dateerde. De linde is aangeplant tussen de kerk en 
het voormalig gemeentehuis, dus tussen geestelijke 
en wereldlijke macht, een kenmerkende standplaats 
voor een vrijheidsboom.

aan de stam hangt een bordje met het opschrift:
“mijn stam blijft langer staan
mensch, dan uw vluchtig leven
laat U, laat mij ook sneven
een volk zal nooit vergaan”

“na 50 jaar terug van weggeweest, teruggeplaatst 
door toedoen van de heemkundige kring, de tekst die 
de oude vrijheidsboom zovele jaren droeg…”

4.5 beschermd erfgoed
Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke 
beschermingsstatuten:

 ● een beschermd monument,
 ● een beschermd cultuurhistorisch landschap,
 ● een beschermd stads- of dorpsgezicht
 ● en een beschermde archeologische site.

Vanaf de voorlopige bescherming is er een onder-
houds- en instandhoudingsplicht [actief/passief be-
houdsbeginsel artikel 6.4.1-6.4.3]. Voor bouwkundige 
ingrepen die vergunningsplichtig zijn, is een bindend 
advies van de agentschap Onroerend erfgoed nood-
zakelijk. Voor andere ingrepen moet een toelating aan 
het agentschap Onroerend erfgoed / erkende erfgoed-
gemeente gevraagd worden, tenzij vrijgesteld in een 
goedgekeurd beheersplan [artikel 6.4.4.]
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Binnen de planperimeter ligt één beschermd monu-
ment.

Beschermd als monument

 ● markt zonder nummer: Parochiekerk Onze-lieve-
Vrouw: toren [14296].

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden.

De toren van Onze-lieve-Vrouwekerk is beschermd 
als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door de:
artistieke waarde
in casu kunstwaarde

historische waarde
in casu oudheidkundige waarde

De koninklijke commissie voor monumenten da-
teerde de bewaarde toren in 1905 als 11de-eeuws, 
uit de regeerperiode van graaf Robrecht de Fries 
(1071-1093). later werd de eerste helft van de 12de 
eeuw als datering naar voor geschoven. Het betrof 
een driebeukige basilicale kerk met een vrij lang en 
vermoedelijk vlak afgesloten koor, transept, en een 
middentoren op rechthoekig grondplan met achtkan-
tige opbouw in veld- en baksteen. Van dit romaanse 
bouwwerk zijn thans nog de vieringtoren en de 
noordmuur van het hoogkoor bewaard.

net ten noorden van het plangebied ligt:
 ● Schuiferskapellestraat 58: Plaatsmolen of molen 

Goethals [14298]
Beschermd monument van 06-02-1985 tot heden.

5 atlas der buurtwegen

De wet van 1841 verplichtte de gemeenten tot de op-
maak van een inventaris van alle buurtwegen op hun 
grondgebied en ze in kaart te brengen in een atlas der 
buurtwegen, met een beschrijving van de betrokken 
percelen en hun eigenaars.
een buurtweg, voetweg / chemin, sentier is een open-
bare weg ingeschreven in de atlas der buurtwegen.
Onder buurtwegen in algemene zin worden zowel de 
chemins als de sentiers begrepen:

 ● chemin of weg waarvan de bedding aan de over-
heid toebehoort, werd in de atlas opgenomen met 
een dubbele volle lijn

 ● sentier of voetweg met een private bedding, maar 
met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van 
doorgang, staan opgetekend met een dubbele 
stippellijn.

De wet van 1841 stelt de procedure vast om wijzigin-
gen, afschaffingen of nieuwe wegen aan te brengen 
in de atlas, het betreft een Provinciale bevoegdheid.
Volgende chemins / sentiers vallen samen met 
gemeentewegen/voetwegen:

 ● De meulebekestraat is opgenomen als ‘chemin 5’.
 ● De koolskampstraat is opgenomen als ‘chemin 3’. 
 ● De kauwstraat en een gedeelte van de markt is 

opgenomen als ‘chemin 2’. 
 ● De eikeldreef opgenomen als ‘chemin 60’. 
 ● De egemstraat is opgenomen als ‘chemin 7’. 
 ● De kokerstraat is opgenomen als ‘chemin 58’.  
 ● een gedeelte van de markt en de 

Schuiferskapellestraat is opgenomen als ‘chemin 
4’.

 ● Het meest noordelijke deel van de 
Schuiferskapellestraat is opgenomen als ‘chemin 
14’. 

 ● De Heidenskerkhofstraat is opgenomen als 
‘chemin 16’. 

 ● De wielewaalstraat is opgenomen als ‘chemin 
25’. 

 ● De Verbieststraat is opgenomen als ‘chemin 1’. 
 ● De muylestraat is opgenomen als ‘chemin 61’.
 ● De Fonteinestraat is opgenomen als ‘chemin 32’.
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 ● Het Schoolstraatje is opgenomen als ‘Sentier 74’. 
 ● De Doelstraat is opgenomen als ‘Sentier ‘73’. 
 ● De Voldersstraat is opgenomen als ‘Sentier 76. 
 ● De Koffiestraat en een deel van de 

tiengebodenstraat is opgenomen als ‘Sentier 75’. 
 ● De kerkstraat is opgenomen als ‘Sentier 72’.
 ● De muizebeekstraat is opgenomen als ‘Sentier 

82’.
 ● De koolkenstraat is opgenomen als ‘Sentier 92’.
 ● Sentier 78 loopt ten oosten van Plaatsmolen over 

private percelen

 ● Sentier 93 werd afgeschaft op 17 oktober 1947.
 ● Sentier 86 werd gedeeltelijk afgeschaft op 20-09-

1871 en volledig afgeschaft op 27-10-1958.

6 Rooilijnplannen

in het plangebied zijn 11 rooilijnplannen van toepas-
sing: 

 ● Rooilijn- en onteigeningsplan “eikeldreef” (GR 
04.02.1991).

 ● Rooilijnplan Fonteinestraat (kB 16.02.1972).
 ● Rooilijnplan kauwstraat (kB 22.07.1897).
 ● Rooilijnplan koolskampstraat (tussen kauwstraat 

en tieltstraat) (kB 22.07.1897).
 ● Rooilijnplan koolskampstraat (deel kauwstraat-

Plaatsmolenweg) (kB 22.07.1897).

 ● Rooilijnplan markt (kB 22.07.1897).
 ● Rooilijn- en onteigeningsplan muylestraat (kB 

24.11.2003).
 ● Rooilijnplan Schuiferskapellestraat (kB 

01.05.1939).
 ● Rooilijn- en onteigeningsplan tieltstraat - 

Stationsstraat (kB 17.10.1934).
 ● Rooilijnplan Verbieststraat - gedeelte markt - ge-

deelte egemstraat (kB 22.07.1897).
 ● Rooilijnplan Volderstraat (kB 22.07.1897).
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7 VHA, Vlaams hydrografische atlas

De Vlaamse Hydrografische Atlas bevat de beheer-
der en de categorie van de waterlopen.
Volgens artikel 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare 
waterlopen’, daterend van 28-12-1967, gewijzigd 
bij decreet d.d. 28-04-2014, zijn de aangelanden, 
gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht 
doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereed-
schap en werktuigen voor de uitvoering van werken 
te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen 
van de ruimingswerken binnen een 5- meterstrook 
vanaf de oever te aanvaarden.
De onbevaarbare waterlopen worden in drie catego-
rieën gerangschikt [1ste, 2de en 3de].
Volgens dezelfde wet kunnen buitengewone wer-
ken van verbetering of wijziging aan onbevaarbare 
waterlopen van de tweede en de derde categorie 
slechts uitgevoerd worden na een machtiging van de 
bestendige deputatie van de Provincie.

Doorheen het plangebied loopt enkel de 
Zwartegatbeek, een waterloop van tweede categorie.

8 gemeentelijke verordeningen

 J bouwverordening
Volgende stedenbouwkundige verordeningen [niet-
limitatieve lijst] gelden:

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening in-
zake toegankelijkheid [BVR 05-06-2009 en latere 
wijz.];

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoor-
zieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater [BVR 05-07-2013];

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de in-
richtingen van gebieden voor dergelijke verblijven 
2.33_3_1 [BVR 08-07-2005];

 ● algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer 2.31_1_1 [BVR 29-04-1997];

 ● provinciale stedenbouwkundige verordening in-
zake het overwelven van baangrachten 2.33_4_1 
[mB 23-07-2008];

 ● Gemeentelijke verordening voorbouwlijn buiten 
bebouwde kom: het besluit van de gemeente-
raad van 24 februari 2003 houdende vaststelling 
van een bouwverordening inzake voorbouw-
lijn (nl. bouwen op 6 m na de rooilijn of, indien 
geen goedgekeurd rooilijnplan, op 10 m uit de 
wegas buiten de bebouwde kom) [goedgekeurd 
door Bestendige Deputatie op 10/04/2003 (B.S. 
23/05/2003)];

 ● Gemeentelijke verordening hemelwaterputten: het 
besluit van de gemeenteraad van 29 september 
2003 houdende verplichtstelling van een hemel-
waterput of infiltratievoorziening.[goedgekeurd 
door Bestendige Deputatie op 30/10/2003].

Legende

contour

bevaarbare waterloop

waterloop 1e categorie

waterloop 2e categorie

waterloop 3e categorie

niet geklasseerde waterloop

Bron: Map service Geoloket: Mobiliteit/AGS_fietsroutenetwerk
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 ● Gemeentelijke verordening betreffende de lozing 
van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aan-
sluiting op de openbare riolering en de afkoppe-
ling van hemelwater afkomstig van particuliere 
woningen: het besluit van de gemeenteraad van 
26 mei 2003;

 ● Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake woonkwaliteit bij meergezinswoningen: het 
besluit van de gemeenteraad van 19 december 
2016 [goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 
op 9 februari 2017].

9 Verkavelingen

Binnen het plangebied zijn een veertigtal verkavelin-
gen gelegen, deze werden aangeduid op onderstaan-
de kaart.
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Pl a nn i ngSco nte x t

1 ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

1.1 algemeen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is 
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23 septem-
ber 1997. Het omvat een informatief, richtinggevend 
en bindend gedeelte.

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
aan voor vier structuurbepalende elementen en com-
ponenten op Vlaams niveau:

 ● stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;
 ● elementen van het buitengebied;
 ● economische knooppunten;
 ● lijninfratsructuren.

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt 
op kernachtige wijze uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaan-
deren open en stedelijk’.

concreet is het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau ge-
richt op:

 ● het versterken van stedelijke gebieden en netwer-
ken door bundelen van functies en activiteiten;

 ● het behoud en de versterking van het buitenge-
bied door bundeling van wonen en werken in de 
kernen van het buitengebied;

 ● het concentreren van economische activiteiten in 
economische knooppunten;

 ● het optimaliseren van de bestaande verkeers- en 
vervoersstructuur en het verbeteren van het open-
baar vervoer.

 
Het RSV vormt het kader voor de provinciale en ge-
meentelijke structuurplannen en werkt aldus door op 
het provinciale en gemeentelijke niveau.

Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de 
gedeeltelijke herziening van het RSV definitief vastge-
steld. in deze herziening komen er twee belangrijke 
aspecten aan bod:

 ● ruimte voor wonen;
 ● ruimte voor bedrijvigheid.

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse Regering de 
tweede herziening van het RSV definitief vastgesteld. 
De tweede herziening gaat hoofdzakelijk over het ac-
tualiseren van het cijfermateriaal rond wonen, werken, 
open ruimte, recreatie en infrastructuur. er is tevens 
een afstemming met het decreet grond- en panden-
beleid.

Binnen het RSV wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen gemeenten gelegen in het stedelijk gebied en ge-
meenten gelegen in het buitengebied. Het plangebied 
van het RUP ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem, ligt 
in het buitengebied, en valt buiten de afbakening van 
het ‘regionaalstedelijk gebied Roeselare’ en ‘struc-
tuurondersteunend kleinstedelijk gebied tielt’. in het 
buitengebied ligt de klemtoon op kernversterking van 
de bestaande dorpen, in tegenstelling tot de stedelijke 
gebieden waar een aanbodbeleid wordt gevoerd. Pit-
tem is een gemeente gelegen in het buitengebied. 

Pittem is in tegenstelling tot buurgemeenten wingene, 
ardooie en meulebeke niet geselecteerd als econo-
misch knooppunt. Pittem is enkel geselecteerd als 
structuurondersteunend hoofddorp.

in het buitengebied overweegt de open, onbebouwde 
ruimte. De natuurlijke en agrarische structuur vormen 
de fysische dragers van de open ruimte. De bebouwde 
ruimte en infrastructuren maken er deel van uit.
Het RSV pleit voor het behoud en waar mogelijk de
versterking van het buitengebied. Dit betekent het
bundelen van wonen en werken in de kernen om het
te vrijwaren voor de essentiële functies [landbouw, na-
tuur en bos, wonen en werken].
De belangrijkste doelstellingen voor het buitengebied
zijn:

 ● het tegengaan van versnippering,
 ● het inbedden van landbouw, natuur en bossen in

goed gestructureerde gehelen,
 ● het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke

kwaliteit,
 ● het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieube-

leid op basis van het fysisch systeem.

Specifiek betekent dit
voor de natuurlijke structuur:

 ● ontwikkeling van de beken en rivieren in relatie
met de omgevende vallei;

 ● een ruimtelijk - ecologische basiskwaliteit voor de
ecologische infrastructuur;

 ● herwaarderen van de bestaande bossen;
 ● beheersovereenkomsten

voor de agrarische structuur:
 ● erkenning en ondersteuning van de agrarische

macrostructuur;
 ● agrarische bedrijvenzone voor een leefbare agra-

rische structuur voor de nederzettingsstructuur:
 ● versterken van de centrumfunctie van de kernen
 ● lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend

bij hoofddorpen;
 ● geen verdere groei van linten en verspreide
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bebouwing 

voor de landschappelijke structuur:
 ● selectie van structurerende landschapselementen

en – componenten;
 ● gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor

karakteristieke elementen en componenten, gave
landschappen en open ruimteverbindingen.
voor andere functies:

 ● andere functies van het buitengebied zijn
recreatie en toerisme, gemeenschaps- en nutsvoor-
zieningen, waterwinning en ontginning.
Deze functies kunnen als hoofdfunctie voorkomen
maar zijn niet structuurbepalend voor het buitenge-
bied. Zij moeten zich dus richten naar de ontwikke-
lingsperspectieven voor de functies die wel structuur-
bepalend zijn in het buitengebied.

2 provinciaal ruimtelijk structuurplan 
West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan west-Vlaan-
deren is op 6 maart 2002 door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd.  naast het RSV vormt het PRS een refe-
rentiekader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente.
De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling ge-
schetst in het PRS sluiten aan bij het RSV en geeft 
nadere uitwerking en invulling aan de elementen die 
vragen om een samenhangend beleid over de ge-
meentelijke grenzen heen.

De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
de provincie west-Vlaanderen sluit aan bij het RSV
en geeft verdere invulling aan elementen die vragen
om een samenhangend beleid over de gemeentelijke
grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het
kader voor maatregelen waarmee de provincie de ge-
wenste structuur wil realiseren.
De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De
provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid
te behouden en te versterken. Daarom worden voor
structuurbepalende componenten op provinciaal ni-
veau ontwikkelingsperspectieven toegekend die ver-
schillend zijn naargelang het gebied waarin deze ele-
menten gelegen zijn.
Op 11 februari 2014 heeft de minister het addendum
van het provinciaal ruimtelijk structuurplan goedge-
keurd, mits uitsluiting van de verplichting om sociale
woningen te voorzien.
Het addendum werd aangevuld met een afwegings-
kader en toetsingscriteria inzake planologische ruil en
aansnijden agrarisch gebied voor wonen.
De wijziging van het PRS wV met betrekking tot de
gewenste ruimtelijke structuur van het landschap,

omvat onder meer een aantal beleidsprincipes inzake
erfgoed. Gesteld wordt dat het de taak is van de ge-
meenten om binnen de inventaris van het Onroerend
erfgoed uit te maken op welke elementen de gemeen-
ten actief willen inzetten en deze selectie afdoende te
motiveren zodat ze een meerwaarde kan bieden voor
het ruimtelijk beleid.
De visie op provinciaal niveau over de verschillende
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar ver-
schillende deelruimten. Per deelruimte worden voor
specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en
beleidsdoelstellingen geformuleerd.

Pittem situeert zich binnen de deelruimte ‘midden-
ruimte’. Volgende elementen zijn bepalend voor deze 
ruimte en het bijbehorende ruimtelijke beleid :
- Stedelijke gebieden en een gelijkmatig gespreid ras-
terpatroon van kernen als bundeling van activiteiten
- concentraties van bestaande bedrijvigheid in spe-
cifieke economische knooppunten voor clustering en 
endogene economische ontwikkeling
- kanaal Roeselare-leie als drager van watergebon-
den industrie en ecologische potenties
- a17 als belangrijke noordzuidverbinding tussen 
Brugge en kortrijk
- Beekvalleien, heuvelruggen, bosgebieden en open-
ruimteverbindingen als natuurlijke bouwstenen van 
het industriële landschap

een belangrijk streefdoel is de kwalitatieve (her)inrich-
ting van het nieuwe landschap met een integratie van 
de overgebleven relicten, zoals de bovenlokale reliëf-
componenten, open-ruimteverbindingen, beekvalleien 
en sommige bosgebieden.
Op de structurerende heuvelruggen (de rug van 
Westrozebeke, de zuidelijke flank van het Plateau van 
tielt (Poelberg, waterscheidingskam tielt-kanegem-
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aarsele, Pittemberg), de ketelberg, de rug van Hoog-
lede, het plateau van wijnendaele) dienen versnip-
pering, terreinnivelering en bebouwing te worden 
vermeden. Het afbakenen van bouwvrije zones staat 
hiervoor garant. 

De kernen Pittem wel opgewaardeerd tot structuuron-
dersteunend hoofddorp om de bijkomende woningbe-
hoefte en bedrijvigheid op te nemen.

3 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Pittem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd op 30
juni 2008 door de gemeenteraad definitief vastgesteld 
en goedgekeurd door de bestendige deputatie
op 4 november 2008.

De bepalingen van het richtinggevend deel van het 
GRS Pittem worden vertaald in het RUP daar deze 
steeds in relatie dienen te staan tot en in uitvoering 
moeten zijn van het GRS.
Hierin werd volgende ruimtelijke beleidselementen op-
genomen:

 J “4.1.4.1. opwaarderen van het bestaande 
kerngebonden woonpatrimonium en de 
woonomgeving”

• ontwikkelen van strategische projecten die het 
woon- en leefklimaat opwaarderen

• Woningdifferentiatie
• Stimuleren van geschikte woonvormen
• aandacht voor en behoud van karakteristieke 

gebouwen

 J “4.1.4.2. bundelen van wonen en verzorgende 
activiteiten naar het structuurondersteunend 
hoofddorp”

• Versterken identiteit van de kern.

3.1 Richtinggevend gedeelte
in het richtinggevend deel van het GRS lezen we vol-
gende relevante passages (pg. 19-21):

4.1.4. Ruimtelijke beleidselementen
4.1.4.1. opwaarderen van het bestaande kernge-
bonden woonpatrimonium en de woonomgeving”

De bestaande woningen in Pittem moeten zoveel 
mogelijk behouden en opgewaardeerd worden. De 
woonfunctie moet er attractief zijn, er moet gestreefd 
worden naar een gedifferentieerde samenstelling van 
de woningvoorraad (naar prijsklasse, grootte en type) 
en er moet voldoende woningdichtheid gecreëerd wor-
den, vooral dan in de morfologisch dichtst bebouwde 
gebieden van de kern Pittem, zonder hierbij over te 
gaan naar een eenzijdige keuze voor appartementen.
Het ter plaatse vervangen van woningen moet zoveel 
mogelijk worden gestimuleerd. inbreiding (invulbe-
bouwing) en het vervangen van woningen binnen de 
kern moet worden gezien in het perspectief van een 
kwalitatieve woonomgeving. De nadruk ligt op kwali-
teit, eerder dan op de kwantiteit. inbreiding betekent 
niet het automatisch bebouwen van alle nog vrije on-
bebouwde ruimten binnen de kern. Bij een kwalitatieve 
woonomgeving moet ook aandacht besteed worden 
aan openbare en private onbebouwde ruimten.

• ontwikkelen van strategische projecten die het 
woon- en leefklimaat opwaarderen

een aantal strategische projecten binnen de kern kun-
nen het woon- en leefklimaat nog verbeteren. Het gaat 
in het bijzonder om het verder aanpakken en herin-
richten van de dorpskern; ter hoogte van de tieltstraat 
en het Broeders maristenpark en -plein zijn reeds een 
aantal projecten uitgevoerd. Deze moeten verder af-
gewerkt en versterkt worden. Ook de herinrichting van 
de kerkomgeving moet in die context bekeken worden; 
de eigenlijke kern is de laatste decennia verschoven 
naar de tieltstraat. De kerkomgeving moet daar meer 
bij betrokken worden door een herinrichting van het 
openbaar domein.
De omgeving van het sportcentrum heeft heel wat po-
tenties die momenteel nog niet optimaal benut zijn. Het 
sportcentrum wordt uitgebreid; binnen dit project kan 
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het nabijgelegen overstromingsgebied en omgeving 
als parkgebied ingericht worden; ook de Plaatsmolen 
kan binnen het geheel ingekaderd worden. Daarnaast 
moeten verspreid over de woonkernen van de ge-
meente ook een aantal kleinschalige projecten worden 
gerealiseerd. er moeten voldoende open ruimten in de 
woonkernen worden voorzien, waarbij een evenwicht 
tussen verdichting en een aangenaam woonklimaat 
wordt nagestreefd. Voor de Spoorweglaan en omge-
ving wordt een BPa opgemaakt in functie van de her-
structurering van het gebied.

• Woningdifferentiatie
De doelstelling voor woningdifferentiatie zal in belang-
rijke mate betrekking hebben op dichtheid en onder-
scheid in woninggrootte. Dit houdt verband met een 
beleidskeuze die rekening houdt met een gewijzigde 
behoefte ten gevolge van de gezinsverdunning en de 
veroudering van de bevolking. De vraag naar nieuwe 
woningtypologieën en aangepaste kwalitatieve woon-
omgevingen wordt steeds groter. De behoefte aan 
goed gelokaliseerde en kleinere maar comfortabele 
woongelegenheden zal ook in Pittem toenemen. Deze 
woongelegenheden zijn veelal in hoofdzaak bestemd
voor bejaarden, zorgbehoevenden en vormen van 
niet-zelfstandig wonen. Vooral aspecten als ligging 
t.o.v. het centrum, voorzieningen en openbaar vervoer 
zullen aan belang winnen. er dient ook aandacht be-
steed te worden aan de behoefte aan woongelegen-
heden voor alleenstaanden en voor jonge gezinnen. 
Het stimuleren van gemengde gezinsvormen zal lei-
den tot het tot stand brengen van een gedifferentieerd 
woningaanbod.
Daarnaast moet voldoende woningdichtheid gecre-
eerd worden, vooral dan in de morfologisch dichtst 
bebouwde gebieden van de kern Pittem en egem, 
zonder hierbij over te gaan naar een eenzijdige keuze 

voor appartementering. Voor deze verdichting wordt 
uitgegaan van het streefcijfer dat door de hogere over-
heid wordt opgelegd 15 woningen per ha in buiten-
gebied. Om een differentiatie in het woningaanbod te 
creëren, is het uiteraard aangewezen om in de kern 
van het centrum een hogere dichtheid na te streven en 
aan de rand ervan een lagere dichtheid.

• Stimuleren van geschikte woonvormen
er dient over gewaakt te worden dat er een draag-
krachtig evenwicht ontstaat tussen de bestaande 
ééngezinstypologieën en de trend tot meergezins-
typologieën (appartementen). Bijkomende apparte-
mentsgebouwen kunnen enerzijds in de morfologisch 
dichtst bebouwde gebieden van het structuuronder-
steunend hoofddorp Pittem en anderzijds op strategi-
sche locaties (in het centrum van Pittem, langsheen 
de n50 t.h.v. egemkapelle,…) overwogen worden. Het 
aantal bouwlagen bij een (ver)nieuwbouw is contextu-
eel op te vatten in functie van de bestaande woningen 
in de omgeving.
Bij de opmaak van een afwegingskader i.v.m. appar-
tementsbouw binnen ruimtelijke uitvoeringsplannen 
moet rekening gehouden worden met onder meer vol-
gende zaken:
- aantal bouwlagen is afhankelijk van de locatie en in 
het bijzonder van de aanpalende gebouwen
- Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk binnen het 
project voorzien
- Stimuleren van verweving met handelsfuncties en 
openbare voorzieningen
- Differentiatie van verschillende woningtypes binnen 
een project
- esthetische waarde van nieuwe appartementen
er dient ook gestreefd te worden naar het ontwikke-
len van nieuwe ééngezinstypologieën met schakel-
bouwprincipes, die de kwaliteiten van de vrijstaande 

woningtypologieën (kwaliteiten als vrijheid, stukje tuin, 
akoestische elementen, privacy, enz.) evenaren.

• aandacht voor en behoud van karakteristieke 
gebouwen

Binnen de gemeente zijn – naast de beschermde ge-
bouwen - nog een aantal karakteristieke gebouwen 
gesitueerd. Deze gebouwen zijn niet beschermd, maar 
zijn in zekere zin behoudenswaardig. Ze hebben naast 
een esthetische en culturele waarde veelal ook een 
belangrijke erfgoedwaarde. Omdat verschillende van 
deze gebouwen momenteel niet meer gebruikt worden 
en leegstaan, kan een bestemmingswijziging voor een 
opwaardering van het gebouw zorgen.

binnen het juridisch woongebied
Herbestemming van leegstaande karakteristieke 
gebouwen in woongebied wordt gestimuleerd, mits 
rekening wordt gehouden met een aantal randvoor-
waarden: bij verbouwingen en/of uitbreiding moet het 
oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk gerespec-
teerd worden (materiaalkeuze en kleurgebruik, ver-
houding van de uitbreiding t.o.v. oorspronkelijke vo-
lume, bestaande omgeving,…).
wanneer nieuwe gebouwen worden ingeplant of be-
staande uitgebreid in de directe omgeving van deze 
gebouwen moet rekening gehouden worden met de 
context (hoogte van nieuwe gebouwen, kleurgebruik, 
functie,…), zodat de karakteristieke gebouwen niet 
worden verdrukt door nieuwe inplantingen en zo hun 
eigenheid binnen de ruimere omgeving verliezen.  
mogelijke nieuwe functies zijn o.a. woonbestem-
ming, horeca, zachte recreatiefuncties, verblijfsrecre-
atie, openbare voorzieningen (tentoonstellingsruimte, 
feestzaaltje, diensten,…).



63W V I  |  m e i  ‘ 1 9  |  R U P  R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  c e n t r u m  P i t t e m  |  s t a r t n o t a  |  0 6 4 2 6 63

 J 4.1.4.2. bundelen van wonen en verzorgende 
activiteiten naar het structuurondersteunend 
hoofddorp

 ● Versterken identiteit van de kern
Bij de realisatie van nieuwe projecten is het belang-
rijk dat de identiteit van de kern niet wordt aangetast. 
Zowel de morfologie als de functie van het gebouw 
zijn daarbij belangrijk. Bij de inplanting van nieuwe 
gebouwen moet rekening gehouden worden met de 
context (hoogte van nieuwe gebouwen, kleurgebruik, 
functie,…), zodat de bestaande gebouwen niet wor-
den verdrukt door nieuwe inplantingen waardoor de
kern zijn eigenheid verliest.

3.2 gewenste ruimtelijke structuur van deel-
ruimte Pittem

in het richtinggevend deel van het GRS lezen we vol-
gende relevante passages (pg. 67-71):

• Wooninbreiding ter versterking van de kern
Versterken van de kern door het voorzien van nieuwe 
woningen op een ruimtelijk verantwoorde manier. Dit 
betekent in de eerste plaats het opzetten van inbrei-
dingsprojecten en het vernieuwen van de bestaande 
toestand. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht 
aan het invullen van vrijliggende binnengebieden die 
volgens het gewestplan reeds in woongebied gelegen 
zijn. Het invullen van deze bouwmogelijkheden dient 
te gebeuren op een kwalitatieve manier. Dit betekent 
dat er gebouwd en verkaveld moet worden rekening 
houdend met de toestand ter plaatse. er zijn nog mo-
gelijkheden ten westen van de meulebekestraat, tus-
sen de Burchtstraat en de kauwstraat en in het noord-
oosten van de kern (omgeving wielewaalstraat).

• Stimuleren van geschikte woonvormen
er dient over gewaakt te worden dat er een draag-
krachtgevoelig evenwicht ontstaat tussen de be-
staande ééngezinstypologieën en de trend tot meer-
gezinstypologieën (appartementen). Bijkomende 
appartementsgebouwen kunnen in de morfologisch 
dichtst bebouwde gebieden van de kern van Pittem 
en anderzijds op nader te bepalen strategische loca-
ties (zoals bepaalde knooppunten, bepaalde locaties 
langsheen de n50) overwogen worden. De recente 
ontwikkelingen rond het Broeders maristenplein zijn 
daar een mooie illustratie van. er moet echter gewaakt
worden dat deze trend zich niet in de volledige kern 
verderzet. Het aantal bouwlagen bij een (ver)nieuw-
bouw is contextueel op te vatten in functie van de 
bestaande woningen in de omgeving. er dient ge-
streefd te worden naar het ontwikkelen van nieuwe 
ééngezinstypologieën met schakelbouwprincipes, die 
de kwaliteiten van de vrijstaande woningtypologieën 
(kwaliteiten als vrijheid, stukje tuin, akoestische ele-
menten, privacy, enz.) evenaren.

• heropwaarderen van publieke ruimten en open-
baar groen / optimale invulling van aantal pro-
jectsites

wegbeelden, pleinen en parkjes vormen de sterkste 
componenten van de beleving van het totaalbeeld van 
een woonkern. Daarom is het belangrijk dat Pittem 
verder werkt aan de inrichting van het openbaar do-
mein. niet enkel bij nieuw ontwikkelde woongebieden 
moet extra aandacht worden besteed aan (groene) 
publieke ruimten en de groene dooradering van de 
kern; ook een heel aantal bestaande woonstraten kun-
nen door een herinrichting een beter geheel vormen. 
Door materiaalgebruik, wegversmallingen, aanplantin-
gen, kleine groene zones,… kan een straat of wijk tot

een aangenaam woonerf worden ingericht. De groene 
publieke ruimten kunnen aan elkaar worden gelinkt, 
waardoor aangename en verkeersveilige wandel- en 
fietsverbindingen gecreëerd worden.
Binnen deze context kunnen een aantal strategische 
locaties worden aangeduid die als drager kunnen die-
nen. naast de drie mogelijke wooninbreidingsprojec-
ten en het (sport)park kunnen volgende sites bijdragen 
tot het groen karakter van de kern:
- Broeders maristenplein en –park. De site is goed ont-
sluitbaar, heeft een groen karakter, er is parkeergele-
genheid en er is een functionele verwevenheid
- De kerkomgeving. er zijn een aantal voorzieningen 
en handelszaken, maar de eigenlijke kern wordt ge-
vormd door de tieltstraat. Dit gebied moet daar meer 
bij worden betrokken. De herinrichting van het open-
baar domein in functie van fietsers en voetgangers 
met bijzondere aandacht voor de groeninrichting kan 
hiertoe bijdragen.
- De Plaatsmolen en de omgeving ervan kunnen ook 
een heropwaardering krijgen door deze zone her in te 
richten. Dit gebied kan zowel voor het sportpark als 
voor de nabijgelegen woongebieden van betekenis 
zijn.

bindende bepalingen

er zijn geen bindende bepalingen geformuleerd die 
verband hebben met de thematiek van voorliggend 
RUP.

3.3 goedkeuringsbesluit
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd goed-
gekeurd door de bestendige deputatie
op 4 november 2008, met uitsluitingen van de resulta-
ten van de woonbehoeftestudie.

LO

Landschappelijke integratie waterzuiveringsstation

Aanplanten van een groeibos

Waterbufferingsbekken

Groene ruimte in de kern versterken

Mogelijke inbreidingsprojecten

Oplossing voor zonevreemd bedrijvigheid

Categorisering wegennet

Aanpak doortocht N35 verderzetten

Spoorlijn

Handelsapparaat versterken (relatie kerkomgeving verbeteren)

Prioritaire woonreservegebieden
(indien behoefte kan worden aangetoond)

Potentiële (groene) projectzones

Buitenpoorten afsluiten voor doorgaand verkeer

Zoekzones woonreserve (volgens prioriteit)
Optimalisatie bestaande bedrijvenzone en
zoeklocatie uitbreiding lokaal bedrijventerrein

Woonlinten ruimtelijk afwerken

Aandacht voor karakter dorpskern
Beekvallei zoveel mogelijk vrijwaren

Uitbreiden sportpark (opmaken masterplan/BPA)
en realisatie bijkomende jeugdlokalen

(Gedeeltelijk) schrappen woonuitbreidingsgebied i.f.v.
sportinfrastructuur, parkgebied, buffergebied,...

Groene dooradering/parkkarakter sportpark

Herinrichting ongestructureerd gebied (BPA opgestart)

R

4

4

3

3

21

SumResearch / Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem

Kaart 07
Gewenste ruimtelijke structuur Pittem

Gemeentebestuur Pittem
1839/sv/november 2006



64 0 6 4 2 6  |  s t a r t n o t a  |  R U P  R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  c e n t r u m  P i t t e m  |  m e i  ‘ 1 9  |  W V I64

a lteR n ati e V eno nd eR zo ek

1 alternatievenonderzoek

1.1 nulalternatief

indien het RUP Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem 
niet wordt opgemaakt, blijven de bepalingen van het 
gewestplan en BPa’s van toepassing. Dit houdt in dat 
het centrum van Pittem verder kan evolueren, maar 
zonder in een overkoepelend planningsinstrument 
vastgelegde randvoorwaarden.
De visuele impact van nieuwe bouwprojecten op de 
dorpskern en het landschap, de aantrekkelijkheid en 
de inpassing van het weefsel in het landschap zijn in 
dat geval minder bewaakt. er zou geen duidelijkheid 
worden geschept op welke plaatsen meergezinswo-
ningen vergunbaar zouden kunnen zijn binnen het 
centrum van Pittem. Het aanwezige waardevol bouw-
kundig erfgoed zal in mindere mate veilig gesteld zijn.

1.2 locatiealternatief

aangezien dit plan inzet op het creëren van een kader 
i.f.v. de ruimtelijke kwaliteit van een bestaande dorps-
kern en de geselecteerde projectzones zich bevinden 
in bestaand te ((her-)ontwikkelen) woongebied vol-
gens het gewestplan is een locatiealternatief niet aan 
de orde.

1.3 inrichtingsalternatief

Het RUP houdt eerder een inrichtingsdifferentiatie in 
dan een bestemmingsdifferentatie.

in de geselecteerde projectzones binnen het RUP 
(zie p. 76-82) zullen randvoorwaarden worden gefor-
muleerd betreffende de woondichtheden, ruimtelijke 
configuraties en woontypologieën,.... . De uiteinde-
lijke randvoorwaarden voor deze projectzones zullen 
steeds nog inrichtingsalternatieven mogelijk maken. 

R e i k W i jdte en d e ta i lle R i ng

1.1 reikwijdte

De contour van het RUP omvat het centrum van het 
dorp Pittem. Hierbij wordt het plangebied grotendeels 
afgestemd op het woongebied zoals in het gewestplan 
vastgelegd.

Het op te maken RUP bestrijkt een gebied van 80ha
56a 50ca. 
Volgende differentiatie i.v.m. bouwvoorschriften zou-
den kunnen worden gemaakt:

 ● zone 1: kernbebouwing
 ● zone 2: randbebouwing
 ● zone 3: projectzones

Volgende overdrukken zouden op het grafisch plan de 
doelstellingen van de luiken ‘erfgoed’ en ‘meergezins-
woningen’ kunnen kunnen vertalen:

 ● overdruk ‘3 bouwlagen’
 ● overdruk ‘indicatieve aanduiding trage weg’
 ● overdruk ‘te behouden erfgoed’
 ● overdruk ‘gebouw met erfgoedwaarden’
 ● overdruk ‘meergezinswoningen toegelaten (onder 

voorwaarden)’

1.2 detaillering

Het RUP zal voorschriften hebben tot op perceelsni-
veau. er wordt gefocust op inrichtingsvoorschriften 
i.v.m. woningtypologie, gabarit, gebouwen met erf-
goedwaarden, maximaal bezettingspercentage e. 
d. bepaald worden. in de aangeduidde projectzones 
kunnen ook een maximaal aantal te realiseren woon-
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eenheden, zones non aedificandi, te behouden door-
zichten, te realiseren trage verbindingen, ... worden 
opgelegd.
Verder zal er wat bestemmingsvoorschriften betreft en-
kel een verfijning gebeuren voor toegelaten woonvor-
men zodat er bv. uitspraken kunnen gedaan worden 
over waar al dan niet meergezinswoningen kunnen 
opgericht worden. er zullen geen uitspraken gedaan 
worden over het veranderen van toegelaten functies 
zoals bv. handel. ambachten, horeca,... .

Pl a nn i ngSo P ti eS

1 gewenste structuur - planopzet

met de opmaak van het RUP Ruimtelijke kwaliteit cen-
trum Pittem wenst de gemeente Pittem in te zetten op 
het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwali-
teit van de centrum van Pittem. 
Daarvoor zal er rond 4 thema’s worden gewerkt:

 ● bouwvoorschriften
 ● erfgoed
 ● meergezinswoningen
 ● projectzones

Het doel van het RUP is handvaten bieden voor de 
aftoetsing van de goede ruimtelijke ordening bij om-
gevingsvergunningsaanvragen in het centrum van 
Pittem. aangezien het RUP enkel uitspraken zal doen 
m.b.t. inrichtingsvoorschriften, kan het als een ‘over-
druk-RUP‘ worden beschouwd.
in situaties waar BPa’s en/of verkavelingen van kracht 
zijn binnen de plancontour van het RUP blijven de 
voorschriften van deze BPa’s en/of verkavelingen gel-
den. 
echter, indien bij omgevingsvergunningsaanvragen 
beroep gedaan wordt op het decreet van 8 december 
2017 (zgn. codextrein), meer bepaald: “Verkavelings-
voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zijn 
geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige han-
delingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1, §2 VcRO)” en “van 
voorschriften van BPa’s ouder dan 15 jaar, kan wor-
den afgeweken bij aanvragen voor een omgevingsver-
gunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 
4.4.9/1 VcRO)” zullen de voorschriften gelden die in 
het kader van dit RUP worden opgemaakt.
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1.1 bouwvoorschriften

De bepalingen omtrent bouwvoorschriften zullen af-
hankelijk zijn van de locatie, de bestemming en de 
bestaande bebouwingstypologie. Zo zullen straten 
met een aaneengesloten gevelbeeld hun stedenbouw-
kundige kwaliteit vooral putten uit de harmonie van de 
gebouwen onderling. Onder andere de volumetrie 
(voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, nokhoogte,...) de ver-
schijningsvorm (materialisatie, gevelgeleding,...) en 
het ritme van de gebouwen in de straat (korrel, typolo-
gie, schakeling,...) zijn hierbij van belang.
Straten met een open straatbeeld putten hun steden-
bouwkundige samenhang vooral uit de ritmiek van de 
gebouwen en de kwaliteit van de tuinzones. Onder an-
dere het ritme van de gebouwen in de straat (tussen-
afstand, korrel, typologie, schakeling,...) en het groene 
karakter van de tuinen (hagen, bomen,...) zijn hierbij 
van belang.

Het plangebied wordt op die manier onderverdeeld in 
3 zones met verschillend ruimtelijk karakter:

 ● kernbebouwing
 ● randbebouwing
 ● projectgebieden

er wordt voorgesteld dat in regel 2 bouwlagen en 
een bijkomende bouwlaag in het dak mogelijk zijn.  
als uitzondering hierop kunnen 3 bouwlagen toege-
laten worden op plaatsen (i.h.b. straathoeken) met 
een grotere ruimtelijke draagkracht. 

er zullen voor elk van deze zones voorschriften opge-
steld worden met betrekking tot: 

• het aantal bouwlagen,
• de kroonlijsthoogte,
• de nokhoogte,
• de bouwdiepte,
• de aansluiting met andere gebouwen,
• de dakuitbouwen,
• de geveluitbouwen,
• het parkeren,
• de inrichting en verharding van de tuinzone,
• ...

Voor de zone van de kernbebouwing zullen extra voor-
schriften worden geformuleerd m.b.t.:

• een harmonieuze inpassing binnen de ruimtelijke 
context,
• de gevelbreedte,
• de gevelgeleding,
• de dakvorm,
• de materialisatie,
• ...

De zone van de kernbebouwing werd schematisch 
aangeduid aan de hand van de zone met “aandacht 
voor karakter dorpskern” zoals weergegeven op de 
kaart met de “gewenste ruimtelijke structuur” van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Pittem. Deze zone 
stemt overeen met de historische kernbebouwing, bo-
vendien incorporeert deze zone het merendeel van de 
voornaamste gebouwen met erfgoedwaarden. Deze 
zone zal in een latere fase van het RUP meer concreet 
afgebakend worden.
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1.2 erfgoed

in het kader van het behoud van de identiteit van het 
centrum van Pittem werden de meest waardevolle 
panden opgelijst, op basis van de vastgestelde inven-
taris van het bouwkundig erfgoed, opgesteld door het 
agentschap Onroerend erfgoed.

in de handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk 
beleid’ uitgegeven door agentschap onroerend erf-
goed worden de aspecten voor de beoordeling van 
erfgoed in 4 koepelbegrippen gevat:

de erfgoedwaarden zijn waarden die aan het relict 
op zich worden toegekend. Ze worden bepaald door 
een afweging van verschillende waarden en selectie-
criteria die de culturele en/of historische betekenis van 
het relict duiden (o.a. archeologische, architecturale, 
artistieke, culturele, esthetische, historische, indus-
trieel-archeologische, … waarden en zeldzaamheid, 
gaafheid, representativiteit, herkenbaarheid, … als 
criteria). Deze erfgoedwaarden worden voornamelijk 
bepaald op basis van kenmerken van het relict op zich 
en zijn historische context.

de gebruikswaarde heeft betrekking op de mate 
waarin het relict aan actuele gebruiksvragen kan be-
antwoorden (programma’s, activiteiten, infrastructu-
ren, verwachtingen met betrekking tot comfort, …).

de locuswaarde komt overeen met de mate waarin 
een relict de grotere ruimtelijke structuur ondersteunt 
of een bepalend deel is van een groter kwalitatief ge-
heel (gebouwenensemble, erfgoedgeheel, consistent 
straatbeeld, etc.). Deze waarde moet noodzakelijk in 
relatie met de omgeving worden geëvalueerd.

de belevingswaarde wordt bepaald door de mate 
waarin een relict, geheel of landschap een waardevol 
beeld biedt. maar ook door de wijze waarop het relict, 
geheel of landschap als een beeld wordt ervaren.

aan de hand van de aftoetsing van deze criteria aan 
alle vastgestelde bouwkundige relicten binnen de 
planperimeter werden de relicten door het planteam 
in 4 categorieën. 
2 categorieën waarbij de erfgoedrelicten zodanig be-
langrijk worden inschat voor het centrum van Pittem 
zodat sloop geen optie is. categorie a geeft weinig 
ruimte voor vergaande renovatie, verbouwing of uit-
breiding van de dakvlakken en gevels zichtbaar vanaf 
het openbaar domein van het relict, categorie B biedt 
meer mogelijkheden voor doordachte aanpassingen 
mits respect voor de erfgoedwaarden.

categorie c werd toegekend aan erfgoedrelicten met 
erfgoedwaarden die best behouden worden. indien 
dat niet zou gebeuren dient het pand echter vervan-
gen te worden door een pand met een minstens even-
waardige locus- en belevingswaarde.

categorie D werd toegekend aan erfgoedrelicten 
waarvoor het planteam oordeelde dat er geen bijzon-
dere erfgoedwaarden aanwezig zijn. Voor deze pan-
den worden in het RUP dan ook geen voorwaarden 
opgelegd.

Het is belangrijk op te merken dat alle voorschriften 
die zullen worden geformuleerd enkel van toepassing 
zullen zijn op de waardevolle gevels en dakvlakken 
zichtbaar vanaf het openbaar domein. 

 ● categorie a: “zeer waardevol erfgoed”
 ● Renovatie, verbouwing of uitbreiding dient vol-

ledig in functie te staan van het behoud  
van de erfgoedwaarden van deze bebouwing 
en het architecturaal geheel waartoe het even-
tueel behoort.

 ● waardevolle gevels en dakvlakken zichtbaar 
vanaf het openbaar domein kunnen niet ge-
sloopt worden.

 ● categorie b: “Waardevol erfgoed”
 ● Renovatie, verbouwing of uitbreiding gebeuren 

met aandacht en respect voor de erfgoedwaar-
den van deze bebouwing en het architecturaal 
geheel waartoe het eventueel behoort.

 ● waardevolle gevels en dakvlakken zichtbaar 
vanaf het openbaar domein kunnen niet ge-
sloopt worden.

 ● categorie c: “gebouw met erfgoedwaarden”
 ● Renovatie, verbouwing of uitbreiding gebeuren 

met aandacht en respect voor de erfgoedwaar-
den van deze bebouwing en het architecturaal 
geheel waartoe het eventueel behoort. 

 ● Sloop is enkel mogelijk indien het vervangen 
wordt door een pand met een minstens even-
waardige locus- en belevingswaarde.

 ● categorie d: “gebouw zonder bijzondere 
erfgoedwaarden”

 ● Voor deze panden worden in het RUP geen 
voorwaarden opgelegd.
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ter verduidelijking van het principe van een respect-
volle omgang met erfgoedwaarden bij het gedeeltelijk 
vervangen of toevoegen van gebouwdelen schuift het 
planteam 2 zinvolle houdingen of een combinatie van 
beide naar voor:

 J contextuele omgang met erfgoed

een respectvolle omgang met de erfgoedwaarden 
betekent niet noodzakelijk dat bij gedeeltelijke vervan-
ging of toevoeging de stijl van het oorspronkelijk ge-
bouw moet worden nagebootst. Door op een creatieve 
manier in te spelen op de ruimtelijke en materiële ken-
merken van het oorspronkelijk gebouw kan een inte-
ressante relatie of spel ontstaan tussen oud en nieuw.

 ● Basisschool de springplank, Brugge: tom thys 
architecten i.s.m. carton 123 architecten

 ● woonzorgcentrum wivina, Dilbeek: advvt

 J positief contrasterende omgang met erfgoed
een respectvolle omgang met de erfgoedwaarden van 
een bouwkundig relict is ook mogelijk door zodanig 
van het oorspronkelijke gebouw te verschillen dat de 
nieuwe elementen abstract worden. Bij het geslaagd 
toepassen van deze strategie worden de oorspronke-
lijke kwaliteiten van het gebouw niet aangetast maar 
ontstaat zelfs een interessante relatie of spel tussen 
oud en nieuw.

 ● Kanoor immoflandria, Melle: caan architecten

 ● Renovatie boerderij, Pepingen: lens ass 
architects

 J combinatie van beide strategieën

 ● ‘s Hertogenmolens, aarschot: noa architecten

 ● Uitbreiding Sint-Sixtusabdij, west-Vleteren: awG 
architecten
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Het is belangrijk op te merken dat afgezien van de 
bindende voorschriften die in het kader van dit RUP 
zullen worden geformuleerd, ieder vastgesteld bouw-
kundig relict onderworpen is aan een aantal rechtsge-
volgen (zie onroerend erfgoeddecreet).

Hieronder wordt een tabel weergegeven met een op-
lijsting van de in het plangebied gelegen erfgoedre-
licten en de waardering die door het planteam werd 
gegeven. 

erfgoedrelicten binnen de plancontour die geen ge-
bouw zijn (wegkapel, sculpturen, e.d.), vallen buiten 
de opzet van dit RUP en werden niet gecategoriseerd. 
Deze worden hieronder weergegeven:

 ● markt zonder nummer: Ommegang Heilige 
Godelieve [iD 211773].

 ● Schuiferskapellestraat zonder nummer: Pijlerkapel 
[iD 211950].

 ● tieltstraat zonder nummer: kapel van Onze-
lieve-Vrouw [iD 212100].

 ● koolskampstraat zonder nummer: wegkruis [iD 
211762].

 ● eikeldreef zonder nummer: Boomkapel [iD 
211652].

 ● Oostwijk zonder nummer: kapel Onze-lieve-
Vrouw [iD 211934].

 ● kauwstraat zonder nummer: Sculptuur Feniks [iD 
211744].

 ● markt zonder nummer: Standbeeld Pater Verbiest 
[iD 211772].

 ● Koffiestraat zonder nummer: kruis Van 
walleghem [iD 211758].

 ● tieltstraat zonder nummer: kapel van Onze-
lieve-Vrouw [iD 212100].

 ● Broeders maristenstraat zonder nummer: 
Broeders maristenpark [iD 211627]. 

 ● Broeders maristenstraat zonder nummer: 
Sculptuur Hommage aan Democritus [iD 211626]. 

De gebouwen die reeds afgebroken zijn sinds de op-
maak van de inventaris onroerend erfgoed werden 
ook niet gecategoriseerd. Deze relicten worden hier-
onder opgelijst:

Relicten afgebroken in de periode opmaak inventaris 
- vaststelling:

 ● egemstraat 15-17: Dorpswoningen [iD 211690].
 ● kauwstraat 5: Dorpswoning [iD 211745].
 ● meulebekestraat 40: Dorpswoning [iD 211971].
 ● tieltstraat 72: Dorpswoning [iD 212112].
 ● tieltstraat 100: Villa [iD212097].

Relicten gesloopt na vaststelling:
 ● Stationsstraat 2: Hoekwoning [iD 212074].
 ● tieltstraat 37: meubelfabriek [iD 212093].
 ● Stationsstraat 13: café Sportvriend [iD 212078].
 ● tieltstraat 87-89: Gekoppelde dorpswoning [iD 

212114].
 ● tieltstraat 62: winkel, gedateerd 1907 [iD 

212096].
 ● Verbieststraat 5: Burgerhuis [iD 212201].
 ● Verbieststraat 7,9,11: Groepsbebouwing ont-

worpen door w. Vercoutere [iD 212199]: Deels 
gesloopt (huisnummers 7 en 11 werden gesloopt)

 ● Verbieststraat 13-15: Herberg De Rooster [iD 
212197]: Deels gesloopt (huisnummer 15 werd 
gesloopt)

Sloopvergunning afgeleverd:
 ● markt 13: Dorpswoning [iD 211777].
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Relict_iD naam Straat Huisnummer waardering 
planteam Opmerkingen

211641 Onderwijzerswoning Doelstraat 1 c Bewaard
211642 Schoolgebouw Doelstraat 6 B Bewaard
211643 Burgerhuis Doelstraat 10 B Bewaard
211645 Hoekpand egemstraat 1 c Bewaard
211654 Hoeve ter Semmerzake Fonteinestraat 30 c Bewaard
211655 cichorei-ast Fonteinestraat zonder nummer B Bewaard
211675 Burgerhuis joos de ter Beerstlaan 1 B Bewaard
211676 Dokterswoning joos de ter Beerstlaan 15 c Bewaard
211677 Burgerhuis joos de ter Beerstlaan 19 c Bewaard
211691 Hoeve  kasteelgoed eikeldreef 1 B Bewaard
211746 winkelpand kauwstraat 22 c Bewaard
211747 Villa Zonnewende kauwstraat 29 a Bewaard
211748 Brouwerij tavernier kauwstraat 31 a Bewaard
211749 Dorpswoning kauwstraat 39 c Bewaard
211750 Dorpswoning kauwstraat 43 c Bewaard
211755 Dorpswoning kerkstraat 7 c Bewaard
211759 cichorei-ast Gotelaere koolkenstraat 5,7,9 B Bewaard
211761 conciërgewoning Vrije Basisschool koolskampstraat 8 c Bewaard
211770 Parochiekerk Onze-lieve-Vrouw markt zonder nummer toren: monument

kerk: B
Bewaard

211771 Pastorie markt 2 B Bewaard
211774 Burgerhuis markt 14 B Bewaard
211777 Dorpswoning markt 13 c Sloopvergunning afgeleverd
211778 Dorpswoning markt 16 c Bewaard
211779 winkelpand markt 17 c Bewaard
211780 Herberg De kroon markt 18 B Bewaard
211781 Herberg markt 21 B Bewaard
211782 Burgerhuis Veys markt 22 a Bewaard
211783 Fabrieksgebouw excelsior meulebekestraat 4 B Bewaard
211784 Burgerhuis en weverij meulebekestraat 5 c Bewaard
211785 Herberg 't Oud Gemeentehuis markt 24 B Bewaard
211932 Burgerhuis nieuwstraat 6 B Bewaard
211933 Burgerhuis nieuwstraat 7 B Bewaard
211935 Dorpswoningen nieuwstraat 1,3 c Bewaard
211943 Dorpswoning Schuiferskapellestraat 3 D Bewaard
211944 Dorpswoning Schuiferskapellestraat 7 D Bewaard
211945 Dorpswoning Schuiferskapellestraat 9 D Bewaard
211946 Dorpswoning Schuiferskapellestraat 11 D Bewaard
211947 arbeiderswoning Schuiferskapellestraat 13 D Bewaard
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Relict_iD naam Straat Huisnum-
mer waardering planteam Opmerkingen

211948 winkel Schuiferskapellestraat 18 D Bewaard
211949 interbellumvilla Schuiferskapellestraat 20 B Bewaard
211951 interbellumwoonhuis Schuiferskapellestraat 22 c Bewaard
211972 Dorpswoningen meulebekestraat 16,18 D Bewaard
211973 Dorpswoning meulebekestraat 14 D Bewaard
211974 molenaarshoeve Schuiferskapellestraat 56 woonhuis: B

Schuren: c
Bewaard

211980 interbellumwoning muizebeekstraat 15 c Bewaard
212073 Vrije Basisschool en bijhorend klooster Stationsstraat 1 B Bewaard
212075 Samenstel van twee woningen Stationsstraat 3,5 c Bewaard
212076 Burgerhuis Stationsstraat 6 B Bewaard
212077 Dokterswoning Stationsstraat 11 B Bewaard
212079 Herenhuis van 1895 Stationsstraat 21 B Bewaard
212080 interbellumwoningen Stationsstraat 22,24 c Bewaard
212081 Dorpswoning Stationsstraat 23 c Bewaard
212082 Dorpswoning Stationsstraat 32 D Bewaard
212083 Gekoppelde dorpswoningen Stationsstraat 36,38 D Bewaard
212086 neoclassicistisch burgerhuis tieltstraat 3 a Bewaard
212087 Stadswoning tieltstraat 18 c Bewaard
212088 woonwinkelpand tieltstraat 19 a Bewaard
212089 Herberg in het Paradijs tieltstraat 21 D Bewaard
212090 eclectisch burgerhuis en conciërgewoning tieltstraat 22 eclectisch burgerhuis: a 

conciërgewoning B
Bewaard

212091 Herenhuis amerlinck tieltstraat 29,31 a Bewaard
212092 Huis muyle tieltstraat 32 a Bewaard
212094 woonwinkelpand tieltstraat 40 c Bewaard
212095 eclectisch burgerhuis tieltstraat 43 a Bewaard
212098 Villa tieltstraat 103 c Bewaard
212099 Villa tieltstraat 110 c Bewaard
212102 Dorpswoning tieltstraat 124 D Bewaard
212111 woonwinkelpand tieltstraat 69 c Bewaard
212113 Burgerhuis tieltstraat 81 c Bewaard
212115 Dorpswoning tieltstraat 91 c Bewaard
212169 Burgerhuis Voldersstraat 15 a Bewaard
212170 Burgerhuis Voldersstraat 17 a Bewaard
212197 Herberg De Rooster Verbieststraat 13,15 D Deels bewaard (huisnr. 13)
212198 Dorpswoningen Verbieststraat 12,14 D Bewaard
212199 Groepsbebouwing ontworpen door w. Vercoutere Verbieststraat 7,9,11 c Deels bewaard (huisnr. 9)
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1.3 meergezinswoningen
“Stimuleren van geschikte woonvormen

er dient over gewaakt te worden dat er een draag-
krachtig evenwicht ontstaat tussen de bestaande
ééngezinstypologieën en de trend tot meerge-
zinstypologieën (appartementen). Bijkomende 
appartementsgebouwen kunnen enerzijds in de 
morfologisch dichtst bebouwde gebieden van het 
structuurondersteunend hoofddorp Pittem en
anderzijds op strategische locaties (in het centrum 
van Pittem, langsheen de n50 t.h.v. egemkapelle,…) 
overwogen worden. Het aantal bouwlagen bij een 
(ver)nieuwbouw is contextueel op te vatten in functie 
van de bestaande woningen in de omgeving.
Bij de opmaak van een afwegingskader i.v.m. appar-
tementsbouw binnen ruimtelijke uitvoeringsplannen 
moet rekening gehouden worden met onder meer 
volgende zaken:

 ● aantal bouwlagen is afhankelijk van de lo-
catie en in het bijzonder van de aanpalende 
gebouwen

 ● Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk binnen 
het project voorzien

 ● Stimuleren van verweving met handels functies 
en openbare voorzieningen

 ● Differentiatie van verschillende woningtypes 
binnen een project

 ● esthetische waarde van nieuwe appartementen

er dient ook gestreefd te worden naar het ontwikke-
len van nieuwe ééngezinstypologieën met schakel-
bouwprincipes, die de kwaliteiten van de vrijstaande 
woningtypologieën (kwaliteiten als vrijheid, stukje 
tuin, akoestische elementen, privacy, enz.) evena-
ren.” (GRS richtinggevend gedeelte p. 20).

Voor het centrum van Pittem zal in dit RUP een af-
bakening worden gemaakt waarbinnen meergezins-
woningen - onder voorwaarden - mogelijk vergunbaar 
zijn. De voorgestelde afbakening werd afgetoetst op 
basis van volgende principes:

 ● excentrisch gelegen bebouwing, op een 
grotere afstand tot de voorzieningenkern en 
aanwezigheid van openbaar vervoer van de 
gemeente wordt gezien als een reden om geen 
meergezinswoningen toe te laten. inbreiding en 
verdichting met meergezinswoningen wordt ge-
zocht in de kern van het dorp, niet aan de rand.

 ● wanneer percelen aan de achterzijde aan open 
of groen gebied gelegen zijn, worden meer-
gezinswoningen verboden omwille van de door-
gaans grotere impact op het achterliggende 
gebied door grotere volumes, dieper liggende 
achtergevelbouwlijnen, parkeren in de tuinzo-
ne, leefruimtes en terrassen op de verdieping.

 ● in de context van vrijstaande eengezinswo-
ningen of verkavelingen van eengezinswonin-
gen met open en halfopen bebouwing is een 
schaalbreuk binnen dergelijke harmonische 
gehelen niet gewenst.

 ● indien een ruimtelijke context van dense 
bebouwing op percelen met een grote opper-
vlakte en voldoende breedte aanwezig is kun-
nen nieuwe projecten met meergezinswoning 
zich, rekening houdend met het gabarit van 
de omliggende panden, integreren binnen de 
morfologie van de straat of wijk.

De afbakening hieronder impliceert niet dat overal 
binnen deze zone appartementering mogelijk is. Vol-
gende criteria vormen de uitgangsbasis voor de be-
oordeling:

 ● behoud van het dorpskarakter door aandacht voor 
gabarieten en gevelopbouw, historische, estheti-
sche, materiaalgebruik, verharding, mobiliteits- en 
andere aspecten. 

 ● oppervlaktenormen en andere normen in over-
eenstemming met de Gemeentelijke stedenbouw-
kundige verordening inzake woonkwaliteit bij 
meergezinswoningen.

Deze afbakening impliceert dat buiten deze zone waar-
binnen meergezinswoningen mogelijk vergunbaar 
zijn in Pittem geen meergezinswoningen toegestaan 
zijn, tenzij geldende bijzondere plannen van aanleg 
(BPa’s) of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen (RUP’s) dit wel zou toelaten.

Zorgwonen zoals omschrijving in de VcRO, artikel 
4.1.1.18 en latere wijzigingen, is overal binnen de ge-
meente toegestaan.

kangoeroewoningen en cohousing kunnen, mits na-
der te specifiëren voorwaarden, ook een meerwaarde 
zijn in de context van dorpskernversterking.

Er zullen een aantal specifieke voorschriften voor de 
kwalitatieve inpassing van meergezinswoningen wor-
den opgesteld. Zo zal bv. vanaf een bepaald aantal 
wooneenheden per meergezinswoning ondergronds 
parkeren verplicht worden.
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1.4 projectzones

Binnen het plangebied werden projectzones geselec-
teerd. Deze projectzones bevinden zich op plaatsen 
die volgens het gewestplan gelegen zijn in woonge-
bied (de site Hoeve ter Semmerzake vormt hierop een 
uitzondering aangezien het grotendeels gelegen is in 
agrarisch gebied). Door de schaal en strategische lig-
ging van een aantal van deze percelen werd ervoor 
gekozen om randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van deze percelen te formuleren. alle projectzones 
hebben een minimale oppervlakte van 2000 m². Door 
het formuleren van randvoorwaarden wil de gemeente 
mee sturen in de ruimtelijke kwaliteit van eventuele 
inbreidingsprojecten op deze locaties. Zo zullen er 
voorschriften geformuleerd worden voor de te reali-
seren woondichtheden, behoud van erfgoedwaarden, 
uitbouwen van gewenste trage verbindingen, vari-
atie van woontypologogieën, behoud van kwalitatieve 
groenelementen, een coherente ruimtelijke structuur, 
... .

in projectzones kunnen in principe meer dan 2 bouw-
lagen en een dakvolume worden toegestaan indien dit 
ruimtelijk verantwoord is en er bovendien meerwaar-
den voor de buurt tegenover staan (bv. publiek toegan-
kelijke groenzone voorzien, aanwezige erfgoedwaar-
den blijven behouden, aanwezige waardevolle bomen 
blijven behouden, nuttige trage weg voorzien,...). 
wat mogelijke woonvormen in deze projectzones be-
treft, zijn een evenwichtige mix van ééngezinswonin-
gen, meergezinswoningen en eventueel cohousing 
mogelijk.

 J Projectzone 1: site vrije basisschool - klooster 
zusters van maria 

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● Het karakter van het straatbeeld van het klooster-
gebouw en de schoolsite behouden blijft.

 ● Het biologisch waardevol gedeelte van de site en 
ruimer het groene karakter van de site behouden 
blijft.

 ● Bijkomende of vervangende nieuwbouw enkel 
mogelijk is indien de architectuur contextueel of 
positief contrasterend wordt opgevat.

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ... 0 100 m
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 J Projectzone 2: site hoeve ter Semmerzake 

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● in functie van het behoud en herstel van waarde-
volle gebouwen op de site, ruimere bestemmings-
mogelijkheden gecreëerd worden. 

 ● in het geval van bijbouw of nieuwbouw het prin-
cipe van gebouwen rondom een erf behouden 
blijft. 

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ...

0 100 m
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 J Projectzone 3: site villa tieltstraat 103 

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● voldoende aandacht besteed wordt aan de ruim-
telijke inpassing van dit inbreidingsproject in zijn 
omgeving.

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ...
0 100 m
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 J Projectzone 4: site kauwstraat 

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● voldoende aandacht besteed wordt aan de ruim-
telijke inpassing van dit inbreidingsproject in zijn 
omgeving met aandacht voor het aanwezige reliëf 
en waterhuishouding.

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ...

   

0 100 m
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 J Projectzone 5: site hoek egemstraat 
- Schuiferskapellestraat

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● voldoende aandacht besteed wordt aan de ruim-
telijke inpassing van dit inbreidingsproject in zijn 
omgeving.

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ...

0 100 m
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 J Projectzone 6: site molenaarshoeve 

De voorschriften van deze projectzone zullen worden 
opgesteld zodanig dat onder andere:

 ● voldoende aandacht besteed wordt aan de ruim-
telijke inpassing van dit inbreidingsproject in zijn 
omgeving, in het bijzonder het ten noorden gele-
gen beschermd monument “de Plaatsmolen”.

 ● Bij iedere vergunningsaanvraag dient een inrich-
tingsnota voor de gehele site gevoegd te worden.

 ● ...

0 100 m
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effecteno nd eR zo ek

1 RVR-toets

er moet geen RVR worden opgesteld. Het plan moet 
niet voorgelegd worden aan de dienst Veiligheidsrap-
portering.

2 milieu-effecten

2.1 afbakening van het toepassings gebied en 
de plan-merplicht

fase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van een 
plan-mer

Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ 
onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen 
voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerleg-
bare wijze wordt vermoed dat deze plannen en pro-
gramma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 
Men onderscheidt twee groepen van plannen en pro-
gramma’s:

 ● plannen en programma’s, of de wijziging ervan, 
die tegelijkertijd 

 ● een kader vormen voor de toekenning van 
een vergunning voor de in bijlagen i en ii van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 opgesomde projecten 

 ● niet het gebruik regelen van een klein gebied 
op lokaal niveau, noch een kleine wijziging 
inhouden

 ● betrekking hebben op landbouw, bos-
bouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecom-
municatie, toerisme en ruimtelijke ordening of 
grondgebruik (artikel 4.2.3, §2, 1° D.a.B.m.);

 ● plannen en programma’s of de wijziging ervan 
waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle 
effecten op speciale beschermingszones, een 
passende beoordeling vereist is uit hoofde van 
art. 36ter, § 3, eerste lid, van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu (artikel 4.2.1, tweede lid 
D.a.B.m.).

Voor een plan of programma dat overeenkomstig art. 
4.2.1. plan-meR-plichtig is, en dat het gebruik bepaalt 
van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine 
wijziging inhoudt, moet geen plan-meR worden opge-
maakt voor zover de initiatiefnemer aantoont dat het 
plan of programma geen aanzienlijke milieu-effecten 
kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.a.B.m.)

Het RUP vormt het kader voor een project voor een 
project opgesomd in bijlage i, ii of iii van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 10-12-2004, nl. een 
stadsontwikkelingsproject opgenomen in rubriek 10b 
“stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra en parkeerterreinen van bij-
lage iii.
Het RUP regelt echter het gebruik van een klein ge-
bied op lokaal niveau (totale oppervlakte RUP is ca. 
80ha 56a 50ca, dit is 2,32 % van de totale oppervlakte 
van de gemeente Pittem). Het RUP formuleert voor-
schriften voor centrum van Pittem met het oog op het 
het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 
De projectzones verspreid over het plangebied (ca.  
6,0675 ha) zijn hoofdzakelijk gelegen in woongebied 
volgens het gewestplan. Hoewel de richtlijnen voor 
de bouwmogelijken per projectzone in deze fase nog 

niet werden onderzocht, werd voor het effectenonder-
zoek een schematische en ruime inschatting van het 
aantal te verwachten bijkomende woningen gemaakt. 
Voor projectzones gelegen in woongebied werd gere-
kend met 50 wo/ha, voor de projectzone ‘Hoeve ter 
Semmerzake’ (als vastgesteld relict op de inventaris 
bouwkundig erfgoed in aanmerking voor eventuele 
zonevreemde functiewijziging) werd gerekend aan 15 
wo/ha). in totaal zouden op die manier in de project-
zones niet meer dan 277 woonentiteiten bijkomen. na 
de publieke raadpleging van de startnota zullen op ba-
sis van de adviezen van hogere overheden, input van 
de bevolking en verder ontwerpend onderzoek meer 
gerichte minimale en maximale woondichtheden per 
projectzone worden bepaald.
.

Binnen het plangebied zullen aanvragen inzake stads-
ontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra en parkeerterreinen opgenomen in bij-
lage ii worden uitgesloten. Hieronder vallen projecten:
• met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer 
woongelegenheden, of 
• met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² han-
delsruimte of meer, of 
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2,60 ha x 50 wo/ha = 
130 woningen

1,48 ha x 50 wo/ha = 
74 woningen

0,58 ha x 50 wo/ha = 
29 woningen

0,32 ha x 50 wo/ha = 
16 woningen

0,35 ha x 50 wo/ha = 
17 woningen

0,73 ha x 15 wo/ha = 
11 woningen
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• met een verkeersgenererende werking van pieken 
van 1.000 of meer personenautoequivalenten per 
tijdsblok van 2 uur.

in de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vo-
gelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen 
passende beoordeling vereist is.

conclusie: 
Het RUP valt onder de screeningsplicht.

2.2 een beschrijving en een inschatting van de 
mogelijke aanzienlijke milieu-effecten van 
het voorgenomen plan of programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma 
op:

 ● de ruimtelijke ordening
 ● de biodiversiteit
 ● de fauna en flora
 ● de energie- en grondstoffenvoorraden
 ● de bodem
 ● het water
 ● de atmosfeer
 ● de klimatologische factoren
 ● het geluid
 ● het licht
 ● de stoffelijke goederen
 ● het cultureel erfgoed, met inbegrip van het 

architectonisch en archeologisch erfgoed
 ● het landschap
 ● de mobiliteit
 ● de gezondheid en veiligheid van de mens
 ● de samenhang tussen de genoemde factoren

Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffecten-
schema. De effecten waarvan vermoed wordt dat ze 

waarschijnlijk significant zijn worden verder in detail 
onderzocht. Op de effecten die vermoedelijk niet signi-
ficant zijn, wordt minder diep ingegaan.
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ingreepeffectenschema

ingreep omvang in ruimte en tijd
mens
gezond-
heid

mens
ruimt. 
aspecten

lucht geluid en 
trillingen

licht, 
warmte 
stralingen

bodem water geur land-
schap mobiliteit fauna en 

flora

erfgoed + 
archeolo-
gie

Opp (m²) Duur
aanlegfase
mogelijk slopen be-
staande bebouwing/
verharding

tijdelijk n P/n n* n* n O O n P/n* n n P/n*

bouw 277 woningen in 
projectzones en aan-
leg publieke ruimte 
projectzones

tijdelijk n P/n n* n* n P/n* P/n* n P/n* n P/n* P/n*

bouwen, verbouwen in 
rest plangebied 

tijdelijk n P/n n* n* n P/n P/n* n P/n* n P/n* P/n*

exploitatiefase
bewoning in projectge-
bieden

permanent n n n* n* n* n n* n n n* n n

bewoning rest plange-
bied

permanent n n n* n* n* n n* n n n* n n

N: niet significant effect – N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect – S: (waarschijnlijk) significant effect – T: 
tijdelijk effect – P: permanent effect – O: positief effect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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2.2.1 de ruimtelijke ordening

referentie
 ● De gemeente Pittem is centraal gelegen in het 

oostelijk deel van west-Vlaanderen en situeert 
zich halverwege tussen Brugge en kortrijk, in 
de nabijheid van de steden tielt, Roeselare en 
torhout en bevindt zich middenin het driehoekig 
maas gevormd door de internationale wegen 
e403, e40 en e17, dat de steden kortrijk, Gent en 
Brugge verbindt.

 ● Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan de in 
het richtinggevend deel van het GRS opgenomen 
elementen binnen “4.1.4.1. Opwaarderen van het 
bestaande kerngebonden woonpatrimonium en de 
woonomgeving” en “4.1.4.2. Bundelen van wonen 
en verzorgende activiteiten naar het structuuron-
dersteunend hoofddorp”.

 ● Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan west-Vlaanderen en 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem: zie 
‘plannings- en juridische context’.

 ● BPa’s - RUP’s: zie plannings- en juridische 
context.

beschrijving effect
 ● Doel van het RUP is om een kader te creëren om 

de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Pittem 
te verzekeren en te versterken. Hiervoor worden 
voorschriften geformuleerd omtrent bouwvoor-
schriften, meergezinswoningen, erfgoed en inrich-
tingsvoorschriften voor projectzones. 

 ● in projectzones worden door middel van inrich-
tingsvoorschriften en de bepaling van de te reali-
seren woondichtheid voorwaarden opgelegd aan 
de ontwikkeling van deze gebieden.

conclusie
Het RUP houdt eerder een inrichtingsdifferentiatie in 
dan een bestemmingswijziging. 
in werkelijkelijkheid worden bestemmingsmatig 
geen grote wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het huidig 
vigerend bestemmingsplan (het gewestplan) door de 
opmaak van dit RUP. 
Er zijn geen aanzienlijke effecten te verwachten door 
het voorgenomen plan. De effecten zijn verwaarloos-
baar tot positief in vergelijking met de referentiesitu-
atie en de bestaande bouwmogelijkheden binnen het 
juridisch aanbod; het RUP ondersteunt een verdere, 
duurzame ontwikkeling van de dorpskern.

2.2.2 de biodiversiteit, de fauna en de flora

referentie
 ● Verspreid binnen het plangebied zijn een aantal 

gebieden gelegen die volgens de biologische 
waarderingskaart bestempeld worden als ‘com-
plex van biologisch minder waardevolle en waar-
devolle elementen’.

 ● in het oosten van het plangebied wordt een stuk 
van een zone met waardering ‘complex van 
biologisch minder waardevolle, waardevolle en 
zeer waardevolle elementen’ meegenomen in het 
RUP, nl. ‘zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland’, 
‘recent gegraven of vergraven eutroof water’, ‘ber-
men, perceelsranden, ... met rietland en andere 
vegetaties van het rietverbond’ en ‘houtkant met 
gemengd loofhout’.

 ● Volgende gebieden worden aangeduid als ‘biolo-
gisch waardevol’:

 ● Rondom de Parochiekerk Onze-lieve-Vrouw 
van Pittem bevindt zich een bomenrij met domi-
nantie van linde (tilia sp.).

 ● in het zuidwesten van de plangebied nabij de 
spoorweg bevindt zich een karteringseenheid 
met ‘populierenbestand vochtige bodem’ en 
‘soortenarm permanent cultuurgrasland’, een 
karteringseenheid met ‘mesofiel hooiland’ en 
‘rietland en andere vegetaties van het rietver-
bond’ en een karteringseenheid met ‘jong loof-
bos (exclusief populier)’ en ‘gemengd loofhout’.

 ● er bevinden zich geen Habitat- of 
Vogelrichtlijngebieden binnen of in een straal van 
5 km rond het plangebied. Op ongeveer 17,5 km 
van het plangebied bevindt zich het vogelrichtlijn-
gebied “ijzervallei” (Handzamevallei) en op 8 km 
van het plangebied bevindt zich het habitatricht-
lijngebied “Bossen, heiden en valleigebieden van 
zandig Vlaanderen: westelijk deel” (munkebossen 
en Vagevuurbossen).

 ● Het plangebied ligt niet in de omgeving van een 
gebied van het Ven/iVOn. Op ongeveer 3,5 km 
van het plangebied bevindt zich de ‘Grote eenheid 
natuur’ nr. 122 “De edegemse Veldekens” en 
op 4,5 km van het plangebied bevindt zich het 
‘natuurverwervingsgebied’ nr. 140 “Poelberg en 
meikensbossen”.

 ● Het PRS selecteerde “De egemse Veldekens” als 
droog natuurkerngebied op het grondgebied van 
de gemeente Pittem. Het gebied rond de egemse 
Veldekens werd eveneens geslecteerd als stimu-
lansgebied kleine landschapselementen in het 
richtinggevend deel van het PRS.
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beschrijving effect
Het RUP houdt eerder een inrichtingsdifferentiatie in 
dan een bestemmingswijziging. 
Geen aanzienlijk effect. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● in de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 

de betrokken projectzones zal worden gestreefd 
om zoveel als mogelijk de bestaande groenzones 
met biologische waarde te behouden.

conclusie
 ● in het plangebied bevinden zich geen waardevolle 

fauna of flora die verloren dreigen te gaan bij de 
ontwikkeling van het gebied. er worden ook geen 
aanzienlijke effecten verwacht op de waardevolle 
natuur buiten het plangebied.

2.2.3 de energie- en grondstoffenvoorraden

referentie
Op ongeveer 2 kilometer van het plangebied bevinden 
zich de kleiputten van egem.

beschrijving effect
Het doel van het RUP is om een kader te creëren om 
de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Pittem 
te verzekeren en te versterken. De ontwikkeling van 
het plangebied binnen het kader van de voorschriften 
m.b.t. ruimtelijke kwaliteit hebben geen gevolgen voor 
de verdere exploitatie van enige ontginningsgebieden.

conclusie
Geen aanzienlijk effect.

2.2.4 de bodem

referentie
 ● Het plangebied betreft het centrum van Pittem. 

Binnen het plangebied zijn onder andere volgende 
functies aanwezig: basisschool, klooster, biblio-
theek, supermarkt, woningen,... .

 ● Bodemkaart: 
 ● Het plangebied heeft voor het grootste deel 

een antropogene bodem. Voor het overige 
bestaat de bodem uit een schakering van bo-
demtypes binnen de zandleemstreek.

 ● landbouwtyperingskaart: De historische kern 
is aangeduid met “zeer lage waardering”. in het 
noordoosten, noordwesten en zuidoosten van het 
plangebied zijn gebieden met “lage waardering” 
aanwezig. in het zuiden zijn ter hoogte van de 
hoeve ter Semmerzake enkele kleinere stroken 
aanwezig die aangeduid zijn met “Zeer hoge 
waardering”.  De grote meerderheid van de gebie-
den zijn gearceerd als “niet-agrarische gebieden”. 

 ● GaS-kaart:
 ● Het plangebied bevat delen die werden opge-

nomen als herbevestigd agrarisch gebied.
 ● landbouwgebruikspercelen (2017):

 ● De percelen binnen het plangebied zijn deels in 
gebruik als grasland, serreteelt, landbouwinfra-
structuur, aardappelveld en maïsveld.

 ● erosiekaarten: 
 ● het plangebied  is grotendeels niet 

erosiegevoelig. 
 ● VlaReBO-activiteiten: er zijn VlaReBO-

activiteiten gekend in het plangebied:
 ● sectie a, nr. 829e10: opslag gevaarlijke 

producten
 ● sectie a, nr. 829F10, 829G10, 829l10, 829S9: 

slachthuis en opslag van gevaarlijke producten. 
Deze percelen overlappen met zone 5. er werd 
een OBO uitgevoerd (dossiernummer 23800, 
rapportdatum 07-07-2004).

 ● sectie a, nr. 841S en 841t: vervaardigen van 
olieën/vetten

 ● Sectie a, nr. 854t2 en 854X2: chemisch reini-
gen textiel en opslag gevaarlijke producten 

 ● sectie a, nr. 1021F, 1021G en 1021H: garage 
en metaalbewerking

 ● sectie a, nr. 1032k en 1032l: garage, metaal-
bewerking en opslag gevaarlijke producten

 ● sectie a, nr. 1054w: chemisch reinigen textiel
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 ● sectie a, nr. 1070a2, 1070B2, 1070c2, 
1070D2: drukkerij, behandelen van kunststof, 
opslag van gevaarlijke producten

 ● sectie a, nr. 1095k en 1095l metaalbewerking, 
kunststofbewerking, waterzuivering en opslag 
gevaarlijke producten.

 ● Sectie a nr. 1160w: verdeelslangen brandsto. 
Dit perceel ligt in projectzone 4. Op deze site 
werd een OBO uitgevoerd (dossiernummer 
33296, datum rapport 17-11-2017

 ● sectie a nr. 1293l: metaalbewerking
 ● sectie a nr. 1298F2: garage/herstelwerkplaats   
 ● sectie a nr. 1299P en 12999S: opslag en be-

handeling voertuigwrakken
 ● sectie a nr. 1537a en 1538a: opslag gevaarlijke 

producten, metaalbeweking, kunststofbewer-
king en waterzuivering, 

 ● sectie c, nr. 1D2: garage/herstelwerkplaats, 
opslag gevaarlijke producten en stallen 
voertuigen

 ● sectie c, nr. 1F2: metaalbewerking
 ● sectie c 47V: metaalbewerking
 ● sectie c, nr. 47X: metaalbewerking
 ● sectie c, nr. 62S: metaalbewerking
 ● sectie c, nr. 87c: opslag gevaarlijke producten
 ● sectie c, nr. 127R: waterzuivering en aanbren-

gen bedekkingsmiddelen
 ● sectie c, nr. 129n: containerpark en garage/

herstelwerkplaats
 ● sectie c, nr. 419c, 419e en 419F: opslag ge-

vaarlijke producten, verdeelslangen brandstof 
en garage/herstelwerkplaats

 ● sectie D, nr. 153m: verdeelslangen brandstof, 
opslag gevaarlijke producten

 ● sectie D, nr. 155l:opslag gevaarlijke producten
 ● sectie D, nr. 174e2: opslag gevaalijke 

producten

 ● sectie D, nr. 177F3: opslag gevaarlijke produc-
ten, thermisch behandelen voorwerpen met 
bedekkingsmiddelen, aanbrengen van bedek-
kingsmiddelen, metaalbewerking, oppervlakte-
behandeling van metalen, ontvetten metalen 

 ● sectie D, nr. 179V en 179w: opslag gevaarlijke 
producten, aanbrengen van bedekkingsmid-
delen, oppervlaktebaehandeling van metalen, 
ontvetten van metalen, thermisch behandelen 
voorwerpen met bedekkingsmiddelen, ontvet-
ten van metalen en metaalbewerking, 

 ● sectie D, nr. 199R4 en 199S4: verdeelslangen 
brandstoffen, opslag gevaarlijke producten, 
garage/herstelwerkplaats, aanbrengen van 
bedekkingsmiddelen

 ● sectie D, nr. 203P4: opslag kolen

 ● in het plangebied zijn geen bedrijven of activitei-
ten gevestigd onderworpen aan de milieuvergun-
ningsplicht klasse 1 en waarvoor OVam adviesbe-
voegdheid heeft.

De gegevens over gronden binnen het plange-
bied waarvoor er al bodemonderzoeken zijn uitge-
voerd werden in onderstaande kaart aangeduid: 
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beschrijving effect
 ● in de projectzones, maar ook in de rest van het 

plangebied, kunnen er nieuwe gebouwen opge-
richt worden en nieuwe verhardingen aangelegd 
worden. Hierbij zal een deel infiltratiecapaciteit 
van de bodem verloren gaan..

 ● er worden geen activiteiten verwacht die ern-
stige risico’s op bodemverontreining inhouden. 
Bestaande vergunde bedrijven kunnen blijven 
bestaan.

 ● kleine deeltjes agrarisch gebied zijn mee opgeno-
men in het plangebied. Het betreft correcties op 
basis van de werkelijke percelen. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● Binnen het plangebied blijven de bestaande  be-

stemmingen gehandhaafd. 
 ● er worden voorwaarden opgelegd m.b.t. het 

gebruik van waterdoorlatende verharding in de 
projectgebieden.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, buffer- en filtratievoor-
zieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater 
en hemelwater legt op dat het opgevangen he-
melwater in eerste instantie nuttig moet toegepast 
worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan ter 
plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd 
en vertraagd afgevoerd.

 ● De bedrijven moeten voldoen aan de Vlarem-
wetgeving. Deze wetgeving legt een aantal maat-
regelen ter voorkoming van bodemverontreiniging 
op. De Vlarebo wetgeving regelt het opvolgen van 
de kwaliteit van de bodem bji het uitoefenen van  
bepaalde risico-activiteiten.

 ● Bij grondverzet in de projectzones en elders in het 
plangebied moet rekening gehouden worden mo-
gelijk aanwezige veronotreinigingen in de bodem. 

conclusie
Geen aanzienlijke effecten.

2.2.5 het water

referentie
 ● Door het oosten van het plangebied stroomt 

een waterloop van 2e categorie, namelijk de 
Zwartegatbeek. 

 ● Het plangebied behoort tot het leiebekken en het 
deelbekken van de Devebeek.

 ● Binnen het plangebied bevindt zich geen wa-
terwingebieden en beschermingszones type i, 
ii of iii, afgebakend volgens het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 27-03-1985 houdende 
nadere regelen voor de afbakening van waterwin-
gebieden en de beschermingszones. 

 ● Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewa-
terwingebied. Op ongeveer 2 km ten oosten van 
het plangebied ligt het oppervlaktewaterwin-
gebied van kluizen. in het plangebied liggen 
geen waterlopen die moeten voldoen aan de 
waterkwaliteitsnormen voor water bestemd voor 
drinkwaterproductie.

 ● er zijn waterkwaliteitsgegevens beschikbaar over 
waterlopen in de het plangebied:

 ● meetpunt nr.: 616000 Zwartegatbeek, t.h.v. 
tieltstraat opw. Paardenbeek: in 2011 bedroeg 
de Prati-index 4,34 (verontreinigd) en de BBi 2 
(zeer slechte kwaliteit). 

 ● aansluitend bij het plangebied bevindt zich: 
 ● meetpunt nr. 615500 Devebeek-

Breemeersbeek t.h.v. Posterijlaan afw. sa-
menvloeiing Blekerijbeek: in 2004 bedroeg 
de BBi 2 (zeer slechte kwaliteit) en in 2008 
werd een Prati-index van 4,37 (verontreinigd) 
vastgesteld.
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watertoetskaarten:
 ● Het plangebied ligt niet in een risicozone voor 

overstromingen (afbakening 2017) en niet in een 
recent overstroomd gebied (ROG2017). 

 ● Het plangebied ligt deels in een van nature 
overstroombaar gebied (nOG), nl. in het oosten 
van het plangebied een zone aansluitend bij de 
Zwartegatbeek dat wordt toegeschreven aan 
“Overstroombaar vanuit waterloop”, in het zuiden 
en het westen van het plangebied een zone aan-
sluitend bij de Devebeek dat wordt toegeschreven 
aan “Overstroombaar vanuit waterloop” en een 
aantal afzondelijke kleine zones die wordt toege-
schreven aan  “combinatie overstroombaar vanuit 
waterloop - overstroombaar door afspoelend 
exces-hemelwater” of “Overstroombaar vanuit 
waterloop”.

 ● Het plangebied is niet gelegen in een ‘effectief 
overstromingsgevoelig gebied’. Voor het overige 
bevat het plangebied nog een aantal mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden.

 ● Binnen het plangebied is het centrum groten-
deels matig gevoelig voor grondwaterstroming. 
aan de randen van het plangebied zijn zones 
gelegen in  gebieden deels weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming en deels zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming..

 ● Het centrum van het plangebied is hoofdzakelijk 
gecategoriseerd als infiltratiegevoelig en in de 
zones rondom de beken aan de rand van het plan-
gebied komen ook niet-infiltratiegevoelig gebieden 
voor. 

 ● Het plangebied behoort niet tot het winterbed van 
een grote rivier.
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verziltingskaart:
Het plangebied ligt niet in een verzilt gebied.

zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan van de gemeente Pittem 
ligt het plangebied  grotendeels in het centrale gebied. 
in het westelijk deel van het plangebied is de verkave-
ling rondom ter Ooigem aangeduid als collectief ge-
optimaliseerd buitengebied (groen gearceerde cluster 
380-284-2). in de egemstraat zijn de woningen met 
huisnummer 8-28 en 13-45 gelegen in een zone die 
aangeduid is als collectief te optimaliseren buitenge-
bied (groen cluster 380-4017). 
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beschrijving effect
 ● Door de aanleg van bijkomende verhardingen en 

de bouw van de woningen zal er enerzijds minder 
water in de bodem sijpelen, wat aanleiding geeft 
tot verdroging en anderzijds zal het hemelwater 
versneld afgevoerd worden, wat aanleiding geeft 
tot een hogere belasting van de ontvangende 
waterlopen.

 ● Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van 
grote ondergrondse constructies die de grondwa-
terstroming kunnen verstoren.

plangeïngreerde maatregelen
 ● er zullen maximale verhardingspercentages ge-

formuleerd worden per bestemmingszone.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoor-
zieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater 
en hemelwater legt op dat het opgevangen he-
melwater in eerste instantie nuttig moet toegepast 
worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter 
plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd 
en vertraagd afgevoerd. 

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● Bij de nieuwbouw, verbouwing of herbouw moet 

er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd 
worden zodat het afvalwater gescheiden kan afge-
voerd worden naar de bestaande riolering.

conclusie
Geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van de 
voorgestelde maatregelen.

2.2.6 de atmosfeer en de klimatologische 
factoren

referentie
 ● Het plangebied valt samen met wat onder het 

“centrum” van het dorp Pittem kan worden 
begrepen.

 ● in het plangebied zijn er momenteel al emissies 
naar de lucht door de verwarming van gebouwen 
en het verkeer van bewoners en bezoekers.

 ● Het Vmm-geoloket luchtkwaliteit in je eigen omge-
ving geeft voor het plangebied volgende waarden 
(interpolatie 2017):

 ● Het Pm10-jaargemiddelde binnen het plange-
bied bedraagt hoofdzakelijk tussen 16-20 μg/
m³. enkel in de Stationsstraat-tieltstraat is de 
jaargemiddelde waarde gelegen tussen 21-25 
μg/m³.

 ● Het Pm2,5-jaargemiddelde binnen het plange-
bied bedraagt tussen 13-15 μg/m³

 ● Het nO2-jaargemiddelde binnen het plangebied 
bedraagt hoofdzakelijk tussen 11-15 μg/m³.  In 
de hoofdstraten (o.a. Stationsstraat, tieltstraat, 
meulebekestraat, Verbieststraat,...) is de jaar-
gemiddelde waarde gelegen tussen 16-35 μg/
m³.

 ● Het jaargemiddelde binnen het plangebied 
voor roet (black-carbon) bedraagt hoofdzakelijk  
tussen 0,51-1,00 μg/m³. Op sommige plaatsen 
in de Stationsstraat-tieltstraat is de jaargemid-
delde waarde gelegen tussen 1,01-1,50 μg/m³.

beschrijving effect
 ● tijdelijke stofhinder bij de aanleg van het open-

baar domein (gebouwen, wegenis, nutsvoorzienin-
gen, groenvoorzieningen ed.).

 ● tijdelijke stofhinder bij de nieuwbouw, herbouw en 
verbouw van gebouwen en de aanleg van nieuwe 
verhardingen.

 ● luchtverontreiniging door de verwarming van 
bijkomende gebouwen. er kunnen naar schatting 
ca. 277 bijkomende woningen gebouwd worden in 
de projectzones van het RUP.

 ● luchtverontreiniging door de wagens van bijko-
mende inwoners voor de naar schatting 277 bij-
komende woningen. Het effect van de bijkomende 
verkeersgeneratie is relatief beperkt ten opzichte 
van de huidige verkeersintensiteiten.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● ePB-regelgeving.
 ● wettelijke voorschriften onderhoud stookolie- en 

gasketels.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.
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2.2.7 het geluid

referentie
 ● Het plangebied valt samen met wat onder de “cen-

trum” van het dorp Pittem kan worden begrepen.
 ● Het plangebied is niet gelegen binnen de contou-

ren van de de geluidsbelastingskaart spoorver-
keer (lden 2016 en lnight 2016) en de geluids-
belastingskaart luchtverkeer (lden 2016 en 
lnight2016).

 ● Het plangebied is wel gelegen binnen geluids-
belastingskaart wegverkeer (lden 2016 en 
lnight 2016), nl. de zone aansluitend bij de 
Stationsstraat -Tieltstraat. Er is ook een licht effect 
van geluidsbelasting afkomstig van de Ringlaan 
Robert De Paepe in de zuidelijke delen van de 
meulebekestraat en de muizekebeekstraat.

beschrijving effect
 ● tijdelijke geluidshinder bij de sloop van gebouwen 

en verhardingen
 ● tijdelijke geluidshinder bij de nieuwbouw, her-

bouw en verbouw van het bouwen en de aanleg 
van nieuwe verhardingen

 ● tijdelijke geluidshinder door de aanleg van 
nieuwe groenzones.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
Bij de realisatie van woningen langs de tieltstraat en 
Stationsstraat (o.a. projectonze 3) moet er bijzondere 
aandacht zijn voor de akoestische isolatie van de wo-
ningen.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

2.2.8 het licht

referentie
 ● Het plangebied valt samen met wat onder het 

“centrum” van het dorp Pittem kan worden 
begrepen. Deze kern wordt reeds verlicht met 
straatverlichting.

beschrijving effect
 ● Bijkomende lichthinder door verlichting van bijko-

mende woningen en eventuele weginfrastructuur 
in projectzones.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● keuze goede armaturen
 ● Het RUP vormt niet het kader voor projecten 

die veel verlichting met zich meebrengen zoals 
sportvelden, serrebedrijven en winkels met 
lichtreclame.

conclusie
Geen aanzienlijk effect.

2.2.9 de stoffelijke goederen

referentie
Het plangebied is gelegen in het centrum van Pittem. 

beschrijving effect
De huidige bestemmingen voorzien in het gewestplan 
worden op hoofdlijnen behouden. Het betreft vnl. in-
richtingsvoorschriften die opgemaakt worden met het 
oog op het behouden en versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit.
er wordt geen onteigeningsplan toegevoegd.

conclusie
Geen aanzienlijk effect

2.2.10  het cultureel erfgoed, met inbegrip van het 
architectonisch en archeologisch erfgoed

referentie
 ● Zie onder juridische context: “4. 

onroerenderfgoeddecreet”.

 ● De cai vermeldt geen archeologische vindplaat-
sen in het plangebied. 

 ● in de nabije omgeving van het plangebied zijn 
enkel volgende sites aanwezig:

 ● ten noorden: locatie 219503: koolskampstraat 
 ● ten westen: locatie 218759: Posterijlaan.
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beschrijving effect
 ● in het plangebied blijven de bestemmingen van 

het gewestplan behouden. in het RUP wordt 
ingezet op het bestendigen van het aanwezige 
vastgestelde erfggoedrelicten. Daarvoor werd 
een waarderingssysteem uitgewerkt waarbij het 
voor de 2 strengste categorieën afbraak van 
het vastgestelde relict geen optie is. De derde 
meer soepele categorie maakt afbraak van relict 
mogelijk slechts indien er een bouwwerk met een 
minstens evenwaardige belevingswaarde in de 
plaats komt. Dit luik ‘erfgoed’ is een van de pijlers 
van de beoogde ruimtelijke kwaliteit van centrum 
van Pittem.

 ● Door de ontwikkeling van tot nu toe niet bebouw-
de gebieden (projectgebieden) kan archeologisch 
erfgoed verloren gaan.  

plangeïngetreerde maatregelen
 ● aan de panden die voorkomen op de vastgestelde 

inventaris met erfgoedrelicten werd afhankelijk 
van de erfgoedwaarden een categorie toegekend 
die het behoud van de meest waardevolle relicten 
nastreeft. Verbouwen of wijzigingen van de relic-
ten kunnen afhankelijk van de categorie waartoe 
het relict behoort, in meer of mindere mate.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De wettelijke bepalingen omtrent de bescherming 

van het archeologisch patrimonium.

conclusie
De doorvertaling van het geïnventariseerd bouwkun-
dig erfgoed in categorieën met betrekking tot het be-
houd van het erfgoed heeft een beschermend effect 
op het cultureel erfgoed.

2.2.11  het landschap

referentie
 ● in het plangebied zijn geen ankerplaatsen.
 ● in het plangebied is 1 puntrelict gelegen:

 ● Parochiekerk Onze-lieve-Vrouw: toren

 net ten noorden van het plangebied ligt ook:
 ● Plaatsmolen of molen Goethals

beschrijving effect
 ● Door de mogelijk verdere invulling van het 

juridisch aanbod voor wonen zal de open ruimte 
verder aangesneden worden.

plangeïngetreerde maatregelen
 ● De ruimtelijk strategische plekken van een zekere 

schaal waar een juridisch aanbod voor wonen is, 
worden in projectzones ondergebracht in het RUP. 
Daarbij worden compacte woontypologieën naar 
voor geschoven en een aandeel groenvoorzienin-
gen verplicht zodat de bouwprojecten binnen deze 
projectzones zich op een interessante manier met 
het landschap zullen verhouden.
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conclusie
De eventuele effecten worden getemperd door de 
specifieke maatregelen die opgenomen zullen worden 
binnen het RUP.

2.2.12  de mobiliteit

referentie
Bestaande ontsluitingswegen
De dorpskern van Pittem is bereikbaar via 5 invalswe-
gen: de egemstraat als lokale verbindingsweg (lokaal 
i) in het noorden, de tieltstraat als lokale verbindings-
weg (lokaal i) in het oosten, de meulebekestraat als 
lokale verbindingsweg (lokaal i) in het zuiden en de 
Posterijlaan als lokale ontsluitingsweg (lokaal ii) en 
joos de ter Beerstlaan als lokale verbindingsweg (lo-
kaal iii) in het westen van de dorpskern.

awV heeft in maart 2014 tellingen uitgevoerd op de 
n35 | joos de ter Beerstlaan ter hoogte van kmpunt 
52,1 (350 m van de rotonde met de n50):  
gemidd. pae/u richting centrum richting n50
7u-9u 154 228
16u-18u 224 218

De n35 werd in het mobiliteitsplan geselecteerd als 
een lokale weg weg type iii. Dergelijke wegen hebben 
een capaciteit in functie van de leefbaarheid van 400 
pae1/u. De gemiddelde capaciteitsbenutting bedraagt 
circa 57%. er is nog voldoende restcapaciteit aanwe-
zig op deze weg. 

1 pae staat voor personenauto-equivalenten waarbij correctiefacto-

ren per voertuigtype worden ingecalculeerd, zoals een vrachtwagen met factor 2

bestaande ontsluiting per fiets
De egemstraat, de meulebekestraat en de joos de 
ter Beerstlaan zijn geselecteerd binnen het bovenlo-
kaal functioneel fietsroutenetwerk. De as Posterijlaan, 
Tieltststraat maakt onderdeel uit van de fietssnelweg 
F37 tussen Roeselare en tielt.
in het centrum is er gemengd verkeer voorzien.  De 
Posterijlaan, de egemstraat en de joos de ter Beerst-
laan hebben aanliggende enkelrichtingsfietspaden. 

Legende

contour

hoofdroute: fietssnelweg

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Bron: Map service Geoloket: Mobiliteit/AGS_fietsroutenetwerk
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Openbaar vervoer

lijn 73 tielt - Pittem - egem - ardooie - lichtervelde 
doorkruist het dorp met haltes ‘Pittem wandeling’, 
en ‘Pittem koevoet’ in de tieltstraat,  de halte ‘Pittem 
Sporthal’ in de egemstraat ligt net ten noorden van het 
plangebied. lijn 80 Roeselare - ardooie - Pittem - tielt 
heeft haltes ‘Pittem Station’ in de Posterijlaan, ‘Pittem 
koevoet’ en ‘Pittem wandeling’ in de tieltstraat. er 
passeren een 24 tal ritten via Pittem per richting op 
een weekdag, op zaterdag passeren er 12 ritten en op 
zondag 6 ritten op lijn 80 via Pittem. 
Ook de belbus 59 tielt-Zuid-west en Belbus 77 tielt 
noord-Oost passeren langsheen deze haltes. Voor 
deze bus moet gebeld worden om er gebruik van te 
kunnen maken. 

atlas der buurtwegen / trage wegen

 ● De meulebekestraat is opgenomen als ‘chemin 5’.
 ● De koolskampstraat is opgenomen als ‘chemin 3’. 
 ● De kauwstraat en een gedeelte van de markt is 

opgenomen als ‘chemin 2’. 
 ● De eikeldreef opgenomen als ‘chemin 60’. 
 ● De egemstraat is opgenomen als ‘chemin 7’. 
 ● De kokerstraat is opgenomen als ‘chemin 58’.  
 ● een gedeelte van de markt en de 

Schuiferskapellestraat is opgenomen als ‘chemin 
4’, 

 ● Het meest noordelijke deel van de 
Schuiferskapellestraat is opgenomen als ‘chemin 
14’. 

 ● De Heidenskerkhofstraat is opgenomen als 
‘chemin 16’. 

 ● De wielewaalstraat is opgenomen als ‘chemin 
25’. 

 ● De Verbieststraat is opgenomen als ‘chemin 1’. 
 ● De muylestraat is opgenomen als ‘chemin 61’.
 ● De Fonteinestraat is opgenomen als ‘chemin 32’.
 ● Het Schoolstraatje is opgenomen als ‘Sentier 74’. 
 ● De Doelstraat is opgenomen als ‘Sentier ‘73’. 
 ● De Voldersstraat is opgenomen als ‘Sentier 76. 
 ● De Koffiestraat en een deel van de 

tiengebodenstraat is opgenomen als ‘Sentier 75’. 
 ● De kerkstraat is opgenomen als ‘Sentier 72’.
 ● De muizebeekstraat is opgenomen als ‘Sentier 

82’.
 ● De koolkenstraat is opgenomen als ‘Sentier 92’.
 ● Sentier 78 loopt ten oosten van Plaatsmolen over 

private terreinen

 ● Sentier 93 werd afgeschaft op 17 oktober 1947.
 ● Sentier 86 werd gedeeltelijk afgeschaft op 20-09-

1871 en volledig afgeschaft op 27-10-1958.

beschrijving effect
Het RUP voorziet voornamelijk in inrichtingsvoorschrif-
ten met als doel de ruimtelijke kwaliteit van het cen-
trum van Pittem te behouden en te versterken.

Binnen het plangebied kunnen er in de geselecteer-
de projectzones zo’n 277 bijkomende woonentiteiten 
voorzien worden. 

De verkeersgeneratie zal berekend worden op basis 
van het richtlijnenboek mOBeR van mei 2018, met 
volgende kengetallen:

 ● gemidd. gezinsgrootte: 2,24 inw per gezin
 ● gemidd. aantal woninggerelateerde verplaatsin-

gen per persoon per dag: 2,24
 ● modal split voor auto bestuurder: 52%
 ● modal split voor auto passagier: 18%
 ● modal split fiets: 16%
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 ● ritdistributie in de werkweek tijdens de ochtend: 
2,6 % inrijdend en 15,9 % uitrijdend

 ● ritdistributie in de werkweek tijdens de avond: 
13,7% inrijdend en 4,5% uitrijdend

Deze bijkomende woningen zullen tijdens de och-
tendpiek 16 toekomende  en 95 wegrijdende autorit-
ten genereren. 
tijdens de avondpiek zullen deze woningen 83 aan-
komende en 30 wegrijdende autoritten genereren. De 
fietsritten bedragen circa 34  tijdens een ochtenduur 
en een avonduur. 
als we rekening houden met een capaciteit in functie 
van de leefbaarheid van 650 pae per uur op een lo-
kale ontsluitingsweg, zal dit bijkomende verkeer een 
stijging genereren van 16%. 

De projectzones voor wonen liggen echter verspreid 
over de gemeente en het  gegenereerde verkeer zal 
eveneens verspreid afwikkelen op het omliggende we-
gennet van Pittem.  
de drie meest westelijke projectzones - 215 woo-
nentiteiten - zullen vermoedelijk eerder afgewikkeld 
worden op de n35. we nemen aan dat 90% van het 
verkeer in westelijke richting rijdt richting n50 en 10% 
van het verkeer in oostelijke richting rijdt via de n35 
naar de n37. in westelijke richting heeft het verkeer 
nog de mogelijkheid om de joos de ter Beerstlaan of 
de Posterijlaan te nemen. aangezien De Posterijlaan 
een lokale verbindingsweg is, zal er meer verkeer 
moeten gestuurd worden via deze as naar de Poste-
rijlaan. we nemen aan dat 70% afgewikkeld wordt via 
de Posterijlaan. 
Deze bijkomende woningen zullen tijdens de och-
tendpiek 15 toekomende  en 90 wegrijdende autorit-
ten genereren. 

tijdens de avondpiek zullen deze woningen 79 aan-
komende en 28 wegrijdende autoritten genereren. De 
fietsritten bedragen circa 33 tijdens een ochtenduur en 
een avonduur. 
Deze aantallen zal de capaciteitsbenutting doen toe-
nemen met circa 10% op de n35 | joos de ter Beerst-
laan en circa 10% op de Posterijlaan. De gemiddelde 
capaciteitsbenutting op de n35 | joos de ter Beerst-
laan zou stijgen naar 67%. er is nog voldoende rest-
capaciteit aanwezig op deze as.

de twee meest noordelijke projectzones - 45 woo-
nentiteiten - zullen vermoedelijk eerder afgewikkeld 
worden op de egemstraat in noordelijke richting en de 
tieltststraat in oostelijke richting. 
Deze bijkomende woningen zullen tijdens de och-
tendpiek 3 toekomende en 19 wegrijdende autoritten 
genereren. 
tijdens de avondpiek zullen deze woningen 17 aan-
komende en 6 wegrijdende autoritten genereren. De 
fietsritten bedragen circa 7 tijdens een ochtenduur en 
een avonduur. 
Voor de egemstraat zijn er geen tellingen ter beschik-
king. Deze weg heeft eveneens een capaciteit in func-
tie van de leefbaarheid van 650 pae per uur per rij-
richting. De capaciteitsbenutting zal slechts met 1,5% 
stijgen per rijrichting door het verkeer gegenereerd 
door de bijkomende woningen.
de oostelijke projectzone - 17 woonentiteiten - zal 
vermoedelijk eerder afgewikkeld worden op de tielt-
ststraat in oostelijke richting en aansluiten op de n37. 
Deze bijkomende woningen zullen tijdens de och-
tendpiek 1 toekomende  en 7 wegrijdende autoritten 
genereren. 
tijdens de avondpiek zullen deze woningen 6 aan-
komende en 2 wegrijdende autoritten genereren. De 

fietsritten bedragen circa 2  tijdens een ochtenduur en 
een avonduur. 
De capaciteitsbenutting zal slechts met 0,5% stijgen 
per rijrichting door het verkeer gegenereerd door de 
bijkomende woningen.

De parkeerbehoefte voor de bijkomende woningen 
wordt berekend op basis van volgende kengetallen:

 ● gemidd. autobezit per gezin: 1.25
 ● gemidd. fietsenbezit per gezin: 2.2 

Door de toekomstige woningen zullen circa 284 auto’s 
en 499 fietsen voorzien worden. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● Voor het parkeren in projectzones is het verplicht 

om parkings gegroepeerd te voorzien.
 ● Vanaf een bepaald aantal wooneenheden per 

meergezinswoning zal verplicht worden om onder-
gronds parkeren te voorzien.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● Er is nood aan voldoende fietsparkeerplekken ter 

hoogte van de woningen. 

conclusie
De geraamde verkeerstoenames tijdens de spits zijn 
eerder aan de lage kant en kunnen ten aanzien van 
de bestaande verkeersstromen niet als een aanzienlijk 
effect beschouwd worden.
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2.2.13  de gezondheid en de veiligheid van de 
mens

referentie
 ● Het plan beoogt hoofdzakelijk een reeks aan 

inrichtingsvoorschriften die de ruimtelijke kwa-
liteit van het centrum van Pittem behouden en 
versterken.

 ● er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plan-
gebied aanwezig.

 ● Binnen een perimeter van 2 km rond het plan-
gebied zijn geen hoge- of lagedrempel Seveso-
inrichtingen aanwezig. Het dichtste Seveso bedrijf 
is latexco, B.a. Guilbertlaan 16 8700 tielt (lage 
drempel inrichting) op ongeveer 5 km van het 
plangebied. 

beschrijving effect
 ● De geplande inrichtingsvoorschriften zorgen niet 

voor bijkomende hinder voor bewoners en omwo-
nenden in vergelijking met de referentiesituatie.

 ● Het RUP biedt niet het kader voor de oprichting 
van Seveso-bedrijven.

 ● RVR-toets: er moet geen RVR worden opgesteld. 
Het plan moet niet voorgelegd worden aan de 
dienst Veiligheidsrapportering.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De bedrijven moeten de aRaB-wetgeving 

naleven. Deze wetgeving regelt de zorg voor de 
gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

 ● Voor de bedrijven is de VlaRem-regelgeving 
van toepassing. Deze regelgeving legt een aantal 
normen op aan de emissies van de bedrijven en 
een aantal normen m.b.t. de externe veiligheid van 
de bedrijven (o.a. brandveiligheid).

conclusie
 ● in de omgeving van het plangebied van het RUP 

liggen geen Sevesobedrijven, zodat bewoners en/
of bedrijven in het plangebied geen risico’s lopen 
verbonden aan dergelijke bedrijven.

 ● Het RUP vormt niet het kader voor de oprichting 
van Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet 
blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke 
bedrijven met zich meebrengen.

 ● De uitvoering van het RUP zal geen aanzienlijke 
bijkomende risico’s voor de gezondheid en de 
veiligheid van de omwonenden opleveren.

2.2.14  de samenhang tussen de genoemde 
factoren

Het plan beoogt hoofdzakelijk een reeks aan inrich-
tingsvoorschriften die de ruimtelijke kwaliteit van het 
centrum van Pittem behouden en versterken.
 
conclusie
Geen aanzienlijk effect.

2.3 relevante gegevens met inbegrip van de 
redenen waarom de initiatiefnemer meent 
geen plan-mer te moeten opmaken over-
eenkomstig art. 4.2.6, §1, 5° van het dabm

 ● Het RUP beoogt een behoud en het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van 
het dorp Pittem. in dat kader worden er voorna-
melijk inrichtingsvoorschriften geformuleerd mbt. 
erfgoed, bouwvoorschriften, meergezinswoningen 
en projectzones. 

er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke
effecten moeten verwacht worden.

2.4 in voorkomend geval een beoordeling 
of het voorgenomen plan of programma 
grensoverschrijdende of gewestgrensover-
schrijdende aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben

Het betreft de opmaak van een RUP in de gemeente 
Pittem in functie van het behoud en het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit.
Er worden dan ook geen effecten verwacht die de ge-
westgrens of de landsgrens zullen overschrijden.
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m og eli jk e i nStRUm enten en 
fl a nk eR end e m a atR eg elen

Hieronder volgt een overzicht van instrumenten en 
flankerende maatregelen die ingezet kunnen worden 
samen met het voorgenomen RUP:

 J inrichtingsplan
Om concrete garanties te krijgen voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van het plangebied, meer bepaald van de 
geselecteerde projectzones kan het aangewezen zijn 
om een inrichtingsplan op te maken voorafgaand aan 
eventuele vergunningsaanvragen.
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