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0.

INLEIDING

0.1.

DOEL VAN DE STUDIE

Door het Gemeentebestuur van Pittem werd aan Groep Planning/SumResearch gevraagd een Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan voor de gemeente op te maken.
Het planologisch beleid in Vlaanderen heeft een nieuwe dimensie gekregen door het “Decreet houdende de Ruimtelijke
Planning” van 24 juli 1996, intussen geïntegreerd in het decreet van 18-05-1999, houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, en daaropvolgende wijzigingen, waarbij een juridische basis werd geboden. Enerzijds tot het
opstellen van een “Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen” en anderzijds tot het opstarten van provinciale en
gemeentelijke structuurplannen.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal het nodige ruimtelijk integratiekader vormen waarbinnen de
uiteenlopende visies over, aanspraken op en behoeften aan ruimte vanuit de verschillende sectoren tegen elkaar
worden afgewogen en op elkaar kunnen worden afgestemd.
Het zal de duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling die moet worden afgestemd op de draagkracht van de bebouwde
gebieden en het landschap, begeleiden. In tegenstelling tot bij de klassieke eindtoestandsplannen (A.P.A.’s, B.P.A.’s en
Gewestplannen) is het bij het Ruimtelijk Structuurplan niet de bedoeling de toekomstige ruimtelijke structuur concreet
vast te leggen. Het ontwikkelt daarentegen een visie op de ontwikkeling van de gemeente in relatie tot het socioeconomische functioneren.
Als
-

beleidsplan is het
doelgericht en procesmatig
continu, mits mogelijkheid tot bijsturing
actiegericht, in functie van realisaties, en
het zoekt de relatie tussen het stedenbouwkundige beleid van Pittem en de socio-economische, ecologische,
mobiliteits-, landschappelijke, industriële, distributie -, planologische, ... ontwikkelingen.
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0.2.

BASISPRINCIPES VAN STRUCTUURPLANNING

Aangezien deze vorm van ruimtelijke planning erg verschilt van de traditionele eindtoestandplanning worden de
basisprincipes van de structuurplanning hierna verduidelijkt.
Het structuurplan is een getekend en/of geschreven moment (fase) van een stedenbouwkundig proces dat continu is.
Het is een begrip dat na 1972, met het eerste structuurplan van Brugge, ook in Vlaanderen ingang gevonden heeft.1
Structuurplanning kent in tegenstelling met de voormalige wet van 29 maart 1962, geen begin en geen einde dat met
een uitvoeringsbesluit zou kunnen bevestigd worden.
Structuurplanning is nooit af. Het kent enkele hoofdmomenten die dan in de vorm van een plan - een structuurplan vastgelegd worden. Het planningsdecreet van 24 juli 1996 bepaalt in die zin hoe een dergelijk structuurplan kan
worden vastgelegd. Hierbij worden de socio-ruimtelijke en functioneel-economische problemen van een gemeente,
streek of regio globaal onderzocht en in betere banen geleid, in functie van de maatschappelijke en politieke
doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente, de buurt of de regio.
Tussen
-

enerzijds het maatschappelijk leven van een gemeente (en haar regio) en de ruimtelijke gevolgen die hieruit
ontstaan (verkavelen, bouwen, afbreken, onteigenen, functiewijzigingen, wegenaanleg, vellen of planten van
bomen, verhoging van vervuiling, verschraling en vermindering van de bewoonbaarheid, ...) en

-

anderzijds de ruimtelijke mogelijkheden van een gemeentelijk gebied (evenwicht tussen open en bebouwde
gebieden, hiërarchisering van verkeerstypen - doorgaand verkeer/woon-werkverkeer -, evenwicht tussen harde
en zachte functies, ...) en de maatschappelijke en politieke doelstellingen van de gemeente, kan men zoeken naar
betere en meer efficiënte stedenbouwkundige modellen.
De keuze van één bepaald model (in de tijd) gebeurt gezamenlijk door de overheid, de bevolking en de deskundigen,
waarbij de bevolking en de deskundigen voorstellen formuleren en de overheid democratisch beslist.
Hierbij zijn haalbaarheid en kostprijs een niet onbelangrijke dimensie.
In die zin kan men stellen dat STRUCTUURPLANNING, noch min noch meer, een “GLOBALE RUIMTELIJKE
BEGELEIDING” is van het maatschappelijk gebeuren van een gemeente (op een bepaald moment in de tijd) waarvoor
de ruimtelijke gevolgen zo goed mogelijk tot stand moeten kunnen komen. Hierdoor probeert men een betere
“BEWOONBAARHEID” (kwaliteit van leven en wonen), “BEREIKBAARHEID” (verkeer en vervoer) en
“BESTUURBAARHEID” te bereiken.2
De algemene en bijzondere plannen van aanleg voorzien in de wet van 1962 moeten beschouwd worden als loutere
“UITVOERINGSPLANS” van deze structuurplanning, naast andere instrumenten zoals informatiecampagnes,
bouwreglementen, premies, ...
1

2

Zie “Structuurplan Brugge”, Groep Planning, Brugge 1976.

Zie “Wonen of Wijken”, Jan Tanghe, Sieg Vlaeminck, Hugo Vanderstadt - I.C.A.S.D. Brussel, 1979.
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Volgens het Planningsdecreet dienen de structuurplannen van de lagere overheden zich te richten naar deze van de
hogere overheden met name het Vlaams Gewest en de provincie.
Het gemeentelijk structuurplanningsproces kent drie fasen in de ruimte en in de tijd:
RUIMTE
1STE NIVEAU: MACROSCHAAL

VERSCHILLENDE DEELSTRUCTUREN

2DE NIVEAU: MESOSCHAAL

VERSCHILLENDE
NIVEAU)

3DE NIVEAU: MICROSCHAAL

VERSCHILLENDE DEELSTRUCTUREN BINNEN DE VERSCHILLENDE DEELGEBIEDEN
OPEN RUIMTEN,…)

3

IN EEN RUIME OMGEVING ROND

PITTEM(VLAAMS EN PROVINCIAAL NIVEAU)

DEELRUIMTEN EN DEELSTRUCTUREN BINNEN DE GEMEENTEGRENS VAN

4

VAN

PITTEM(GEMEENTELIJK

PITTEM (NIVEAU WOONKERNEN,

TIJD
1STE TRAP: ONTWIKKELINGSMODEL

LANGE TERMIJNPLANNING: WAARIN DE FILOSOFIE EN DE POLITIEK VOOR EEN WEL BEPAALD GEBIED UITGESTIPPELD
WORDT

2DE TRAP: ONTWIKKELINGSPLAN

MIDDELLANGE TERMIJNPLANNING:

WAARIN DEZE FILOSOFIE CONCRETER WORDT TOEGEPAST OP DE REËLE SITUATIE

VAN HET LEEFGEBIED

3DE TRAP :

ACTIEPLAN

ACTIEPLANNING:

WAARIN ALLE VOORSTELLEN CONCREET WORDEN OMGEZET IN UITVOERINGSPLANNEN EN

–DADEN

VOOR HET LEEFGEBIED

TABEL 1

3
4

: STRUCTUURPLANNINGSPROCES: DRIE FAZEN IN RUIMTE EN TIJD

Deelstructuren: verwijzen naar de sectorale aanpak (natuurlijke structuur, agrarische structuur, verkeers- en vervoersstructuur,
nederzettingsstructuur, ruimtelijke – economische structuur en toeristische – recreatieve structuur).
Deelgebieden: een aantal samenhangende gebieden die een ruimtelijke éénheid vormen. Enkel die éénheden waar er zich problemen situeren
en/of waarvoor er opties voor de toekomst worden genomen, worden als deelruimte weerhouden in het GRS. M.a.w. die gebieden die verder
moeten gedetailleerd worden t.o.v. de mesoschaal worden hier opgenomen. Meestal gaat het hier over de verschillende woonkernen van de
gemeente.
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STRUCTUURPLAN PITTEM
FIGUUR 1

: PLANNINGSPROCES VAN DE STRUCTUURPLANNING
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0.3.

PLANNINGSPROCES

Het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996, intussen geïntegreerd in het decreet van 18-05-1999
en navolgende wijzigingen, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, bepaalt dat ruimtelijke
structuurplannen moeten bestaan uit drie delen: een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en een bindend
gedeelte;
− het INFORMATIEF GEDEELTE omvat het doelgericht onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur, te
verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, enz. en een probleemanalyse welke gelijktijdig verloopt met de
ontwikkeling van een aantal doelstellingen. Dit is dus de bestaande ruimtelijke structuur en de prognoses.
− het RICHTINGGEVEND GEDEELTE formuleert de beleids- en actievoorstellen die het resultaat zijn van het toetsen
van de doelstellingen aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten. Dit is de gewenste ruimtelijke
structuur.
− het BINDEND GEDEELTE tenslotte omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening, die
bindend zijn voor alle administratieve overheden.
Alhoewel alle onderdelen een afzonderlijke waarde hebben, vormen zij samen het ruimtelijk structuurplan.
Het PLANNINGSPROCES bestaat uit vier fasen:
− Opmaak van een startnota, waarin vertrekkende vanuit bestaande bronnen (woonbehoeftestudie, statistisch
materiaal, enz.) de bestaande ruimtelijke structuur algemeen wordt beschreven, leemten in de kennis worden
aangegeven, knelpunten worden gedetecteerd en een aanzet tot oplossingen wordt geformuleerd.
− Opmaak van sectorstudies, waarbij de leemten in de kennis van bepaalde sectoren (bv. huisvesting, bedrijvigheid)
worden weggewerkt.
− Opmaak van een Voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Hier worden de verschillende
sectorstudies, samen met gegevens uit de startnota geïntegreerd tot één geheel dat bestaat uit de drie delen van
een structuurplan (informatief, richtinggevend en bindend). Dit voorontwerp van het GRS wordt onderworpen aan
een vooroverleg bij wijze van een plenaire vergadering met de instanties van het Vlaams Gewest en de Provincie
(cfr. besluit van de Vlaamse Regering van 05-05-2000)
− Opmaak van een Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van
Pittem wordt begeleid door een door de gemeente samengestelde stuurgroep. Op grond van de besluitvorming
rond het voorontwerp van het GRS wordt het document gefinaliseerd in een Ontwerp van GRS met volgende
procedurestappen:
-

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad (29 oktober 2007).
Organisaties van openbaar onderzoek met minstens één informatie- en inspraakvergadering (10 december
2007 tot en met 10 maart 2008; toelichting aan de bevolking op 31 januari 2008).
Toetsing door de PROCORO van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.
e
2 advies vanwege de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.
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-

0.4.

Definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Het GRS wordt al dan niet goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.
vastgelegd voor een termijn van vijf jaar.

Een goedgekeurd GRS wordt

HET PROCESVERLOOP

Doel is het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Het verloop bestaat uit een officieuze stap en een officiële
stap.
De officieuze stap:
1. Vooroverleg over de startnota met ARP: 17 januari 2002
2. Vergaderingen met de KERNGROEP (delegatie schepencollege, gemeentelijke administratie en ontwerper):
Bespreking deelnota wonen: 17 april en 27 mei 2003
Bespreking deelnota economie: 27 juni en 16 september 2003
Bespreking deelnota open ruimte: 24 februari 2004
Bespreking microschaal: 2 april 2004
3. Vergaderingen met de STUURGROEP (CBS, GECORO, administraties en/of instanties, ...):
4. Overleg met de bevolking: Op 11 oktober 2003 werd een denkdag georganiseerd. Op 15 februari 2007 werd
– in de aanloop naar de plenaire vergadering- ook teruggekoppeld naar de bevolking.
5. Op 13 juli 2006 werd een structureel overleg georganiseerd over het voorstel van het voorontwerp van het
GRS Pittem.
6. Op 20 februari 2007 werd een plenaire vergadering georganiseerd.
De officiële stap:
Zie vorige pagina (bepalingen van het decreet).
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1.

ALGEMEEN PROFIEL VAN DE GEMEENTE PITTEM

1.1.

SITUERING

Pittem is centraal gelegen in het oostelijk deel van de provincie West-Vlaanderen, halfweg tussen Brugge en Kortrijk,
en maakt deel uit van het arrondissement Tielt. De gemeente ligt tussen de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt,
Torhout en verder ook Brugge en Kortrijk.
De buurgemeenten van Pittem zijn Wingene in het noorden, Tielt in het oosten, Meulebeke in het zuiden, en Ardooie in
het westen. Sinds de fusie bestaat Pittem uit de deelgemeenten Pittem en Egem.
Wat het wegennet betreft valt vooral de N50 op, die Brugge en Kortrijk verbindt en dwars door Pittem loopt. De N37
en de N35 die de gemeente van oost naar west doorsnijden geven aansluiting op de E17 en de E403.

1.2.

ENKELE KENCIJFERS

Op 1 januari 2007 telde Pittem 6.606 inwoners op een totale oppervlakte van 3.447 ha. Omgerekend geeft dit een
bevolkingsdichtheid van 192 inw/km², wat een stuk lager is dan het gemiddelde voor de provincie West-Vlaanderen
(361 inw/km²) en ook een stuk lager dan het gemiddelde van het arrondissement Tielt (268 inw/km²). Het aantal
gezinnen begin 2004 bedroeg 2.455 eenheden, wat overeenkomt met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,66. De
gezinnen in Pittem zijn dus vrij groot in vergelijking met de gemiddelde situatie voor Vlaanderen (2,40).
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2.

PLANNINGSCONTEXT

2.1.

RUIMTELIJK BELEID OP VLAAMS NIVEAU

2.1.1.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)

Structuurplanning is een voor het Vlaamse Gewest nieuwe wijze van ruimtelijke planning. Het is het uitstippelen van
een beleidsvisie en niet het vastleggen van bodembestemmende uitvoeringsplannen. Het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) is de uitwerking van deze methodiek op het niveau van Vlaanderen. Hierin wordt de gewenste
ruimtelijke structuur van Vlaanderen aangegeven als een kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.
Een coherente, overkoepelende en evenwichtige ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Vlaanderen is immers
essentieel voor het afwegen en beoordelen van de verschillende ruimtevragen. Deze ruimtevragen hebben ook hun
invloed op de twee andere bestemmingsniveaus, met name het provinciale en het gemeentelijk niveau.
De samenwerking tussen de drie bestuurlijke niveaus (gewest, provincie en gemeente) dient te gebeuren op basis van
het subsidiariteitsprincipe. Dit betekent dat de bevoegde overheid zich bezighoudt met die materies die geëigend zijn
om op het bewuste niveau geregeld te worden. Lagere niveaus zullen zich richten naar het kader en de beperkingen
van het hoger niveau en dit verder verifiëren en uitwerken. Voor de opmaak van het GRS van Pittem is het derhalve
van groot belang om de krachtlijnen van deze bovengemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, en dus in de eerste
plaats van het RSV, met kennis van zaken in te schatten. Hierna worden de verschillende structuurbepalende
componenten die in het RSV specifiek betrekking hebben op Pittem of zijn onmiddellijke omgeving uitvoerig behandeld.
2.1.1.1.

PITTEM BEHOORT TOT HET BUITENGEBIED

In het RSV is buurgemeente Tielt geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De afbakening zelf
gebeurt door de provincie, maar er wordt verwacht dat het volledige grondgebied van Pittem tot het buitengebied zal
behoren. Het buitengebied bevat delen van de bebouwde ruimte en het grootste gedeelte van de onbebouwde ruimte.
Het buitengebiedbeleid wordt gedifferentieerd naar een beleid voor de natuurlijke structuur, de agrarische structuur
en de nederzettingsstructuur. Het bestaande fysisch systeem wordt als uitgangspunt gehanteerd, en vormt als het
ware de ruggengraat van het buitengebied. Doelstellingen uit het RSV voor het buitengebied zijn ondermeer het
vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bosbouw, wonen en werken). Op deze wijze
worden de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied gevrijwaard en waar mogelijk versterkt.
De belangrijkste gevolgen voor de nederzettingsstructuur zijn:
− Het wonen moet geconcentreerd worden in de woonkernen en hoofddorpen van het buitengebied
− Geen verdere groei van de linten en verspreide bebouwing.
− Voor West-Vlaanderen mogen slechts 33% van de nieuw te bouwen woningen (69.000 in totaal) in de kernen van
het buitengebied opgericht worden.
− Voor de kernen van het buitengebied wordt een woningdichtheid van 15 woningen per ha nagestreefd.
− Multifunctionaliteit en verweven van functies staan voorop in de woonkernen en de hoofddorpen.
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De natuurlijke structuur bestaat uit “het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, boscomplexen en andere
gebieden, waar voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen; aanvullend daarop de
ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige elementen, door geïsoleerde natuur- en
bosgebieden en door parkgebied.“ Binnen de natuurlijke structuur wordt de bosstructuur als deelstructuur
onderscheiden. De Leievallei, een tiental kilometer ten zuiden van Pittem, is het dichtstbijzijnde structurerende
element voor de natuurlijke structuur; de veldgebieden ten noorden van Pittem zijn structuurbepalend voor de
Vlaamse bosstructuur.
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die het duurzaam functioneren van de landbouw
verzekeren. Een gedeelte van de gebieden van de natuurlijke structuur overlappen met de gebieden van de agrarische
structuur: de verwevingsgebieden en de natuurverbindingsgebieden. Er wordt geopteerd om de gebieden van de
agrarische structuur te differentiëren in functie van de bebouwingsmogelijkheden.
2.1.1.2.

PITTEM NIET GESELECTEERD ALS ECONOMISCH KNOOPPUNT

Het RSV gaat ervan uit dat de economische ontwikkelingen in het buitengebied gestimuleerd en geconcentreerd
moeten worden in de economische knooppunten. Pittem is niet geselecteerd als economisch knooppunt, in tegenstelling
tot de buurgemeenten Wingene, Meulebeke en Ardooie.
2.1.1.3.

PITTEM BINNEN DE VLAAMSE LIJNINFRASTRUCTUUR

De weginfrastructuur
Een van de doelstellingen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. mobiliteit en lijninfrastructuur is de
optimalisering van het wegennet door categorisering. Voor deze categorisering wordt uitgegaan van de gewenste
(hoofd)functie van de weg ten aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de leefbaarheid anderzijds. In het RSV
worden de hoofdwegen (hoofdfunctie is verbinden op internationaal niveau), de primaire wegen categorie I
(hoofdfunctie is verbinden op Vlaams niveau) en de primaire wegen categorie II (hoofdfunctie is verzamelen op
Vlaams niveau) geselecteerd. De selectie van de secundaire wegen gebeurt door de provincie; de selectie van de
lokale wegen gebeurt op gemeentelijk niveau.
Op het grondgebied van Pittem is een primaire weg gesitueerd, en in de onmiddellijke omgeving van Pittem is een
hoofdweg van belang. Al deze wegvakken maken deel uit van Maas 2: Kortrijk - Deinze - Tielt:
Hoofdweg:
E403 (A17): van A10 (Oostkamp) tot A8 (Doornik)
Primaire weg II:

N37: van A10 (Aalter) tot N35/N37 (Tielt)
N37 / N35: van ringlaan (N35/N37) (Tielt) tot Pittem
N37: van Pittem tot E403 (Ardooie)
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De waterweginfrastructuur
Het Vlaams waterwegennet wordt ingedeeld in een hoofdwaterwegennet, dat een (inter)nationale verbindende functie
heeft en de belangrijkste economische knooppunten ontsluit, en een secundair waterwegennet, dat alle andere
bevaarbare kanalen en waterwegen omvat. Op het grondgebied van Pittem is er geen enkele hoofdwaterweg
geselecteerd: de Leie die een 10-tal kilometer ten zuidoosten van Pittem stroomt, is de meest nabije hoofdwaterweg.
De spoorweginfrastructuur
Op Vlaams niveau worden de spoorwegen ingedeeld in een hoofd- en regionaal spoorwegennet voor personen- en
goederenvervoer, wordt een selectie gemaakt van de vormingsstations, en van de structuurbepalende stations waar
het wenselijk is een verdichting van de stationsomgeving na te streven. Op het grondgebied van Pittem zijn er geen
spoorlijnen geselecteerd voor het personen- of goederenvervoer. Pittem ligt wel op één van de twee te onderzoeken
trajecten (Gent - Tielt - De Panne - Duinkerke) voor een verlenging van de IJzeren Rijn, zowel wat het personen- als
goederenvervoer betreft. Het andere traject via Rijsel heeft een grotere bundeling maar heeft risico op overbelasting
van Rijsel; het traject via De Panne daarentegen heeft een geringere bundeling. De verbinding Oostende - Brugge Kortrijk – Rijsel, een tiental kilometer ten westen van Pittem, is de meest nabij gelegen lijn van het
hoofdspoorwegennet voor personen.

FIGUUR 2

: RUIMTELIJKE VISIE OP VLAANDEREN
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2.1.2.

GEWESTPLAN

Het gemeentebestuur van Pittem heeft zich tot nu toe in haar ruimtelijk beleid vooral laten leiden door het gewestplan
en waar nodig detailleringen via Bijzondere Plannen van Aanleg. Het grondgebied van Pittem is opgenomen in het
gewestplan Roeselare – Tielt, dat bij KB van 17/12/1979 werd goedgekeurd (wijziging op 15/12/1998).
De woongebieden zijn terug te vinden in de kernen van Pittem en Egem. De Markt van Pittem met de Onze-LieveVrouwekerk is ingekleurd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Ten noorden van de
kern van Pittem is het sportcentrum aangeduid als zone voor dagrecreatie. De woongebieden met landelijk karakter
komen overeen met de woonlinten in de gemeente:
- het gehucht Egemkapelle langs de Brugsesteenweg (N50)
- woonlint langs de Kasteeldreef tussen Egemkapelle en Egem
- woonlint langs de Egemstraat tussen de kernen van Egem en Pittem
- woonlint langs de Joos De Ter Beerstlaan en de Posterijlaan aansluitend op de kern van Pittem
- woonlint langs de Paardestraat / Turkeijensteenweg aansluitend op de kern van Egem
Hiernaast zijn er in de gemeente nog vijf woonuitbreidingsgebieden afgebakend, waarvan vier gesitueerd zijn in de
kern van Pittem, en de vijfde aansluit bij de kern van Egem (gelegen binnen BPA Centrum Noord).
De ontginningszone, met nabestemming voor openbaar nut en bijhorende steenbakkerij, langs de Brugsesteenweg in
Egem neemt een aanzienlijk deel in van de oppervlakte van de gemeente (75 ha); voor dit gebied werd een BPA
opgemaakt (BPA De Kapelle). Aan de overkant van de Brugsesteenweg is er een zone voor milieubelastende
industrieën (Egem Industrie, ca. 7,5 ha). Aansluitend op de kern van Pittem werd op het gewestplan oorspronkelijk
een zone voor ambachtelijke bedrijvigheid van ca. 15 ha en een reservegebied voor ambachtelijke uitbreiding van ca.
20 ha ingekleurd. Voor deze terreinen werden ondertussen twee BPA’s opgemaakt (Ambachtspark I & II).
Hiernaast zijn er nog twee kleinere gebiedjes lichtpaars ingekleurd, die overeenstemmen met geïsoleerde bedrijven
langs de Brugsesteenweg (Neon Elite en Weverij Clarysse).
Het grootste natuurgebied ligt in het noordoosten van de gemeenten, ter hoogte van de Ringbeek en de
Veldekensbeek. Het domein van het kasteel van Ronseval is gedeeltelijk ingekleurd als natuurgebied, en gedeeltelijk als
parkgebied. Ook het parkdomein van de neurologische kliniek is ingekleurd als parkgebied. De neurologische SintJozef kliniek zelf is aangeduid als zone voor openbaar nut, evenals de zendmast van de VRT voor de overseining van
TV-beelden.
Het grootste deel van Pittem is ingekleurd als agrarisch gebied. Kleinere delen, verspreid gelegen in de gemeente,
zijn aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
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2.1.3.

BESCHERMDE MONUMENTEN,

LANDSCHAPPEN EN DORPSGEZICHTEN

De achthoekige Romaanse toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, daterend van de 11de eeuw, op de Markt te Pittem is
sedert
19 april 1937 beschermd als monument.
Ook de Plaatsmolen, gelegen langs het traject van de
Molenlandroute, is beschermd als monument ingevolge het ministrieel besluit van 6 februari 1985. De stenen
windmolen is opgetrokken in 1910, en buiten gebruik gesteld in 1949. het was de laatste van de Pittemse werkende
windmolens. De molen zal tijdens de komende jaren gerestaureerd worden zodat hij terug maalvaardig wordt voor de
volgende generatie. Beschermde landschappen en dorpsgezichten zijn er niet op het grondgebied van Pittem.

2.1.4.

RUIMTELIJKE VISIE VOOR LANDBOUW,

NATUUR EN BOS

–

REGIO

LEIESTREEK

Recent is de Vlaamse overheid begonnen met de ontwikkeling van een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos
voor de regio Leiestreek, waarbinnen de gemeente Pittem zich situeert. De gemeentes worden in dit proces
betrokken. De afweging gebeurt op Vlaams niveau.
In februari 2007 werd een verkenningsnota voorgesteld met een eerste aanzet tot ruimtelijke visie op landbouw,
natuur en bos.
Voor de gemeente Pittem worden volgende gebiedsgerichte uitspraken gedaan:
- Ontwikkelen van samenhangende boscomplexen en bosuitbreiding (Bos Egemse Veldekens en Bos kasteeldomein
Ronceval)
- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien met ruimte voor waterberging (Ringbeek
in de Egemse Veldekens).
- Behoud (en ontwikkeling van open waters met ecologische waarde (Kleigroeve van Egemkapelle)
− Vrijwaren van markante plateauranden (Kam Koolskamp – Egem – Tielt en Pittemberg)
− Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen (Park neurologische kliniek Pittem)

2.1.5.

HABITAT-

EN VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN

De EG-habitatrichtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 beoogt de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de
wilde flora en fauna. Zij bevat maatregelen inzake gebiedsbescherming en soortbescherming (artikel 6). Samen met
de vogelrichtlijngebieden vormen de habitatgebieden een samenhangend ecologisch netwerk van speciale
beschermingszones, Natura 2000 genaamd. In uitvoering van de Habitatrichtlijn zijn momenteel op basis van
wetenschappelijke gegevens in Vlaanderen 38 Speciale Beschermingszones (of kortweg SBZ-H) aangemeld bij de
Europese Commissie voor een totale oppervlakte van ongeveer 102.000 ha (beslissing van de Vlaamse regering van 4
mei 2001). Er zijn geen vogel- of habitatrichtlijngebieden aangeduid op het grondgebied van Pittem.

GRS PITTEM- 15

2.1.6.

VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omvat de grote eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in
ontwikkeling (GENO). In deze gebieden is de natuur de hoofdfunctie en dienen maatregelen genomen te worden om de
bestaande natuurwaarden te behouden en te versterken.
Het VEN wordt afgebakend op basis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu. Conform het decreet natuurbehoud moet het VEN zich beperken tot de huidige kwetsbare gebieden
op het gewestplan. Het VEN eerste fase omvat 75.000 ha en houdt geen bestemmingswijzigingen in. In een tweede
fase (50.000 ha) zal de afbakening wel gepaard gaan met bestemmingswijzigingen en de opmaak van gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Gebieden die tot het VEN behoren krijgen wel bijkomende beperkingen: regeling van
meststoffen, verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, verbod om de vegetatie te wijzigen, verbod om het
bodemreliëf te wijzigen, verbod om het grondwaterpeil te wijzigen, verbod om de structuur van de waterlopen te
wijzigen. Voor elk VEN-gebied wordt een natuurrichtplan opgesteld. De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003
over de definitieve afbakening van het eerste deel van het VEN. Voor Pittem zijn enkel de Egemse Veldekens5 als
GEN-gebied aangeduid. Er zijn geen GENO-gebieden aangeduid.

FIGUUR 3
5

: VEN-GEBIEDEN

In principe heeft het Vlaams Gewest “de Edegemse Veldekens” aangeduid als GEN-gebied; de eigenlijke en juiste benaming van dit gebied is
echter “de Egemse Veldekens”.
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2.2.

RUIMTELIJK BELEID OP PROVINCIAAL NIVEAU

2.2.1.

HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN

Het PRS West-Vlaanderen werd goedgekeurd bij M.B. van 06/03/2002. De planperiode van het PRS is tot 2007. De
visie en de doelstellingen geformuleerd in het RSV worden overgenomen en uitgewerkt in het PRS, rekening houdend
met de gebiedsspecifieke eigenheid van de provincie. De ruimtelijke visie voor de provincie gaat uit van de ruimtelijke
verscheidenheid van de provincie, en wil deze behouden of zelfs versterken.
Het ruimtelijk structuurplan voor de provincie is geen statisch plan maar een beleidsplan gericht op ontwikkeling en
uitvoering. Het biedt een kader voor ontwikkeling en uitvoering, naast een beperkt aantal (strategische) bindende
bepalingen. Dit kader bestaat uit een visie op de gewenste structuur. Het is een coherent
geheel van
ordeningsbeginselen en zal worden gebruikt als criterium voor het dagelijks beleid, keuze van projecten, behandeling
van conflicten en als discussie-element. Samenwerking en communicatie zijn hierbij een noodzaak. Het structuurplan
biedt een kader voor het sturen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, het verlenen van adviezen en het
beoordelen van ruimtelijke problemen. Daarnaast zoekt het naar strategische acties voor de gewenste ruimtelijke
structuur. Het structuurplan maakt daarbij de overgang naar concrete uitvoering en inrichting van de ruimte.
In de volgende paragrafen worden de verschillende structuurbepalende componenten uit het Structuurplan WestVlaanderen die specifiek betrekking hebben op Pittem en onmiddellijke omgeving uitvoerig behandeld.
2.2.1.1.

PITTEM BEHOORT TOT DE ‘MIDDENRUIMTE’ VAN WEST-VLAANDEREN

Pittem is gesitueerd in de ‘Middenruimte’ van West-Vlaanderen. Deze deelruimte rond de steden Roeselare, Tielt en
Torhout wordt gekenmerkt door een sterk geïndustrialiseerde landbouw en een concentratie van intensieve veeteelt.
Deze sterke economische dynamiek zorgde voor een groot aandeel verspreide (zonevreemde) bedrijvigheid en een vrij
ongestructureerd landschap. Gezien het belang van deze deelruimte voor de agrarische structuur op Vlaamse niveau,
moet de evolutie van deze activiteiten dan ook ingepast worden in dit “nieuwe landschap”.
De volgende
beleidselementen voor de ‘Middenruimte’ zijn van belang voor Pittem en omgeving:
− Concentratie van dynamische activiteiten in de stedelijke gebieden en de specifieke economische knooppunten:
Een aanbod van regionale bedrijventerreinen kan in de stedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten
gegeneerd worden. Het Roeselaarse met zijn veiling is het knooppunt van verwerkende en toeleverende bedrijven in
het omringende landbouwgebied.
− Versterking van de stedelijke gebieden:
Het regionaalstedelijk gebied Roeselare is de belangrijkste pool van de Middenruimte. Het structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied Tielt, en het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Torhout zijn de twee andere belangrijke
tewerkstellings- en verzorgingscentra voor de deelruimte.
− Opwaardering van het regelmatig verspreid rasterpatroon van kernen:
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Door de historisch gegroeide linten en de verspreide bebouwing is het kernenpatroon vervaagd in de deelruimte. De
selectie van structuurondersteunende hoofddorpen zal het wonen en werken sterker bundelen.
− Optimalisering van de verkeersontsluiting:
Het sterk verspreide, bovenlokale verkeer dat een gevolg is van de uitwaaierende activiteiten in deze deelruimte,
wordt gebundeld via aangepaste ontsluitingen naar het hogere wegennet. Dit gebeurt onder meer door de aanhaking
van de R32 (Roeselare) en de R34 (Torhout) op de E403, door een uitgewerkte ontsluiting van de regio ten zuiden van
Tielt via de N399, de N382 en de aan te leggen zuidwestelijke omleiding rond Tielt, en door een geleiding van de
bovenlokale verkeersstromen via de N36 en N50.
− Vrijwaren van de structurerende heuvelruggen, open-ruimteverbindingen, beekvalleien en bosgebieden:
Op de structurerende heuvelruggen dienen versnippering, terreinnivellering en bebouwing te worden vermeden. Het
afbakenen van bouwvrije zones staat hiervoor garant. In de omgeving van de as Roeselare – Tielt structureren
bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap door te fungeren als “natuurlijke aders” door het agrarische gebied.
De beekvalleien worden deels bouwvrij gemaakt in het kader van het integraal waterbeheer. Dit dient in nauwe relatie
met de gedifferentieerde agrarische structuur bekeken te worden.

FIGUUR 4

: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE ‘MIDDENRUIMTE’
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2.2.1.2.

KWANTITATIEVE TAAKSTELLING VOOR HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN

Verdeling van het aantal bijkomende woongelegenheden:
- Pittem is een gemeente van het buitengebied. Voor de planperiode 1991 - 2007 bedraagt de taakstelling van het
aantal bijkomende woongelegenheden voor Pittem 240 woningen. Als we van de taakstelling door de provincie het
aantal bijgekomen woningen tussen 1991 en 2003 aftrekken (414) dan komen we tot een overschot van 174
woningen voor de periode 2003-2007.
In dit geval kan de gemeente Pittem enkel gebruik maken van haar
juridisch aanbod. Ook voor Egem kunnen bijkomende woongelegenheden enkel gerealiseerd worden in de juridisch
bestaande bouwgronden.
- Een provinciaal reservepakket woongelegenheden van 20% bijkomende woongelegenheden wordt op provinciaal
niveau gehouden. Gezien de periode waarover de berekende behoefte zich voordoet (1991-2007), kunnen er zich
in gemeenten diverse ontwikkelingen voordoen die bijstellingen vereisen. Tevens kunnen er vanuit de gemeenten
specifieke doelstellingen geformuleerd worden die maken dat het toebedeelde pakket ontoereikend is. Daarom is
het noodzakelijk dat er kan worden geput uit een reservepakket. Een specifiek beleidskader geeft aan wanneer het
reservepakket woongelegenheden in aanmerking kan komen. Gemeenten in buitengebied kunnen het reservepakket
aanwenden indien ze een bijkomend beleid wensen te voeren voor sociale doelgroepen en permanente bewoners
van openluchtrecreatieve verblijven (met een maximum van 2 ha).
Verdeling van de bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen:
- Gezien Pittem in het RSV niet geselecteerd is als economische knooppunt, zijn nieuwe regionale bedrijventerreinen
niet mogelijk. Door de provinciale selectie van Pittem als structuurondersteunend hoofddorp is er wel de
mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha.
- Een provinciaal reservepakket bedrijventerreinen van bijkomende bedrijventerreinen wordt op provinciaal niveau
gehouden. Criteria en procedure zijn vastgelegd hoe gemeenten kunnen putten uit het provinciaal reservepakket.
2.2.1.3.

GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN DE DEELSTRUCTUREN

Gewenste nederzettingsstructuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor het nederzettingspatroon in West-Vlaanderen is een gelijkmatig verspreid
patroon van stedelijke gebieden, hoofddorpen en woonkernen. Pittem is geselecteerd als structuurondersteunend
hoofddorp in het buitengebied. Daaronder wordt het volgende verstaan:
Rol: structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en een bovenlokale verzorgende rol.
Mogelijkheid bijkomende woningen: opvang van de eigen groei huishoudens op niveau van de kern + aangroei
huishoudens, die niet kerngebonden zijn + mogelijkheid eigen groei huishoudens van andere geselecteerde
kernen in het buitengebied.
Mogelijkheid lokale bedrijvigheid: in verwevenheid met het wonen en de mogelijkheid voor een lokaal
bedrijventerrein van 5 ha met de mogelijkheid tot uitbreiding tijdens de planperiode.
Aangeven ruimtelijke ontwikkelingen: in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De nood aan bijkomende
woongelegenheden en de grootte van een lokaal bedrijventerrein worden gestaafd met gemeentelijke
behoeftenstudies.
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FIGUUR 5

: GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR VOLGENS HET PRS WEST-VLAANDEREN

Gewenste structuur bedrijvigheid
Pittem is niet geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Daardoor zijn nieuwe regionale bedrijventerreinen
niet mogelijk. De buurgemeenten Wingene, Ardooie en Meulebeke zijn wel geselecteerd als specifiek economisch
knooppunt, en kunnen binnen de planperiode 1994-2007 samen nog 52 ha aansnijden voor nieuwe regionale bedrijven.
Tielt is geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied met de mogelijkheid om tussen 1994-2007 nog
slechts 4 ha aan regionale bedrijventerreinen aan te snijden. Door de provinciale selectie van Pittem als
structuurondersteunend hoofddorp is er wel de mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha.
Gewenste natuurlijke structuur
Algemeen kan gesteld worden dat de complexen van natuur (gebieden met natuurelementen die een grote samenhang
vertonen met kenmerken van het fysisch systeem) deel uitmaken van een Vlaamse structuur. De verbindingen
ertussen zijn hoofdzakelijk elementen van provinciaal niveau.

Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden waar kleine natuur- en landschapselementen de migratie van organismen
tussen natuuraandachtzones (de GEN-, GENO- en natuurverwevingsgebieden aangeduid door het Vlaams Gewest)
vergemakkelijken. Het beleid is gericht op het behouden, herstellen en ontwikkelen van kleine landschapselementen en
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kleine natuurgebieden. Het stelsel van rivier- en beekvalleien zorgt reeds voor een natuurlijke doorkruisbaarheid. Op
het grondgebied van Pittem zijn de Bontebeek- Zwartegatbeek, de Devebeek, de Veldbeek, de Roobeek, de Ringbeek en
de Ringbeek-Veldekesbeek-Strategoedbeek geselecteerd.
De ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang bestaat uit grotere lijnvormige landschapselementen met een
belangrijke verbindingsfunctie. Ze zijn scherp in het landschap afgebakend en ze zijn van menselijke oorsprong. De
natte ecologische infrastructuur bestaat uit kanalen en rechtgetrokken waterlopen. Het kanaal Roeselare – Leie, een
achttal kilometer ten zuiden van Pittem is geselecteerd als natte ecologische infrastructuur. Polderdijken en oude
spoorwegbeddingen vormen de belangrijkste elementen van de droge ecologische infrastructuur (geen selecties in de
omgeving van Pittem).
Gewenste agrarische structuur
De gewenste agrarische structuur van West-Vlaanderen bestaat in hoofdzaak uit twee deelgebieden: de
grondgebonden agrarische structuur en de intensief gedifferentieerde agrarische structuur. Pittem ligt in het gebied
met een intensief gedifferentieerde agrarische structuur. Hier komt een grotere menging voor van diverse soorten
landbouwbedrijven. De draagkracht van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de ontwikkelings-mogelijkheden
en vernieuwing van de landbouw. Om diverse redenen kan een optimale verwevenheid gewenst zijn tussen de
grondgebonden en de grondloze landbouw. Het ruimtelijk beleid moet de nodige maatregelen nemen om deze
verwevenheid te ondersteunen en om de infrastructuur te optimaliseren met respect voor de landschappelijke
waarden.
Voor de landbouw is het belangrijk dat er op lokaal niveau lokale bouwvrije zones aangeduid worden, waar de
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager voorkomt in kleinere aaneengesloten gebieden en waar geen enkele
vorm van bijkomende bebouwing wordt toegestaan. Dit is vooral noodzakelijk in de intensief gedifferentieerde
agrarische structuur. In het aanduiden van bouwvrije zones is een taak voor de gemeenten weggelegd.
Gewenste structuur verkeer en vervoer
De secundaire wegen die voor Pittem van belang zijn behoren tot ‘Maas 2’ (gevormd door de A10, E403 en A14).
Volgende wegvakken in Pittem en omgeving werden geselecteerd als secundaire weg:

Secundair categorie I:

- N35 : van de N37 (Tielt) tot de N409 (Deinze)
- N399 : van de Holdestraat (Tielt) tot de N50 (Ingelmunster)
- ZW omleiding Tielt, gedeelte aan te leggen van de N399 (Tielt) tot de N37 (Pittem)
Secundair categorie II:
- N50 : van de N50f Siemenslaan (Oostkamp) tot de N399 (Ingelmunster)
Op grondgebied van Pittem zijn geen knooppunten voor het regionaal openbaar vervoer geselecteerd, in de omgeving
van Pittem is enkel het NMBS-station van Tielt geselecteerd. De lijn 73 Gent – De Panne (met halte te Tielt) maakt
deel uit van het spoorwegennet op regionaal niveau.
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FIGUUR 6

: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VERKEER EN VERVOER VOLGENS HET PRS

Gewenste structuur landschap
Met betrekking tot de landschappelijke structuur in Pittem zijn de volgende elementen geselecteerd:

Gave landschappen (relictzones van traditionele landschappen):
-

Ringbeek en Veldekens
Meerlandshoek, Willemkouter, Rijkegemkouter, Pittembergkouter

Nieuwe landschappen:
-

Pittem maakt deel uit van het land van Roeselare - Tielt

Structurerende elementen en componenten:
-

structurerend reliëfelement zuidelijke flank plateau van Tielt (Pittemberg, Aarsele, Kanegem)
structurerend lineair element Velddambeek-Hertsbergebeek-Ringbeek
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2.3.

HET RUIMTELIJK BELEID OP GEMEENTELIJK NIVEAU

2.3.1.

GEMEENTELIJKE PLANNEN VAN AANLEG

Over het volledige grondgebied van Pittem is er geen APA. Er bestaan wel 15 goedgekeurde BPA’s in Pittem.
Daarnaast zijn er nog drie andere BPA’s in opmaak: BPA Centrum Noord West, het BPA
Stationsstraat/Meulebekestraat en het BPA Spoorweglaan.
BESTEMMINGEN

NR

DATUM
GOEDKEURING

1

27-11-1950

Kerkstraat

ordening woonstraat

wonen

volledig uitgevoerd

0,7

4

30-09-1968

Centrum Noord

dagrecreatie, wonen

volledig uitgevoerd

10,4

3

26-07-2006

Oostbuurt

ordening
recreatiegebied
ordening woongebied

wonen, parkzone, handel

20,3

9

28-12-1984

Centrum West

Gedeeltelijke gerealiseerd;
Herzien i.f.v.
inbreidingsproject;
volledig uitgevoerd

10

03-11-1986

Koolskampstraat
/
Joos de ter Beerstlaan

7A

18-12-2001

Ambachtspark I

7B

20-06-1991

Ambachtspark II

1

20-12-1993

Centrum Zuid Egem

8

01-06-1994

Centrum Noord Egem

ordening
woonuitbreidingsgebied

12

22-05-1995

De Kapelle

ordening
ontginningsgebied en
woonlint

12-11-2003

Sectoraal BPA
zonevreemde bedrijven
Fase 1
Sectoraal BPA
zonevreemde bedrijven
Fase 2
BPA Kliniek Sint-Jozef

7 zonevreemde
bedrijven

10-10-2007

NAAM

REDEN VAN OPMAAK

REALISATIEGRAAD

OPP.

(ha)

ordening
woonuitbreidingsgebied
ordening woongebied;
bevestiging bestemming
rusthuis
ordening
bedrijventerrein
ordening
bedrijventerrein
ordening woongebied

10 zonevreemde
bedrijven
Landschapsplan

wonen

7,7

wonen, gemeenschapsvoorzieningen , lokale
bedrijvigheid
amb. bedrijventerrein

volledig uitgevoerd

2,8

volledig uitgevoerd

14,6

amb. bedrijventerrein

volledig uitgevoerd

17,4

wonen, parkzone,
gemeenschapsvoorzieningen
Wonen, nijverheid, parkzone

zo goed als uitgevoerd

13,7

binnengebied nog niet
uitgevoerd; in herziening
gesteld (CBS 11-08-2004)
gedeeltelijk uitgevoerd

11,0

ontginningszone
nabestemming open ruimte,
nijverheid, wonen, landbouw,
industrie, buffer

Definitief goedgekeurd door
de gemeenteraad 31 maart
2008

109,0
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11-10-2006

BPA RWZI

21-02-2008

BPA Breemeersbeek

TABEL 2

Bron

Realisatie
waterzuiveringsstation
En landschappelijke
integratie (groeibos)
Uitbreiding sportpark
en aanleg bufferzone in
overstromingsgebied

: DE GOEDGEKEURDE BPA’S IN PITTEM

: Gemeentebestuur Pittem

SumResearch / Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem
Kaart 03
Situering van de BPA's en
beschermde monumenten

Centrum Noord Egem
Centrum Zuid Egem
De Kapelle
Centrum Noord West
Koolskampstraat/Joos de ter Beerstlaan
Centrum Noord

Zonevreemde bedrijven fase 1
Centrum West
Koolskampstraat/Joos de ter Beerstlaan

Plaatsmolen
n Plaatsmolen
Oostbuurt
I Onze
Onze Lieve
Lieve Vrouwekerk
Vrouwekerk

Kerkstraat

Zonevreemde bedrijven fase 1
Zonevreemde bedrijven fase 1

Zonevreemde bedrijven fase 1

Ambachtspark II

Ambachtspark I
Zonevreemde bedrijven fase 1

Zonevreemde bedrijven fase 1

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Pittem
1839 / sv / november 2006
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2.3.2.

GEMEENTELIJK NATUURONTWIKKELINGSPLAN

In het kader van de milieuconvenant heeft Pittem een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan opgesteld. Dit werd
opgemaakt door WITAB in 1994. Met het opstellen van dit GNOP engageert de gemeente zich tot het voeren van een
gemeentelijk natuurbeleid. Globaal gezien valt het GNOP op te delen in twee delen.
Een eerste deel houdt een analyse in van de bestaande natuurwaarden en brengt een knelpuntenanalyse. Deze
globale analyse wordt als basis genomen voor het beschrijven van de bestaande natuurlijke structuur in Pittem. De
belangrijkste (ruimtelijke) knelpunten m.b.t. de natuurwaarden in Pittem zijn:
- De bedreiging van de open ruimte door o.a. het toeslibben door de voortschrijdende lintbebouwing tussen de
kernen van Egem en Pittem en tussen Egem en Egemkapelle, de dynamiek van economische ontwikkelingspolen en –
assen en door nieuwe ruimte-aanspraken vanuit de sectoren nijverheid en huisvesting;
- verdroging door intensivering van het grondgebruik;
- verontreiniging van grond- en oppervlaktewater, bodem en lucht door huishoudens, industrie en landbouw;
- bedreiging van de beeksystemen door o.a. normalisatie en overbemesting;
- de landschappelijk typische eigenheid van kouter-bulkenlandschap en meersen zijn in grote mate verdwenen;
- het verdwijnen van kleine landschapselementen.
Het eerste deel concludeert dat de zandleemstreek een overwegend agrarisch karakter heeft en weinig gebieden kent
met een hoge biologische waardering. Toch worden er voor Pittem een aantal gebieden geselecteerd die een
ecologische relevantie hebben:
01. Bos v/h interfluvium Ringbeek-Veldekensbeek (Egem)
07. Beekvallei Schellebeek
02. Park v/h kasteel Ronseval (Pittem)
08. Beekvallei Gaverbeek
03. Kasteeldomein neurologische kliniek
09. Beekvallei Kraanhoek- en Bontebeek
04. Beekvallei Devebeek
10. Interfluvium Ringbeek-Veldekensbeek
05. Beekvallei Zwartegatbeek
11. Beekvallei van de Jobeek
06. Beekvallei Breemeers- en Blekerijbeek
12. Brongebied van de Breemeersbeek
Een tweede deel omvat de visievorming met daaruit voortvloeiend de natuurontwikkelingsacties. Deze visie wordt
gesitueerd binnen een algemeen kader. De algemene doelstellingen hebben tot doel de algemene basis-ecologische
kwaliteit van het volledig gemeentelijk grondgebied te verhogen.
Aanbevelingen inzake het open ruimte beleid
- de open ruimte tussen de kernen bevriezen;
- de lintbebouwing stopzetten;
- de bestaande woonkernen en bebouwingsconcentraties afwerken;
- de aansnijding van open ruimte enkel toe te laten uit hoofde van de behoeften van de eigen bevolking;
- een anticiperend beleid te voeren ten aanzien van sluimerende ontwikkelingsassen en dito polen.
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Aanbevelingen inzake milieuhygiëne
- vrijwaring van de ecologische basiskwaliteit;
- monitoring op basis van een milieu-inventaris.
Aanbevelingen inzake landschaps- en natuurbehoud
- opstellen van een landschapsvisie geënt op de bestaande beekvalleien;
- de landschapsvisie uitwerken via een (juridisch) landschapsplan;
- een ecologische hoofdstructuur uitwerken.

FIGUUR 7

: VISIE LANDSCHAPSBEHOUD- EN ONTWIKKELING (BRON: GNOP)
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Uiteindelijk reikt het GNOP een aantal mogelijke acties aan ter uitvoering van de visie. De acties concentreren zich op
de volgende punten:
- bestaande en potentiële bossen
- valleigraslanden
- kleine landschapselementen
Tot op heden werden volgende min of meer ruimtelijke acties uitgevoerd:
- In het kader van ecologische groeninrichting en groenbeheer van restgronden werden het park van de Broeders
Maristen en de omgeving van de Plaatsmolen opgemeten en werd door de WVI een groeninkledingsplan opgemaakt
(en uitgevoerd) voor de bufferstrook langs de industrielaan te Egem.
- Opmaak subsidiereglementen voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen en voor de aankoop en/of
aanplant van streekeigen groen rond de bedrijfszetel.
- Opstellen door de WVI van 4 bedrijfslandschapsplannen.
- In het kader van ecologische groeninrichting en groenbeheer van restgronden wordt het natuureducatief
inrichtingsplan voor het Park van de Broeders Maristen uitgevoerd.
- Inventaris van hagen en houtkanten door de WVI en vaststelling definitieve versies subsidiereglementen voor de
aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.
- 3 van de 4 bedrijfslandschapsplannen werden uitgevoerd.
- In het kader van ecologische groeninrichting en groenbeheer van restgronden wordt voor het Park van de
Broeders Maristen een natuureducatief inrichtingsplan en bestek opgemaakt.

2.3.3.

WOONBEHOEFTENSTUDIE

In 1998 heeft het studiebureau Eggermont in opdracht van de gemeente Pittem een woningbehoeftestudie opgemaakt.
Na een evaluatie van de afdeling Ruimtelijke Planning van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is de
kwantitatieve afweging vastgesteld op een behoefte van 147 woongelegenheden en een aanbod van minimaal 146
woongelegenheden binnen de woonzones en de goedgekeurde BPA’s.
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2.3.4.

SECTORALE VISIE ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

In 2001 is de gemeente gestart met de opmaak van een sectoraal BPA “zonevreemde bedrijven”. De uitvoering
gebeurt door het studiebureau Eggermont. De eerste fase van dit BPA werd op 12-11-2003 definitief goedgekeurd;
daarin werden 7 bedrijven opgenomen. De tweede fase (10 bedrijven) werd definitief goedgekeurd door de
gemeenteraad op 31 maart 2008 en werd ter goedkeuring naar de minister gestuurd.
Binnen het onderzoek werd nagegaan hoe groot de problematiek is van de zonevreemde bedrijvigheid in Pittem. Er
werd een visie opgesteld waarmee de verschillende zonevreemde bedrijven getoetst kunnen worden.
Uit de inventaris van de zonevreemde bedrijven werden naast de totaal geïsoleerde bedrijven ook een aantal
groeperingen van zonevreemde bedrijven vastgesteld. Deze groeperingen zijn voornamelijk gesitueerd:
- langs de Brugsesteenweg
- ten noorden en ten zuiden van “Ambachtspark I + II”
- langsheen de Meulebekestraat
- ten noordoosten van de kern van Egem
Er wordt gesteld dat de groeperingen langs de Brugsesteenweg en ten noorden en ten zuiden van “Ambachtspark I +
II”, van die grootorde zijn dat ze beter geregeld worden via een (gebiedsgericht) gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan i.p.v. met het sectoraal BPA/RUP.

2.3.5.

RELEVANTE BASISELEMENTEN IN DE GEMEENTELIJKE STRUCTUURPLANNEN VAN DE BUURGEMEENTEN

De gemeente Pittem telt vier buurgemeenten: Tielt, Ardooie, Meulebeke en Wingene. In de huidige stand van zaken zijn
er weinig conflicterende elementen vast te stellen tussen de (voorlopige) structuurplannen van deze gemeenten en het
structuurplan van de gemeente Pittem.
De aanleg van de ZW-tangent, zoals voorzien op het gewestplan, die deels over het grondgebied van Pittem loopt,
wenst de gemeente niet te realiseren en is een wrijfpunt met de visie in het structuurplan van de stad Tielt.

SumResearch / Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem
Kaart 04
Zonevreemde bedrijven in Pittem

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Pittem
1839 / sv / november 2006
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3.

DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MACROSCHAAL

De macrostructurerende elementen zijn de ruimtelijke elementen die Pittem verbinden met haar omgeving. Door het
lokaliseren en analyseren van deze elementen wordt Pittem ruimtelijk geplaatst in haar regionale context; de gemeente
wordt m.a.w. gepositioneerd binnen de provincie, de streek en/of de regio(’s).
In eerste instantie beperkt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich tot het werkingsgebied van de gemeente. Het
is echter duidelijk dat bepaalde ontwikkelingen (en voorstellen) de grenzen van de gemeente overstijgen. Een aantal
ontwikkelingen binnen de gemeente hangen nauw samen met de ontwikkelingen en tendensen in de aangrenzende
gemeenten en regio’s. Waar nodig zal dan ook op deze ontwikkelingen worden ingegaan.

3.1.

MACROSTRUCTURERENDE ELEMENTEN IN PITTEM

Bodemkundig behoort Pittem tot de zandleemstreek, een overwegend agrarisch gebied met een verspreide
hoofdzakelijk agrarische bebouwing. De zandleemstreek vormt een zeer geschikte bodem voor verschillende teelten,
maar vooral de groenteteelt (zowel in open lucht als onder glas) en de varkensteelt springen in het oog.
Meer specifiek is Pittem integraal gelegen op het laagplateau van Tielt. Kenmerkend is het open golvend landschap
zonder bosstructuren. De topzone bestaat uit een afgeplatte kam, waarvan de Poelberg met zijn hoogte van ca. 45 m
een restheuvel vormt en een duidelijk herkenbaar landschapselement. De topzone vormt een waterscheidingskam van
verschillende afwateringsstelsels behorende tot o.a.het Mandel-Leiebekken en het Poekebeekbekken.
De nederzettingsstructuur van de regio wordt gekenmerkt door een veelheid aan kernen en een sterke historische
verspreide bebouwing. Pittem leunt aan bij Tielt, de belangrijkste nederzetting in de driehoek Gent - Kortrijk Brugge. Andere belangrijke bewoningskernen bevinden zich voornamelijk op de verbindingsassen van deze steden.
De belangrijke industriegebieden van de regio zijn geconcentreerd langs het kanaal Roeselare-Leie en de E17.
Pittem 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 diagonale 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 Pittem. Met de waterwegen zoals de Leie en het kanaal van Roeselare-Leie
heeft Pittem geen relatie.
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3.2.

PITTEM BINNEN DE REGIONALE STEDELIJKE STRUCTUUR VAN WEST-VLAANDEREN

3.2.1.

HIËRACHIE VAN DE KERNEN

Pittem situeert zich ongeveer halfweg tussen de goed uitgeruste regionale steden Brugge en Kortrijk, op een twintigtal
kilometer van beide centra. Uit de analyse van de pendelstromen (zie volgende paragraaf) blijkt echter dat de invloed
van beide steden op Pittem eerder beperkt is.
Het dichtstbijzijnde centrum met een regionale uitstraling is Roeselare, een tiental kilometer ten westen van Pittem.
Roeselare heeft de jongste decennia een duidelijke opgang gemaakt en wordt erkend als regionale stad in het centrum
van de provincie. De invloedssfeer van Roeselare strekt zich uit tot in het arrondissementen Tielt, en ook Pittem ligt
duidelijk binnen deze invloedssfeer.
Ten oosten van Pittem ligt de goed uitgeruste kleine stad Tielt. Gezien de ligging van Tielt binnen het spanningsveld
van het grootstedelijk centrum Gent, de regionale steden Brugge, Roeselare en Kortrijk, en de verschillende goed
uitgeruste kernen met een lokaal voorzieningsniveau in de omgeving, is Tielt voor een kleine stad eigenlijk onvoldoende
uitgerust. Toch is Pittem grotendeels op Tielt aangewezen voor tewerkstelling, detailhandel, secundair onderwijs en
gespecialiseerde diensten.
Gelijkmatig tussen de steden verspreid ligt een veelheid aan nederzettingen, waaronder Pittem en Egem. Door een
sterke, historisch gegroeide, verspreide bebouwing is het nederzettingspatroon sterk vervaagd.
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3.2.2.

REGIONALE WONINGMARKTEN:

ALTERNATIEVE METHODIEK VOOR HET BESTUDEREN VAN DE

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Als gevolg van een stille metamorfose ontstaat er een nieuw beeld over de dorpen en steden in Vlaanderen.
Kenmerkend daarbij is de steeds verder toenemende afstand tussen activiteitencentra. Deze metamorfose dringt,
hetzij gedeeltelijke, hetzij volledige nieuwe referentiekaders op om een zo best mogelijke manier een ruimtelijk beleid te
voeren.
Aan de basis van deze metamorfose liggen geografische integratie en differentiatie door schaalvergroting.
‘Schaalvergroting’ is een algemene maatschappelijk tendens, een megatrend6. Daarbij zijn integratie en differentiatie
de processen waar het om gaat. “Integratie houdt de overgang in van autonomie naar specifieke positie binnen een
groter geheel, hetgeen de mogelijkheid opent tot specialisatie. Er treedt bij wijze van spreken een soort taakverdeling
in groter verband op. Differentiatie impliceert dan een gelijktijdige uitsortering van bewoners, werknemers,
gebruikers, klanten, e.d. “ (Saey P., 1997).
Deze megatrends beïnvloeden zowel de feitelijke toestand van het platteland als de manier waarop we erover denken.
Het vroegere beeld van het dorp was een uniform beeld. Karakteristiek was het grote belang van het lokaal
voorzieningenniveau en de lokale werkgelegenheid. Het veranderende beeld is er een van een nieuwe verscheidenheid
en voltrekt zich in drie dimensies. Landelijke woondorpen evolueren van:
- autonoom dorp naar woondorp;
- een dorp met een heterogene bevolkingssamenstelling naar een dorp met een homogene bevolkingssamenstelling;
- traditionele dorpsbinding (‘geworteldheid’) naar moderne dorpsbinding (‘dorpstrots’).
Samenvattend onderscheiden dorpen zich steeds minder naar hiërarchie en steeds meer naar verscheidenheid. Het
worden concurrenten op een zelfde regionale woningmarkt (Saey en Van Nuffel, 1999). Daarbij spelen kenmerken van
het woningpatrimonium en kenmerken van de woonomgeving een grote rol (bv. ligging ten opzichte van stedelijke
gebieden, de aantrekkelijkheid van de woonomgeving).
Om dit proces van ‘schaalvergroting’ te kunnen inbedden in de uitwerking van een nederzettingsstructuur wordt het
concept ‘regionale woningmarkt’ toegepast. “Een regionale woningmarkt ontstaat wanneer vraag naar en aanbod
van woningen en bouwgronden in een nederzetting structureel bepaald beginnen te worden door de vraag en aanbod
in andere nederzettingen, gelegen op afstanden die het geheel op een ruimtelijk niveau brengen dat de schaal van een
gemeente met aangrenzende gemeenten (ruim) overschrijdt. Een regionale woningmarkt ontwikkelt zich doordat
migraties niet meer ondernomen worden omwille van motieven in verband met de werkplaats, maar omwille van
motieven die te maken hebben met de woonomstandigheden. De woonplaats valt steeds minder samen met de
werkplaats.” (Saey P. en Van Nuffel N., 1999)

6

Megatrends zijn “algemene doorgaande ontwikkelingen in de samenleving, zowel regionaal, nationaal als wereldwijd, die een vergaande invloed
hebben op denken en handelen van mensen en organisaties” (VROM, 1998).
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Deze benadering van regionale woningmarkten maakt geen gebruik van de geijkte manier van differentiatie op basis
het voorzieningenniveau, maar wel van een differentiatie van de nederzettingsstructuur volgens een (nieuwe)
verscheidenheid op grond van specifieke kenmerken.
Daar wonen niet enkel het resultaat is van individuele woonwensen maar ook van prijsvorming door vraag en aanbod,
ontstaat een regionale woningmarkt, naast de vorming van woonmilieus, ook door de krachten van een
immobiliënmarkt.
Ter verduidelijking dient gezegd te worden dat het hier gaat om een hypothetische benadering. Het is niet gezegd dat
in de realiteit niet nog meer processen van invloed zijn op het nederzettingssysteem. Toch wordt aangenomen dat
deze manier van analyseren meer mogelijkheden biedt om op de best mogelijke manier het bebouwingspatroon te
analyseren.
In de marge dient ook opgemerkt dat de gemeente Pittem door de hogere overheden enkel als
structuurondersteunend hoofddorp geselecteerd is. De buurgemeenten Wingene, Ardooie en Meulebeke zijn wel als
economisch knooppunt aangeduid en de stad Tielt werd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied geselecteerd.
De gemeente Pittem heeft daardoor minder mogelijkheden wat betreft bijkomende woon- en bedrijvenzones dan deze
buurgemeenten.
Het is de bedoeling om in het verdere verloop van het GRS de nederzettingsstructuur van Pittem te positioneren in
deze regionale woningmarkt (zie kaart ‘Geoperationaliseerde woningmarkten in West-Vlaanderen’). Tevens zal een
beleid uitgeschreven worden dat gebaseerd is op de verscheidenheid van de nederzettingsstructuur van Pittem, met
daarin speciale aandacht voor de problematiek van zonevreemde woningen.
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3.2.3.

PENDELSTROMEN7

3.2.3.1.

WOON - WERKVERPLAATSINGEN

In het totaal zijn er 1.670 personen tewerkgesteld in Pittem (dit is exclusief de zelfstandigen). Ruim 40% van deze
tewerkgestelden woont in Pittem zelf. Nog eens 34% van de tewerkgestelden in Pittem komt uit de overige gemeenten
van het arrondissement Tielt, en dan vooral uit de buurgemeenten (Wingene, Tielt, Ardooie en Meulebeke). Hiernaast
is nog een aanzienlijk aandeel van de ingaande pendelaars afkomstig uit Roeselare en de overige gemeenten van het
arrondissement (9%). Van de 6.470 inwoners van Pittem (cijfer van 1991) verplaatsen er zich dagelijks 2.020 naar
hun werk. Ruim één derde van hen (688 personen) werkt binnen de gemeentegrenzen, twee derden erbuiten. De
overige gemeenten van het arrondissement Tielt vangen nog eens 30% van de werknemers uit Pittem op. Opnieuw
spelen de buurgemeenten (Meulebeke, Ardooie, Wingene en vooral Tielt) hierbij de grootste rol. Nog eens 13% van de
werknemers uit Pittem vindt werk in het arrondissement Roeselare.
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%
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TABEL 3

7
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100,0

: WERKPENDEL VAN EN NAAR PITTEM, 1991 (BRON: NIS)

De pendelgegevens van de laatste volkstelling zijn momenteel nog niet volledig verwerkt; vandaar dat we hier moeten terugvallen op
cijfergegevens uit 1991.

GRS PITTEM- 39
3.2.3.2.

WOON - SCHOOLVERPLAATSINGEN

Het merendeel (89%) van de 583 leerlingen die schoollopen te Pittem is woonachtig binnen de gemeente zelf. Slechts
66 leerlingen zijn afkomstig uit de buurgemeenten en aangrenzende arrondissementen. Dit is ook logisch gezien er
geen secundair onderwijs voorzien is in Pittem, en lager onderwijs wordt meestal gevolgd in de buurt van de
woonplaats.
Dagelijks verplaatsen zich 1.244 Pittemse leerlingen naar school. Hiervan loopt ruim 40% school in Pittem zelf, en
40% erbuiten. Zo’n 30% van de scholieren loopt school in Tielt. De steden Gent, Roeselare, Kortrijk en Brugge samen
nemen nog eens 15% van de leerlingen voor hun rekening.
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: SCHOOLPENDEL VAN EN NAAR PITTEM, 1991 (BRON: NIS)
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4.

DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MESONIVEAU

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste structurerende elementen in de gemeente en wordt
daarna overgegaan tot een uitgebreidere analyse van alle structurerende elementen van Pittem. Deze bestaat uit de
nederzettingsstructuur, de socio – culturele en recreatieve structuur, de ruimtelijk – economische structuur, de
verkeers- en vervoersstructuur en de open ruimte structuur (natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur).

4.1.

GLOBALE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MESONIVEAU

4.1.1.

FYSISCH MILIEU

4.1.1.1.

RELIËF

Het noorden van de gemeente behoort tot de topzone van het
plateau van Tielt. Egem ligt op een gemiddelde hoogte van 50
meter. In zuidelijke richting neemt de hoogte af: Pittem kent een
niveau met een gemiddelde van 25 meter, ter hoogte van de
Devebeek daalt het niveau tot minder dan 20 meter. Ten oosten van
de kern van Pittem, in de omgeving van het kasteel van Ronceval,
situeert zich “Pittemberg”, met een hoogte van meer dan 50 m.
Dit zwakglooiend landschap, gedomineerd door een aantal
heuvelruggen en afgewisseld door beekdepressies, werd
grotendeels gevormd tijdens het kwartair. Op het einde van het
Tertiair bleef een zacht noordwaarts hellend oppervlak achter met
een afwisseling van zand- en kleilagen. Door de verschillende
erosiegevoeligheid van deze noordwaarts hellende lagen, ontstond
een reeks cuesta’s of heuvelruggen. In de eerder gevormde diepe
valleien werd enorm veel materiaal afgezet, zodat de valleien door
opvulling ondiep en breed werden.
4.1.1.2.

HYDROGRAFIE

Op de “hoogten van Egem” ontspringen meerdere beken. Het reliëf maakt dat de afwatering in vier richtingen
gebeurt: via het Rivierbeekbekken in noordelijke richting, via het Devebeekbekken in zuidelijke richting, via en het
Robeekbekken in westelijke richting en naar de Gentse Kanaalzone in het oosten.
Tot het Rivierbeekbekken behoren de Ringbeek en haar zijbeken Veldekensbeek en Strategoedbeek. Het stelsel watert
af naar het kanaal Gent-Brugge. De Breemeersbeek, Gaverbeek, Blekerijbeek, Waterstraatbeek, Veldbeek,
Kaanhoekbeek, Paardenbeek, Zwartegatbeek, Hollebroekbeek en Schellebeek vloeien samen in de Devebeek die op
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haar beurt afwatert in de Mandel. Het uiterste westen van Pittem ontwatert via de Vuilhoekbeek die in Ardooie
overgaat in de Roobeek en tevens afwatert naar de Mandel.
Om in de toekomst wateroverlast te vermijden dient er ruimte voor water te worden voorzien. Dit kan zowel door de
natuurlijke watergebieden bouwvrij te houden of door specifieke maatregelen in te lassen waardoor bebouwde
gebieden met een overstromingsrisico gevrijwaard blijven.
AMINAL, afdeling Water startte in 2000 in het kader van actie 66 van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en in
samenwerking met AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning met de studie "In kaart brengen van de natuurlijke en
actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen" met als doel het creëren van een instrument dat, naast de
ondersteuning van het operationele waterbeheer, toelaat de ruimtelijke planning te onderbouwen met
waterhuishoudkundige aspecten. De kaarten met de van nature overstroombare (NOG) en recent overstroomde
(ROG) gebieden beogen een indicatie te geven van de te vrijwaren ruimte nodig voor een goed functionerend
watersysteem. Het beperken van de gevolgen van overstromingen betekent immers dat de ruimte in deze veelal
valleigebieden maximaal terug wordt ingeschakeld.
Van nature overstroombare gebieden (NOG) omvatten de ruimte die de waterlopen permanent of periodiek zouden
innemen in afwezigheid van kanaliserende en beschermende infrastructuren. Gezien de poldergronden van nature
overstroombaar zijn door de zee, zijn ze integraal door als NOG geclassificeerd. De NOG-kaart geeft niet noodzakelijk
het actueel overstromingsrisico weer, maar is een indicatie van waar overstromingen zich in een bodemkundighistorisch perspectief hebben voorgedaan. De recent overstroomde gebieden (ROG) zijn ingetekend op basis van
gegevens van overstromingen tussen 1988 en 2000. Een aanvulling van deze informatie met gemodelleerde
overstromingsgebieden8 (MOG), heeft geleid tot de afbakening van risicozones voor overstroming. Dit zijn plaatsen
die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen blootgesteld worden.
De risicozones voor overstroming zijn allemaal in de beekvalleien gesitueerd, in het bijzonder de vallei van de
Devebeek; daarnaast zijn verspreid over de gemeente nog een aantal van nature overstroombare gebieden; het
grootste situeert zich ten noorden van het kasteelpark Ronceval. Ook in en rond de kern van Pittem liggen een aantal
overstromingsgebieden.9

8
9

Op basis van gedetailleerde topografische metingen van waterlopen, en hydrologische en hydrodynamische modellering.
De afbakening van de risicozones voor overstromingen -die op figuur 8 voorlopig is aangeduid- werd ondertussen gewijzigd. Binnen de
gemeente Pittem werden nog 5 zones weerhouden: 2 langsheen de Breemeersbeek (Egemstraat/Koolskampstraat en Baertstraat/Egemstraat)
en 3 langsheen de Devebeek (2 zones in de omgeving van de Claerhoutmolenweg en 1 nabij de Claerhoutdreef)
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FIGUUR 8

: OVERSTROMINGSKAART

Bron: OC Gis Vlaanderen, januari 2005
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4.1.1.3.

GEOLOGIE EN BODEM

Tijdens het tertiair is bovenop het secundair en primair materiaal een aanvankelijk ononderbroken pakket van
parallelle zand- en kleilagen afgezet. Van onderen naar boven (en dus van oud naar jong) heeft men: het Landeniaan
(overwegend zand), het Ieperiaan (overwegend klei), het Paniseliaan (klei en zand), het Lediaan (zand), het Bartoon
(klei en zand) en het Diestiaan. Tijdens het kwartair werd veel van dit tertiair materiaal geërodeerd, zodat op de
meeste plaatsen (ook in Pittem) het Paniseliaan of het Ieperiaan aangeboord wordt. De Paniseliaanklei wordt
trouwens ontgonnen in de gemeente.
In latere perioden van het kwartair tijdperk is door de wind alles afgedekt met kwartair materiaal dat zandig is in het
noorden van de provincie, en lemig in het zuiden. Pittem is gesitueerd in het overgangsgebied: de zandleemstreek met
lichte zandleemgronden en zandleemgronden. Hiernaast zijn er in de smalle beekvalleien nog langgerekte stroken
kleiige bodems terug te vinden.

FIGUUR 9

: SCHEMATISCHE DOORSNEDE VAN DE CUESTA’S IN CENTRAAL WEST-VLAANDEREN
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4.1.2.

HISTORISCHE ONTWIKKELING

In het landschap zijn nog tal van elementen en structuren aanwezig die getuigen van de organische groei van het
landschap. Sommige van deze elementen zijn duidelijk te herkennen en zijn beeldbepalend. Andere zijn in regel niet of
nauwelijks zichtbaar omdat ze verscholen zitten onder het oppervlak. Toch geeft dit archeologisch erfgoed het
landschap mede een gezicht en een eigen identiteit. Ook in Pittem zijn archeologische vondsten gedaan:
- De oudste artefacten dateren uit het midden-Paleolithicum (300.000/250.000 – 35.000 voor Chr.). Ook tijdens
het Mesolithicum (9.000-8.500 – 4.300 voor Chr.) bezoeken kleine groepjes mensen af en toe de streek. Op twee
sites aan de rand van de Devebeekvallei (langs de Baertstraat en langs de Pittemse Nachtegael) bevinden zich
silexconcentraties uit deze periode.
- De eerste landbouwers in Egem/Pittem moeten in het midden-Neolithicum (4.700-3.800 voor Chr.) gesitueerd
worden. Op minstens zes locaties werd er een concentratie van midden-Neolithische artefacten vastgesteld:
Baertstraat, Pittem-Nachtegael, Pittem-Turkije, Pittem-Hellebos, Pittem-Het Hoge en Pittem-Bloting (allen in de
nabijheid van water).
e

Ook tijdens de Romeinse tijd (57 voor Chr.- begin 5 eeuw na Chr.) werd Pittem bewoond. Er werden sporen van die
Romeinse aanwezigheid gevonden op het Heidens Kerkhof, langs de Heidenskerkhofstraat, langs het pad van de
Pittemmolen naar de Baertstraat en nabij het oud kasteel van Pittem. De Romeinse nederzetting was waarschijnlijk
gelokaliseerd op één dan deze plekken.
De parochie Pittem stamt wellicht uit de 9de eeuw.
Onder het leenstelsel werd de dorpsheerlijkheid Egem in leen
gehouden van de vrije heerlijkheid Ooigem. Een bondige analyse van de ruimtelijke historische groei van de huidige
gemeente Pittem tijdens de laatste twee eeuwen leert ons het volgende:
- Ten tijde van de opmaak van de Ferrariskaart (ca. 1775-1778) merken we reeds een zekere kernontwikkeling van
Pittem op en een gering ontwikkelde kern van Egem en Egemkapelle. De steenwegen Brugge-Kortrijk en GentTorhout zijn reeds aangelegd, en zorgden voor een goede verbinding met de steden. In deze periode trachtte elke
parochie een verbinding te krijgen met de grote, nieuwe steenwegen, zodat toen ook een weg aangelegd is van het
dorpscentrum van Egem naar de Kapelle. Verspreide bebouwing (vooral in het agrarisch gebied) over het
volledige grondgebied is al volop in ontwikkeling en geeft voeding aan het verder ontwikkelen van het lokale
wegenpatroon. Een aanzienlijk gedeelte van de gemeente, vooral de noordelijke kant, is nog bebost.
- Honderd jaar later (cfr. militaire kaart van 1875) zijn de meeste bossen verdwenen door een systematische
ontginning op zoek naar nieuwe landbouwgronden. De kernen van Egem en Egemkapelle zijn ongeveer gelijk
gebleven, terwijl de kern van Pittem wel een zekere groei kende, vooral in oost-west richting langs de steenweg
Gent-Kortrijk. Tussen Egem en Pittem bestaat er nog steeds geen wegverbinding. De verspreide bebouwing is
lichtjes toegenomen.
- Het huidige beeld van Pittem is nog steeds gekenmerkt door een sterk verspreide bebouwing. De kernen van Egem
en Egemkapelle maar vooral van Pittem zijn sterk aangegroeid. Tussen deze kernen, langs de verbindingswegen, is
lintbebouwing ontstaan. Het wegennet is verder uitgebouwd om de verschillende kernen van Pittem te verbinden
met elkaar en met naburige kernen. Langs de historische steenwegen zijn enkele grote bedrijventerreinen
ontwikkeld. Bossen zijn er nagenoeg niet meer aanwezig in de gemeente.
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4.1.3.

KWANTITATIEVE/KWALITATIEVE ANALYSE QUA BODEMGEBRUIK TE PITTEM

Om de ruimtelijke structuur van de gemeente te begrijpen wordt er in een tabel een overzicht gegeven van het huidige
grondgebruik van Pittem en hoe deze is geëvolueerd sedert 1990. Wanneer we de evolutie van het recente
bodemgebruik beschouwen, kunnen we vaststellen dat de onbebouwde oppervlakte nog steeds verder afneemt ten
voordele van de bebouwde oppervlakte.
1990

FUNCTIE

2006

EVOLUTIE 1990 - 2006

ABS. (HA)

%

ABS. (HA)

%

ABS. (HA)

%

AKKERLAND

1.972,7

57,3

1.876,5

54,5

-96,2

-4,9

GRASLAND

841,7

24,5

791,8

23,0

-50,1

-6,0

TUINEN, PARKEN & BOOMGAARDEN

48,9

1,4

46,5

1,3

-2,5

-5,1

BOSSEN

24,9

0,7

22,7

0,7

- 2,2

- 8,8

0,4

0,0

0,6

0,0

+ 0,2

+ 50,0

WEGEN EN WATERWEGEN

11,8

0,3

11,1

0,3

-0,7

-5,9

OVERIGE + WOESTE GROND

23,2

0,7

43,9

1,3

+20,7

+89,2

2.923,6

84,9

2.793,5

81,2

-130,1

-4,4

RECREATIEGEBIEDEN

TOTAAL ONBEBOUWDE PERCELEN
GEBOUWEN MET WOONFUNCTIE

276,6

8,0

320,7

9,3

+44,1

+15,9

GEBOUWEN MET ECONOMISCHE FUNCTIE

84,1

2,4

162,5

4,7

+78,4

+93,2

GEBOUWEN VOOR GEMEENSCHAPSVOORZ.

2,2

0,1

2,5

0,1

+0,3

-

OVERIGE

22,7

0,7

22,9

0,7

+0,2

-

TOTAAL BEBOUWDE PERCELEN

385,6

11,2

508,6

14,8

+123,0

+31,9

NIET GEKADASTREERDE PERCELEN

133,0

3,9

140,1

4,0

+7,1

+5,3

3.442,2

100,0

3.442,2

100,0

0,0

-

TOTALE OPPERVLAKTE

TABEL 5
Bron

: EVOLUTIE BODEMBEZETTING 1990 – 2006

: Administratie van het Kadaster

GRS PITTEM- 49

4.1.4.

SYNTHESE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

4.1.4.1.

HOOFDCOMPONENTEN BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Bij de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur, kunnen vier hoofdcomponenten onderscheiden worden:
de nederzettingsstructuur, bestaande uit twee hoofdcomponenten, namelijk de kernen van Pittem en van Egem.
Daarnaast is er nog Egemkapelle langsheen de N50. Tot slot wordt Pittem gekenmerkt door een aantal kleine
woonconcentraties en sterk verspreide bebouwing. In het bijzonder langsheen de N50 komt heel wat (verspreide)
bebouwing voor.
de open ruimte, voornamelijk bestaande uit landbouwgebied. Het aantal biologisch waardevolle gebieden is eerder
beperkt.
De meest waardevolle gebieden worden gevormd door het interfluvium van de Ringbeek en de
Veldekensbeek, het bekenstelsel van de Devebeek, het kasteelpark van Ronseval en in mindere mate de site van de
neurologische kliniek.
de concentraties van economische activiteiten, bevinden zich allemaal langs de N50. Het betreft het industrieterrein
‘Egem Industrie’, en de lokale bedrijvenzones ‘Ambachtspark I en II’ en ‘Rijseleinde’ (grotendeels in Ardooie). Verder
werd ook de bedrijfssite ‘Neon Elite’ als bedrijvenzone ingekleurd op het gewestplan en werd ook binnen het BPA ‘De
Kapelle’ een bedrijvenzone afgebakend.
de lijninfrastructuren, met als voornaamste element de N50 tussen Kortrijk en Brugge die doorheen de gemeente
snijdt en waarlangs heel wat activiteiten gelegen zijn. Ook de N35 en de N37 zijn belangrijke regionale
verbindingswegen. Pittem wordt doorkruist door de spoorlijn Gent–Tielt–De Panne, maar er is geen station meer.
4.1.4.2.

DE STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN OP MESONIVEAU

In Pittem wordt de ruimte gestructureerd door het samenhangend geheel van:
- Het verschil in fysisch milieu dat zich uit in de beekvalleien, kouters en bulkgebieden;
- een aantal belangrijke lijninfrastructuren nl. spoorlijn Gent-De Panne, N50 en de N37;
- de hoofdkern Pittem;
- de kleinere kern Egem en het gehucht Egemkapelle;
- de verspreide bebouwing;
- de bedrijventerreinen te Egemkapelle en te Pittem;
- de kleiontginningsput met de steenbakkerij;
- de neurologische kliniek;
- de grote aanwezigheid van tuinbouw en veeteelt.
In de hiernavolgende kaart worden de voornaamste karakteristieken van de bestaande ruimtelijke structuur op
mesoniveau schematisch weergegeven.
In volgende hoofdstukken wordt verder op de bestaande ruimtelijke structuur op mesoniveau van Pittem ingezoomd op
basis van een analyse van de diverse ruimtelijke structuren en daaraan gekoppeld een formulering van de knelpunten
en de potenties. Ook de behoefte-bepaling (wonen en werken) komt aan bod.
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4.2.

DE BESTAANDE WOON-

4.2.1.

RUIMTELIJKE OPBOUW

EN LEEFSTRUCTUUR OP MESONIVEAU

Bodemkundig gezien situeert het landschap van Pittem zich in de zandleemstreek. Meer specifiek maakt Pittem deel uit
van het “plateau van Tielt”, een zachtgolvend open landschap aansluitend bij het Houtland. Kenmerkend voor dit
landschap is het volledig ontbreken van bossen, een hoge dichtheid van verspreide bewoning en enkele grotere
verstedelijkte kernen met een onduidelijke structuur. De nederzettingsstructuur bestaat uit verschillende entiteiten.
(a) Structuurondersteunend hoofddorp Pittem

Een hoofddorp is een woonkern die in vergelijking met de omliggende kleinere localiteiten een sterk uitgebouwd
voorzieningenapparaat bezitten. Dienaangaande hebben zij daarmee dan ook een min of meer intens relatiepatroon,
waardoor zij een verzorgende functie bezitten.
Pittem is gelegen ten noorden van de Ringlaan en ten westen van de Zwartgatbeek. In het westen vormt de
Blekerijbeek een natuurlijke grens. De structuur van Pittem is vrij concentrisch. Het centrum is gelegen t.h.v. het
kruispunt van de Egemstraat en de Tieltstraat. Aan de randen vinden we een aantal recentere verkavelingen terug
(Tuinwijk, Oostwijk, Kokerstraat,…). Ten westen van de kern is het bedrijventerrein ‘Ambachtspark’ gelegen. Pittem
wordt doorkruist door de spoorlijn Gent-Tielt-De Panne, maar er is geen station meer aanwezig.
(b) Landelijke woonentiteit Egem

Deze kleinere localiteiten voldoen slechts gedeeltelijk in de eigen elementaire behoeften en zijn daarvoor aangewezen
op naburige kernen. Deze naburige kernen kunnen ofwel onafhankelijke woonkernen ofwel hoofddorpen zijn.
Egem ontwikkelde zich langsheen de Paardestraat. Het centrum bevindt zich op de kruising van deze weg met de
Egemstraat. De bebouwing in Egem bleef lange tijd hoofdzakelijk beperkt tot bebouwing langsheen een aantal
verbindingswegen. De recente bebouwing bestaat uit verkavelingen ten noorden en zuiden van de Paardestraat.
(c) Landelijke woonenclave Egemkapelle
De landelijke woonconcentratie groeide langsheen de N50, op het kruispunt met de Kasteeldreef. Ten westen van
Egemkapelle werd een bedrijventerrein ontwikkeld (‘Egem Industrie’).
(d) Kleine woonconcentraties en woonlinten
In de verspreide bebouwing van het landelijk gebied van Pittem komen op bepaalde plaatsen (meestal waar wegen
kruisen en/of op historische sites) woonconcentraties voor. Woonconcentraties zijn gegroepeerde woningen in de
(open) landelijke omgeving (min. 5 woningen). Ze zijn compact van aard en ofwel korrelvormig of lintvormig. Er is
meestal een functionele en/of morfologische synergie waarneembaar. Een groot deel van deze bebouwing is volgens
het gewestplan gelegen in agrarisch gebied en is dus zonevreemd. De voornaamste woonlinten zijn de volgende:
- Als uitloper van een kern of gehucht: Kolonel Naessensstraat, Kasteeldreef en Joos de Ter Beerstlaan.
- Geïsoleerd: Rijseleinde en Egemstraat.
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(e) De sterk verspreide bebouwing

Deze vorm van bebouwing maakt een wezenlijk deel uit van de nederzettingsstructuur van Pittem. Het patroon is een
totale verspreiding met een hoge densiteit. Verschillende functies komen er in voor, zoals ambachtelijke bedrijvigheid,
land- en tuinbouw, wonen, verblijfsrecreatie en (nuts)voorzieningen.
Het landelijk gebied van Pittem bevat vrij veel verspreide bebouwing. Deze komt onder twee vormen voor:
- Voornamelijk residentiële bebouwing langs belangrijke wegen (Brugsestw., Turkeyenstw. en Meulebekestraat)
- Voornamelijk agrarische bebouwing in de open-ruimtegebieden.
Het grootste deel van deze bebouwing is volgens het gewestplan gelegen in (landschappelijk waardevol) agrarisch
gebied en is dus zonevreemd. De gemeente Pittem telt meer dan 600 zonevreemde woningen. Een aantal kleinere
gebieden die samenvallen met gedeelten van de beekvalleien van de Breemeersbeek, Paardenbeek, Zwartegatbeek,
Devebeek, Straatgoedbeek, Veldekensbeek en de Ringbeek, zijn zo goed als onbebouwd.
(f) Serrecomplex
Ten zuiden van de hoofdkern Pittem en aanleunend bij de Brugsesteenweg komt er een concentratie van bebouwing
voor die bestaat uit een aantal serrebedrijven. Omwille van haar relatief compacte vorm dwingt deze site een plaats af
in de nederzettingsstructuur van Pittem.
(g) De specifieke woonentiteiten

Deze woonconcentraties zijn door hun ontstaansgeschiedenis en specifieke ruimtelijke situatie niet onder te brengen
in één van de vorige categorieën. Functioneel zijn zij volledig afhankelijk van een of meerdere verzorgende kernen.
De Neurologische kliniek wordt als geïsoleerde site afzonderlijk aangeduid. De site Kliniek Sint Jozef is gesitueerd ten
zuiden van de N37 (tussen Roeselare en Tielt) en is ontwikkeld binnen een kasteeldomein (kasteel met kasteelpark).
Rondom het kasteel zijn er gebouwen voorzien waarin de activiteiten van de kliniek verder zijn ontwikkeld.
Er dienen ook twee nederzettingen op het grondgebied van aanpalende gemeenten te worden vermeld. Zij leunen aan
tegen de gemeentegrens en hebben een zekere invloed – de één al sterker dan de ander – op de ruimtelijke structuur
van de gemeente Pittem.
- Stedelijke kern Tielt met een uitloper langsheen de N37, die gedeeltelijk op het grondgebied van Pittem gelegen is.
- Woonenclave ‘Sneppe’ (grondgebied Meulebeke).
(h) Karakteristieke gebouwen
Binnen de gemeentegrenzen zijn een aantal gebouwen als monument beschermd. Daarnaast kunnen er een aantal
karakteristieke gebouwen/constructies geselecteerd worden die een vrij belangrijke beeldbepalende functie hebben.
Naast een aantal oudere nijverheidsgebouwen, landhuizen en hoeven kunnen – hoofdzakelijk in de woonkernen een
aantal behoudenswaardige woningen aangeduid worden. Door het Vlaams Instituut voor het onroerend erfgoed
Voor de gemeente Pittem moet deze
(VIOE) wordt het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen geïnventariseerd.
inventarisatie nog worden opgestart.
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4.2.2.

WOONDICHTHEDEN

Op basis van NIS-gegevens betreffende de oppervlakte en het aantal woningen per statistische sector, en rekening
houdend met de oppervlakte-inname van een aantal voorzieningen in bepaalde sectoren werd de woondichtheid voor
de verschillende statistische sectoren van Pittem berekend. De hiernavolgende figuur geeft een overzicht van de
dichtheden over de volledige gemeente.

FIGUUR 10 : WOONDICHTHEDEN

Bron: NIS Volkstellingen 1991
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4.2.3.

WOONPLAN

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes
voor het lokaal woonbeleid weergeeft. Dit woonbeleid is gesteund op een goede ruimtelijke planning en gaat uit van de
principes beschreven in de Vlaamse Wooncode. Het gemeentelijk woonplan vormt het eindresultaat van een
planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, dat – vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de
gegeven situatie – in een aantal stappen komt tot prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.
Het doel tot de opmaak van een woonplan kan worden samengevat als volgt:
Via een analyse van de bestaande toestand kunnen de behoeften worden ingeschat en kunnen zodoende de juiste
beleidskeuzes worden gemaakt. Een door de gemeenteraad goedgekeurd woonplan is richtinggevend en schept een
kader voor het beleid. Een woonplan dat werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren heeft het nodige draagvlak
om de slaagkansen van concrete projecten en acties te waarborgen.
Om tot een woonplan te komen, worden gewoonlijk 4 stappen doorlopen. Deze zijn niet altijd even strikt gescheiden en
lopen in de praktijk vaak door elkaar. De totstandkoming van een woonplan is immers een dynamisch proces. Met
andere woorden: één stap moet niet noodzakelijk geheel afgerond zijn alvorens met de volgende te kunnen beginnen.
Deze stappen zijn vooral richtinggevend; belangrijk is hun onderlinge logische samenhang. De vier stappen zijn:
analyse van de bestaande toestand
visie en vertaling in doelstellingen
actieprogramma
evaluatie en bijsturing
Op basis van de analyses, samengebracht in onderhavig GRS op het vlak van wonen, met name in deel 1 en deel 2 zijn
alle elementen reeds beschikbaar van stap 1 en stap 2. Stap 3 (actieprogramma) echter dient bij wijze van een
meerjarenactieprogramma te worden opgezet waarvan de krachtlijnen dienen opgenomen in het jaarprogramma. Op
basis van periodieke toetsing van de resultaten van stap 3 (actieprogramma) wordt systematisch stap 4 (evaluatie en
bijsturing) gegenereerd.

4.3.

DEMOGRAFISCH PROFIEL

Demografische processen vormen belangrijk randvoorwaarden voor de planning van o.m. sociale, culturele,
technische en economische voorzieningen. Het is dan ook evident om in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan inzicht te verwerven in de bevolkingsevolutie, de bevolkingsstructuur en de recente demografische
tendensen van de gemeente om een onderbouwde ontwikkelingsstrategie te bekomen voor Pittem.
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4.3.1.

BEVOLKINGSEVOLUTIE OP GEMEENTELIJK NIVEAU

4.3.2.

BEVOLKINGSEVOLUTIE

De voorbije twee decennia kende Pittem een bevolkingstoename, die iets meer uitgesproken was dan gemiddeld in het
arrondissement en de provincie. Deze bevolkingsgroei voltrok zich een stuk sneller in deelgemeente Egem dan Pittem.
1981
1991
2002
Index 2002 (1981 = 100)
Deelgemeente Pittem

4.879

5.027

5.050

103,5

Deelgemeente Egem

1.363

1.442

1.540

113,0

Gemeente Pittem

6.251

6.470

6.590

105,4

84.982

86.032

88.085

103,7

1.080.400

1.106.529

1.132.275

104,8

Arrondissement Tielt
Provincie West-Vlaanderen
TABEL 6

Bron

: BEVOLKINGSEVOLUTIE IN PITTEM, HET ARRONDISSEMENT EN DE PROVINCIE, 1981 - 2002

: NIS, Volkstellingen 1981 en 1991, Rijksregister 2002

We stellen een duidelijke bevolkingsgroei vast tot 1995. Vanaf 1995 bleef het bevolkingsaantal van de gemeente Pittem
nagenoeg stabiel.
4.3.2.1.

NATUURLIJKE GROEI EN MIGRATIESALDO

Om de oorzaak van deze stijging na te gaan, wordt de loop van de bevolking weergegeven. Hiervoor wordt de
natuurlijke aangroei (= aantal geboorten - aantal sterften) naast het migratiesaldo geplaatst (= aantal inwijkingen aantal uitwijkingen). De som van deze cijfers bepaalt de bevolkingsevolutie.
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inwijkingen uitwijkingen migratiesaldo
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TABEL 7

Bron

144
170
163
191
192
221
204
163
176
195
186
155
192
202
204
209
166
221
239
263
204
230
251
229
211
259
289
318
217
253

194
185
180
201
145
159
168
185
209
220
184
196
197
163
180
221
245
193
237
221
262
236
249
255
231
250
337
248
261
259

-50
-15
-17
-10
47
62
36
-22
-33
-25
2
-41
-5
39
24
-12
-79
28
2
42
-58
-6
2
-26
-20
9
-48
70
-44
-6

geboortes

sterfte

natuurlijk
saldo

totaal saldo

bevolking op
31 december

82
87
100
88
88
87
95
88
83
79
73
77
83
83
84
93
90
71
95
75
72
67
77
70
63
59
67
68
76
70

72
63
68
62
73
64
77
61
78
58
62
64
76
50
59
58
55
65
46
63
46
66
44
74
53
67
67
68
46
63

10
24
32
26
15
23
18
27
5
21
11
13
7
33
25
35
35
6
49
12
26
1
33
-4
10
-8
0
0
30
7

-40
9
15
16
62
85
54
5
-28
-4
13
-28
2
72
49
23
-44
34
51
54
-32
-5
35
-30
-10
1
-48
70
-14
1

6.200
6.209
6.224
6.240
6.300
6.385
6.439
6.444
6.416
6.412
6.425
6.393
6.400
6.471
6.516
6.535
6.490
6.523
6.572
6.626
6.597
6.589
6.629
6599
6589
6590
6542
6612
6598
6599

: LOOP VAN DE BEVOLKING IN PITTEM TUSSEN 1977 EN 2002

: NIS en Rijksregister
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FIGUUR 11 : MIGRATIE EN NATUURLIJKE GROEI IN PITTEM 1977-2002
4.3.2.2.

BEVOLKINGSEVOLUTIE PER LEFFTIJDSKLASSE

Een analyse van de leeftijdsopbouw van de bevolking is belangrijk om bevolkingsvooruitzichten en andere afgeleide
factoren zoals behoefte aan huisvesting zinvol te kunnen benaderen. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van
het aantal inwoners van Pittem sinds de volkstelling van 1991.
De bevolking is hierbij opgedeeld in zes
leeftijdsklassen. Uit de tabel blijkt duidelijk dat ook Pittem niet ontsnapte aan de vergrijzing van de bevolking: de 65plussers zagen hun aandeel toenemen met bijna 13 % in de periode 1991 - 1999.
1991
1999
2002
Evolutie 1991-2002
Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

1.740

26,9

1.685

25,6

1.611

24,4

- 129

- 7,4

20 – 34 jaar

1.454

22,5

1.365

20,7

1.366

20,7

- 88

- 6,1

35 – 49 jaar

1.222

18,9

1.394

21,2

1.429

21,7

+ 207

+ 16,9

50 – 64 jaar

1.105

17,1

1.074

16,3

1.058

16,1

- 47

- 4,3

3.781

58,4

3.833

58,2

3.853

58,5

+ 72

+ 1,9

949

14,7

1.071

16,3

1.125

17,1

+ 176

+ 18,5

6.470

100,0

6.589

100,0

6.589

100,0

+ 119

+ 1,8

0 – 19 jaar

20 – 64 jaar
65 +
TOTAAL
TABEL 8

: BEVOLKINGSEVOLUTIE PER LEEFTIJDSGROEP, Bron: NIS, Volkstellingen 1991, RR 1999, 2002
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4.3.2.3.

BEVOLKINGSEVOLUTIE OP NIVEAU VAN DE DEELGEBIEDEN

Op basis van de statistische sectoren werd een indeling gemaakt in deelgebieden,
grofweg in overeenstemming met het ruimtelijk patroon. Met deze afbakening
beogen we de spreidingspatronen van de bevolking nauwkeuriger te beschrijven
en zo hun kenmerken te achterhalen. Volgende begrenzing werd gehanteerd voor
de afbakening van de verschillende deelgebieden:

Evolutie van het aantal inwoners
Onderstaande tabel geeft de evolutie van het aantal inwoners per deelgebied waarbij de volkstelling van 1981 en 1991
als basis, en de bevolkingscijfers van 1999 als recenter vergelijkingsmateriaal worden aangenomen.
1981
PITTEM-KERN

3094

1991
3255

1999

EVOLUTIE

1981-1999

ABS.

%

3421

+ 327

+ 10,6

EGEM-KERN

612

707

753

+ 141

+ 23,0

EGEMKAPELLE

190

192

190

0

0

VERSPREIDE BEBOUWING

2346

2315

2223

- 130

- 5,5

TOTAAL

6251

6470

6589

+ 338

+ 5,4

TABEL 9
Bron

:

: BEVOLKINGSEVOLUTIE PER DEELGEBIED, 1981-1999
NIS, VT 1981 & 1991, RR 1999

Opmerking: in sommige gevallen kan het zijn dat de som van de bevolking of van de gezinnen van alle deelgebieden, lager is dan het totaal van de
gemeente. Dit is te wijten aan (een beperkt aantal) niet te lokaliseren personen in de gemeente. Gezien het hier over zeer kleine aantallen gaat,
worden deze cijfers buiten beschouwing gelaten bij het onderzoek van de verschillende deelgebieden.
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Globaal gezien is er in Pittem een bevolkingsstijging van 5,4 % tussen 1981 en 1999. Ruimtelijk situeert deze groei zich
vooral in de kernen van Pittem en Egem. Naar absolute cijfers zien we de grootste stijging in de kern van Pittem. In de
gebieden met voornamelijk verspreide bevolking noteren we een daling van de bevolking.
Bevolkingsevolutie per leeftijdsklasse
In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners per leeftijdsklasse en deelgebied (1981-1999):
0-14

15-64

JAAR

+ 65

JAAR

JAAR

1981

1991

1999

’81-‘99

1981

1991

1999

’81-‘99

1981

1991

1999

’81-‘99

PITTEM-KERN

647

645

613

- 5,3 %

1930

2091

2243

+ 16,2%

517

519

565

+ 9,3 %

EGEM-KERN

134

159

138

+ 3,0 %

393

448

497

+ 26,4%

85

100

118

+ 38,8%

135

121

124

- 8,1 %

30

25

30

0

EGEMKAPELLE

25

46

36

+ 44,0%

VERSPREIDE BEBOUWING

525

456

424

- 19,2 %

1509

1554

1441

-4,5 %

312

305

358

+ 14,7%

TOTAAL

1332

1306

1213

- 8,9 %

3972

4215

4305

+ 8,4%

947

949

1071

+ 13,1%

TABEL 10
Bron

: EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING PER LEEFTIJDSKLASSE EN PER DEELGEBIED, 1981-1999
: NIS, VT 1981 & 1991, RR 1999

Uit de cijfers blijkt dat enkel in Egemkapelle en Egem een toename van het aandeel 0-14 jarigen. Voor Egem hangt dit
uiteraard samen met de bevolkingstoename ten gevolge van enkele grote huisvestingsprojecten of verkavelingen
(statistische sector Molenakker). Alle andere deelgebieden kenden een afname van het aandeel 0-14 jarigen, in
combinatie met een stijging van het aantal 65-plussers.

4.3.3.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEZINNEN EN DE GEZINSGROOTTE

Net als bij de bevolkingscijfers kunnen we ook de evolutie van het aantal gezinnen nagaan. De bedoeling bestaat erin
een beknopte schets te geven van de recente tendensen inzake gezinsvorming en -ontbinding. Ongeacht de
bevolkingsevolutie van de gemeenten, doet zich in Vlaanderen een toenemende trend voor van het aantal gezinnen. De
gezinsgrootte daarentegen neemt overal in Vlaanderen af, als gevolg van diverse factoren:
- de tendens van het gemiddeld vroeger samenwonen
- het verminderen van het aantal kinderen per gezin, ten gevolge van de dalende nataliteit
- de toename van de groep alleenwonende jongeren, ten gevolge van de stijgende decohabitatie
- de meer voorkomende gezinssplitsing ten gevolge van de toename van het aantal echtscheidingen
- de stijging van het aantal alleenstaande bejaarden tengevolge van een combinatie van diverse factoren zoals de
langere levensverwachting, de vergrijzing van de bevolking en de voorkeur voor het langer zelfstandig wonen.
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aantal private
gezinnen

evolutie private
gezinnen

aantal
éénpersoonsgezinnen

evolutie
éénpersoonsgezinnen

gemiddelde
gezinsgrootte (*)

1981

1.943

257

3,22

1991

2.190

+ 247

367

+ 110

2,95

1999

2.378

+ 188

447

+ 80

2,77

493

+46

2,71

2002
Tabel 11

2.429
+51
: GEZINSEVOLUTIE 1981-2002

Bron

: NIS, Volkstellingen 1981 en 1991, Rijksregister 1999 en 2002

(*)

: Er werd geen rekening gehouden met de inwoners van collectieve gezinnen.

Ook in Pittem is de gemiddelde gezinsgrootte stelselmatig afgenomen sinds 1981, terwijl het aantal gezinnen gestegen
is (met 25%). De gemiddelde gezinsgrootte scoort voor de verschillende referentiejaren toch nog steeds een stuk
hoger dan het Vlaams en provinciaal gemiddelde; het ligt bovendien net iets hoger dan de gemiddelde gezinsgrootte
van het arrondissement.
Uit ervaring weten we dat de stijging van het aantal alleenwonenden in veel gemeenten een heel belangrijke rol speelt
in de globale toename van het aantal gezinnen. Ook voor Pittem willen we dit verder onderzoeken. Onderstaande tabel
geeft de evolutie van het aantal alleenwonenden per deelgebied weer in vergelijking met het aantal gezinnen met meer
dan één persoon. Uit de tabel kunnen we concluderen dat deze stijging inderdaad vooral toe te schrijven is aan de
sterke toename van het aantal éénpersoonsgezinnen.

1981

1991

1999

EVOLUTIE

1981-1999

MEER DAN 1
PERSOON

ALLEENWONENDEN

MEER DAN 1
PERSOON

ALLEENWONENDEN

MEER DAN 1
PERSOON

ALLEENWONENDEN

MEER DAN 1
PERSOON

ALLEENWONENDEN

PITTEM-KERN

824

135

909

203

1000

265

+ 21,4 %

+ 96,3 %

EGEM-KERN

173

34

207

40

223

43

+ 28,9 %

+ 26,5 %

56

9

61

9

58

13

+ 3,6 %

+ 44,4 %

VERSPREIDE BEBOUWING

631

79

646

115

650

126

+ 3,0 %

+ 59,5 %

TOTAAL

1686

257

1823

367

1931

447

+ 14,5 %

+ 73,9 %

EGEMKAPELLE

TABEL 12

: EVOLUTIE VAN HET AANTAL PARTICULIERE GEZINNEN PER DEELGEBIED, 1981-1999
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4.3.4.

HUISVESTINGSSITUATIE

In dit hoofdstuk wordt de bestaande huisvesting in Pittem nader bekeken. Inzicht in de huisvesting van een gemeente
en in het bijzonder de woonkwaliteit is essentieel om de woningbehoefte accuraat in te schatten en te beoordelen of de
maatregelen tot verbetering van de woon- en woningkwaliteit doelmatig zijn, en al dan niet moeten worden
bijgestuurd.

Voor de woonkwaliteit moet hierbij wel vermeld worden dat wij verplicht zijn terug te vallen op volks- en woningtelling
van 1991. Deze cijfers zijn meer dan tien jaar oud, zodat de resultaten i.v.m. de woonkwaliteit zeker genuanceerd
moeten worden.
4.3.4.1.

KWALITEIT VAN DE WONINGEN

Onderstaande tabel schept een beeld van de ouderdom van de woongebouwen. De weergave van het aantal woningen
in ouderdomsklassen is in feite een weergave van de evolutie van het nederzettingspatroon tijdens de voorbije eeuw.
Ter vergelijking werd ook het aandeel per ouderdomsklasse gemiddeld voor Vlaanderen in de tabel opgenomen.
In vergelijking met Vlaanderen vertoont Pittem geen grote verschillen wat betreft de woongebouwen jonger dan 1961.
Het is voornamelijk het patrimonium oudere woongebouwen die afwijken van het Vlaams gemiddelde. Daarbij heeft
Pittem een veel groter aandeel oudere woongebouwen van voor 1919, terwijl het aandeel woongebouwen daterend
tussen 1919 en 1961 lager is dan het Vlaams gemiddelde. Op niveau van de deelgebieden kunnen we vaststellen dat
voornamelijk de verspreide bebouwing het hoogste aandeel oude woongebouwen heeft (36,5 % van voor 1919).
Naarmate de woningen jonger zijn komen zij meer in de kernen voor.
VOOR 1919
ABS.
PITTEM-KERN

1919-1945

1946-1961

1962-1981

1981-1991

ONBEK.

TOTAAL

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

ABS.

170

15,4

117

10,6

184

16,6

405

36,6

172

15,5

59

1107

EGEM-KERN

45

18,3

34

13,8

23

9,3

104

42,7

32

13,0

8

246

EGEMKAPELLE

15

21,7

10

14,5

18

26,1

12

17,4

8

11,6

6

69

VERSPREIDE BEBOUWING

276

36,5

71

9,4

126

16,7

167

22,1

65

8,6

51

756

TOTAAL

506

23,2

232

10,7

351

16,1

688

31,6

277

12,7

124

2178

VLAAMS GEM. %

TABEL 13
Bron

11,3

14,8

: OUDERDOM VAN DE WOONGEBOUWEN

: NIS, Volkstelling 1991

20,3

31,7

10,8
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In de onderstaande tabel wordt er per deelgebied een beeld geschetst van het huidige comfort van de woningen.
Hierbij wordt een opsplitsing gehanteerd in 4 categorieën. Met groot comfort wordt als minimumvereiste de
aanwezigheid van een keuken (min. 4 m²), telefoon en garage verondersteld. Bij woningen met middelmatig comfort is
klein comfort en centrale verwarming aanwezig. Met klein comfort bedoelt men hier de aanwezigheid van stromend
water, toilet met waterspoeling, badkamer of stortbad. Woningen zonder comfort tenslotte voldoen niet aan de
voorwaarden gesteld voor klein comfort.
Uit de tabel blijkt onmiddellijk dat het comfortniveau van de woningen in Pittem een stuk lager ligt dan het Vlaams
gemiddelde: de woningen met groot of middelmatig comfort vormen de minderheid in Pittem (samen 45 %). Enkel de
kernen van Pittem en Egem bereiken een comfortniveau dat hoger is dan het gemiddelde voor Vlaanderen. Vooral in
Egem vinden we opvallend veel woningen met groot of middelmatig comfort (62 %). De woningen met het laagste
comfortniveau komen voor in de verspreide bebouwing.
GROOT COMFORT

MIDDELMATIG COMFORT

KLEIN COMFORT

GEEN COMFORT

TOTAAL

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

PITTEM-KERN

431

39,3

103

9,4

387

35,2

177

16,1

1098

EGEM-KERN

122

49,8

29

11,8

52

21,2

42

17,1

245

29

42,6

0

0,0

25

36,8

14

20,6

68

VERSPREIDE BEBOUWING

232

30,9

31

4,1

273

36,4

214

28,5

750

TOTAAL

814

37,7

163

7,5

737

34,1

447

20,7

2161

EGEMKAPELLE

VLAAMS GEM. %

TABEL 14
Bron

:

42,1

16,5

26,9

13,8

: COMFORT VAN DE WONINGEN IN 1991
NIS, Volkstelling 1991

Op basis van de gegevens van het NIS wordt onderzocht welke soort bebouwing er typerend is voor de verschillende
deelgebieden. Het woningtype hangt nauw samen met de ouderdom van het woningbestand. Sinds de jaren ’50 heeft
Vlaanderen zijn eeuwenoude traditie van rijwoningen stilaan gewijzigd en schakelde men over naar het bouwen van
vrijstaande en gekoppelde ééngezinswoningen.
In 1991 bestond meer dan de helft van het woningbestand in Pittem uit een open bebouwing, wat beduidend meer is
dan het Vlaams gemiddelde. Daartegenover staat een kleiner aandeel gesloten bebouwing en vooral een veel kleiner
percentage appartementen: 3,3 % (Pittem) t.o.v. 15,8 % (Vlaams gemiddelde).

GRS PITTEM- 65
OPEN BEBOUWING

HALFOPEN BEBOUWING

GESLOTEN BEBOUWING

APPARTEMENT

TOTAAL

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

PITTEM-KERN

435

39,3

253

22,9

383

34,6

36

3,3

1107

EGEM-KERN

100

40,7

94

38,2

44

17,9

8

3,3

246

EGEMKAPELLE
VERSPREIDE BEBOUWING
TOTAAL

33

49,3

17

25,4

14

20,9

3

4,5

67

591

78,3

100

13,2

40

5,3

24

3,2

755

1159

53,3

464

21,3

481

22,1

71

3,3

2175

VLAAMS GEM. %

TABEL 15
Bron

38,7

19,4

25,9

15,8

: AARD VAN DE WONINGEN, 1991

:

NIS, Volkstelling 1991

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de woonoppervlakte van de woongebouwen. Wanneer we als maatstaf
voor een kwaliteitsvolle woning een minimale oppervlakte van 65 m² veronderstellen, volgt dat globaal gezien 21 % van
de woongebouwen niet aan die voorwaarde voldoet; toch ligt dit cijfer lager dan het Vlaams gemiddeld (28 %).
< 45M²
ABS.

45-64

M²

65-104

M²

> 105

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

M²

TOTAAL
%

ABS.

PITTEM

48

4,3

199

18,0

499

45,1

361

32,6

1107

EGEM-KERN

3

1,2

37

15,0

119

48,4

87

35,4

246

EGEMKAPELLE

2

2,9

15

21,7

20

28,9

32

46,3

69

VERSPREIDE BEBOUWING

39

5,2

114

15,1

314

41,5

289

38,2

756

TOTAAL

92

4,2

365

16,8

952

43,7

769

35,3

2178

VLAAMS GEM. %

TABEL 16
Bron

20,4

43,9

28,3

: DE GRONDOPPERVLAKTE VAN DE WONINGEN, 1991

:

4.3.4.2.

7,4
NIS, Volkstelling 1991

EIGENDOMSSTRUCTUUR
EIGENAAR

HUURDER

ABS.

%

ABS.

PITTEM-KERN

857

77,7

EGEM-KERN

176

71,5

EGEMKAPELLE

Bron

22,3

1103

70

28,5

246

65,2

24

34,8

69

78,7

161

21,3

755

1672

76,9

501

23,1

2173

68,0

: EIGENDOMSSTRUCTUUR VAN DE WONINGEN, 1991
: NIS, Volkstelling 1991

246

45

VLAAMS GEM. %

TABEL 17

ABS.

594

VERSPREIDE BEBOUWING
TOTAAL

TOTAAL

%

32,0
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4.3.4.3.

LEEGSTAANDE WONINGEN

In de gemeente Pittem is de leegstand zeer laag. Op 1 januari 2007 telde de gemeente amper 66 leegstaande
woningen (zowel langdurig als kortdurig), waarvan 25 in aanmerking komen voor schorsing wegens verbouwen of
herbouwen. Dit betekent ongeveer 2,5 % van het totale woningbestand. In 1998 bedroeg de leegstand nog bijna 3,5
%.
4.3.4.4.

SOCIALE HUISVESTING

In de gemeente Pittem zijn er drie maatschappijen actief op de sociale huisvestingsmarkt (De Mandelbeek, WVI en
Helpt Elkander). In het totaal telt de gemeente Pittem 531 effectief gerealiseerde sociale huur- en koopwoningen en
bouwkavels, waarvan 154 huurwoningen, 179 koopwoningen en 198 sociale kavels.
NAAM

huur

koop

kavel

bouwmaatschappij

-

30

-

Mandelbeek

BURCHTWIJK

36

8

-

Mandelbeek

BURCHTWIJK 2

24

-

-

Mandelbeek

OOSTWIJK

2

46

-

Mandelbeek

NOTARIS LORIDANWIJK

13

25

-

Mandelbeek

KOKERSTRAAT

11

43

-

Mandelbeek

MOLENAKKER

36

27

-

Helpt Elkander

MOLENAKKER 2

30

-

-

Helpt Elkander

SINT-GERMANUSSTRAAT

2

-

12

WIH

CASSANDERUSSTRAAT

-

-

50

WIH

SINT-GODELIEVE/SINT-ELOOI

-

-

57

WIH
WIH

TUINWIJK

SINT-REMIGIUS/JOZEF CARDIJN
TOTAAL = 531

TABEL 18
Bron

-

-

79

154

179

198

: OVERZICHT VAN DE SOCIALE WONINGEN EN SOCIALE KAVELS, APRIL 2004

: Gemeente Pittem

Vanuit de sociale huisvestingssector worden sociale koopwoningen ouder dan 20 jaar niet meer als “sociaal”
beschouwd, gezien reeds veel van deze woningen op de private woningmarkt zijn terecht gekomen. In dat geval telt
de gemeente nog 154 sociale huurwoningen en 79 sociale kavels (in totaal 233 woningen), wat ongeveer 9% van de
woningvoorraad vertegenwoordigt. Daarnaast staan nog een aantal projecten op stapel i.f.v. sociale huisvesting; de
gemeente ontwikkelt samen met WVI een sociaal woonproject (inbreiding) binnen het BPA Oostbuurt. Daarnaast
wenst de gemeente de eigendommen van bouwmaatschappij de Mandelbeek in het woonuitbreidingsgebied nabij de
Burchtstraat (tussen Koolskampstraat en Egemstraat) verder te ontwikkelen i.f.v. sociale huisvesting.
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4.4.

DE BESTAANDE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR OP MESONIVEAU

In onze maatschappij bepalen de economische krachten in hoge mate de maatschappelijke en ruimtelijke structuren.
Economische dynamiek is één van de meest bepalende factoren bij de ruimtelijke ontwikkeling en daarmee één van de
belangrijkste elementen voor het ruimtelijk beleid. Omgekeerd kan het ruimtelijk beleid forse effecten hebben op de
richting waarin de economie zich zal ontwikkelen. Een ruimtelijk-economische benadering van de gemeente mag dan
ook niet ontbreken. In dit hoofdstuk wordt deze bestaande ruimtelijk-economische structuur zowel kwantitatief als
kwalitatief doorgelicht. Het doel van deze verkenning is een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aanbod aan
bedrijvigheid in de gemeente Pittem.

4.4.1.

RUIMTELIJKE DIFFERENTIATIE

Op basis van bestemmingsplannen bevestigd in het gewestplan van 1979, beschikt Pittem over een aantal locaties voor
bedrijventerreinen. Uiteraard vinden we verspreid op andere locaties economische activiteiten. De bestaande
economische structuur van Pittem is ruimtelijk terug te vinden in de vorm van bedrijventerreinen, geïsoleerde
bedrijven, aan landbouw verwante bedrijven en detailhandel.
Omwille van de duidelijkheid en het verschil in voorkomen wordt de bedrijvigheid behandeld in twee categorieën, nl.
bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en deze buiten de bedrijventerreinen.
4.4.1.1.

BEDRIJVIGHEID OP DE BEDRIJVENTERREINEN

Het gaat hier over ambachtelijke, lokale en industriële bedrijventerreinen welke alle vastgelegd zijn op het gewestplan.
De ruimtelijke vertaling van de bedrijvigheid komt o.m. neer op de inplanting en de spreiding van de bedrijventerreinen.
De bedrijventerreinen sluiten allen aan op de N50 (regionale verbindingsweg Kortrijk-Brugge)
Industrieterrein ‘Egem Industrie’
Deze industriezone (7,5 ha) ligt ten westen van de kern ‘Egem’, palend aan de Brugsesteenweg (N50) en Egemkapelle.
Momenteel zijn er 8 bedrijven in ondergebracht.. Verder situeert zich binnen deze zone ook een grootschalige
kleinhandel (Multi Bazar). Ook delen van de tuinen van de woningen langs de Kasteeldreef liggen volgens het
gewestplan in Industriegebied en zijn dus zonevreemd.
Hoewel het bedrijventerrein op het gewestplan als regionaal bedrijventerrein is ingekleurd heeft de zone toch een
uitgesproken lokaal karakter. De zone wordt – op de kleinhandelszaak (ca. 1,7 ha) na – volledig ingevuld door relatief
kleine bedrijven. 6 van de 8 bedrijven hebben een oppervlakte van minder dan 0,5 ha. Enkel Van Hessche (1,3 ha) en
Oosterlinck (1,2 ha) zijn groter in oppervlakte. Naar werknemers tellen enkel Van Hessche en bouwonderneming
Naert meer dan 10 werknemers.
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Niettegenstaande het industrieterrein volledig aansluit bij de kern van Egemkapelle is er geen bufferstrook aanwezig.
Ook niet naar het landschap toe. In het kader van het GNOP werd er wel een groenzone aangelegd tussen de
industrie en de bewoning.
Ambachtelijk terrein ‘Ambachtspark I en II’
Het ca. 32ha grote terrein is gelegen ten westen van de kern Pittem. Het situeert zich tussen de Brugsesteenweg
(N50), de spoorlijn Gent-Tielt-De Panne en de Posterijlaan (N35c). Het terrein is volgens het gewestplan in twee
zones ingetekend: één ambachtelijke zone (±14 ha) – sluit het dichtst tegen Pittem aan – en één uitbreidingszone voor
ambachtelijke bedrijvigheid (±17 ha). Beide zones zijn opgenomen in een BPA (Ambachtspark I en II).
Momenteel zijn er 42 bedrijven in ondergebracht. Als grootste bedrijven vermelden we bouw- en betonproducten
Lafaut A.O. nv met 90 werknemers en vervoersonderneming Spriet Patrick met ca. 40 werknemers.
Lokaal bedrijventerrein ‘Rijseleinde’
Dit bedrijventerrein ligt praktisch volledig op het grondgebied van Ardooie. Maar is toch structurerend voor de
gemeente Pittem omwille van de tewerkstelling, de verkeerssituatie (N50) en de algemeen ruimtelijke situatie. Het
heeft een oppervlakte van ca. 22 ha.
Geïsoleerde site ‘Neon Elite’
Langs de Brugsesteenweg (N50), ter hoogte van Ambachtspark II, is het bedrijf neon Elite gelegen. Het bedrijf is op
het gewestplan afzonderlijk bestemd als ambachtelijke zone. Het bedrijf stelt 75 werknemers tewerk.
4.4.1.2.

BEDRIJVENTERREINEN BINNEN GOEDGEKEURDE BPA’S

Ontginningsgebied ‘De Kapelle’
Dit ontginningsgebied omvat naast de ontginningsputten, een nijverheidszone waar de Steenbakkerij nv Ampe
gevestigd is en een industriezone waar ‘Weverij Clarysse’ gevestigd is. De steenbakkerij telt 42 werknemers en de
weverij 241 werknemers. De beide bedrijven nemen een oppervlakte in van ca. 17 ha. Een klein gedeelte daarvan is
voorbehouden als intern reserveterrein voor de weverij.
Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven
7 zonevreemde bedrijven werden opgenomen in een sectoraal BPA inzake zonevreemde economische activiteiten dat
op 21 november 2003 werd goedgekeurd. De meeste van deze bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk gelegen in
agrarisch gebied. Het betreft volgende bedrijven:
- Garage-Carroserie Declercq
- Neon Elite N.V.
- Herbert Ide
- Gebroeders Cloet N.V.
- AVEVE-centrum Johan Lannoo
- Van Rentergem Gebr. R & B bvba
- New Neon
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Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 2 werd op 31 maart 2008 definitief aanvaard door de gemeenteraad
en is voor goedkeuring naar de Minister gestuurd. Binnen het BPA wordt een oplossing gecreëerd voor volgende 10
bedrijven:
- Verheust Electrics
- Carubin
- Ide Herbert
- Van Hessche
- Vanbruwaene
- IDE Services
- Vaneeckhoute N.V.
- Devlamynck
- Elektro Clarysse
- BVBA De Jaeghere

4.4.2.

BEDRIJVIGHEID BUITEN DE BEDRIJVENTERREINEN

Ook buiten de grotere bedrijventerreinen komt er bedrijvigheid voor. Dit kan zowel in de vorm van geïsoleerde
bedrijven en aan landbouw verwante bedrijven zijn als in de vorm van detailhandel.
4.4.2.1.

GEÏSOLEERDE BEDRIJVEN

Dit zijn bedrijven die verspreid – ruimtelijk geïsoleerd – in de gemeente voorkomen. Er worden daarin twee types
onderscheiden:
- geïsoleerde bedrijven gelegen in de woonzones
- geïsoleerde bedrijven – volgens het gewestplan- gelegen in agrarische- en groengebieden
Op basis van gemeentelijke gegevens werd voor deze laatste groep een eerste selectie gemaakt. Opvallend zijn de
volgende concentraties:
- langs de Brugsesteenweg;
- ten zuiden van ‘Ambachtspark I en II’;
- vlakbij de dorpskernen (voornamelijk ten zuidwesten van Pittem en ten noorden van Egem);
- langs enkele lokale verbindingswegen (Meulebekestraat, Joos de Ter Beerstlaan-Lichterveldestraat)
De meeste van deze geïsoleerde bedrijven zijn zonevreemd. Het al of niet zonevreemd zijn van een bedrijf wordt
afgewogen op basis van de definitie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hierin wordt zonevreemdheid als
volgt omschreven: ‘een bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan pas zonevreemd worden beschouwd,

wanneer zowel de juridische toets, met name het al of niet overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de
planologische toets, met name de (on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies duidelijk daartoe
besluiten’
Als zonevreemde bedrijven worden dus gerekend:
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-

bedrijven in het agrarisch gebied of groengebied (juridische toets);
bedrijven die bij een mogelijke uitbreiding zonevreemd worden (juridisch/planologische toets);
milieubelastende bedrijven in de woonzone (hinderlijke bedrijven; is meer een feitenkwestie; planologische toets).

In het najaar van 2004 werd de inventaris van de zonevreemde bedrijven binnen de gemeente geactualiseerd.
Daaruit blijkt dat er in Pittem 75 (deels) zonevreemde bedrijven voorkomen. Bijna al deze bedrijven liggen
(gedeeltelijk) in agrarisch gebied volgens het gewestplan. Nabij het kasteelpark van Ronceval zijn een drietal
bedrijven gelegen in agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter. Een aantal bedrijven die op het
industrieterrein “Egem Industrie” gesitueerd zijn, liggen deels in agrarisch gebied met landschappelijk waardevol
karakter. Geen enkel bedrijf is in groengebied gelegen. 7 zonevreemde bedrijven werden reeds opgenomen in fase 1
van het sectoraal BPA inzake zonevreemde economische activiteiten. Dit BPA werd definitief goedgekeurd op 13-112003. In fase 2 werden nog eens 10 zonevreemde bedrijven meegenomen.
Als bijzonder element binnen de economische structuur is de neurologische kliniek met haar 225 werknemers in
principe ook een groot bedrijf dat geïsoleerd gelegen is.
4.4.2.2.

BEDRIJVIGHEID LANGS WEGEN MET DOORGAAND VERKEER

Dit zijn lintvormige gebieden met bedrijven die vnl. gegroeid zijn langs de steenwegen. Aan sommige bedrijven is een
handelsfunctie gekoppeld. In Pittem handelt het over één uitgerokken zone langs de Brugsesteenweg, nl. vanaf het
kruispunt met de Posterijlaan, richting Kortrijk.
4.4.2.3.

KLEINHANDEL EN COMMERCIËLE DIENSTEN

De locatie, de omvang en het aangeboden assortiment bepalen het ruimtelijk voorkomen van de kleinhandel. Dit uit zich
o.a. in het voorkomen van verschillende types handelszaken, zoals detailhandel, grootschalige detailhandel,
grootwarenhuizen, shoppingcentra en discounts. De detailhandel van Pittem is over het algemeen kleinschalig van
aard en komt in min of meer geconcentreerde gebieden voor:
- het kernwinkelgebied (Hoofdkern Pittem): dit zijn de straten waar de winkels een overwegend aandeel in het
straatbeeld innemen; dit speelt zich af langs de Tieltstraat, de Kauwstraat, de Markt, de Muylestraat, de Broeders
Maristenstraat, de Verbieststraat en de Kerkstraat.
- kleinschalig winkelgebied van Egem: dit winkelgebied bevat vooral inplantingen van kleine omvang, gelegen in het
centrum van Egem. De dagdagelijkse goederen overheersen hierbij.
De meer geïsoleerde handelszaken komen voor als:
- verspreide kleinhandel: dit is kleinhandel die meestal op buurtniveau verzorgt en verspreid in de woongebieden
voorkomt.
- grootschalige detailhandel op geïsoleerde locaties: langs de Brugsesteenweg ter hoogte van de
kleiontginningsput komt een geïsoleerde detailhandelszaak voor (industrieterrein ‘Egem Industrie’). De
aantrekkingsradius van deze handelszaak overstijgt waarschijnlijk de grenzen van het grondgebied van Pittem.
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4.4.3.

TEWERKSTELLINGSPROFIEL

In 2001 waren in Pittem in het totaal 2.760 arbeidsplaatsen, waarvan 563 of 20% zelfstandigen. Ten opzichte van
1997 betekent dit een stijging van 112 arbeidsplaatsen of 4,2%. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,05
%. Deze zwakke toename kadert in een algemene groeivertraging binnen de provincie West-Vlaanderen (met een
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,23%). Het Vlaams gemiddelde ligt met een jaarlijkse groei van 1,72 % iets hoger dan
de cijfers voor West-Vlaanderen en Pittem. Hieronder worden deze cijfers verder uitgesplitst naar de verschillende
sectoren.
4.4.3.1.

SOCIALE STRUCTUUR VAN DE LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loontrekkende werkgelegenheid in Pittem en West-Vlaanderen per
sector.
GEMEENTE

1997

PRODUCTIETAK

PITTEM

PROVINCIE

1999

2001

1997

WEST-VLAANDEREN
1999

2001

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

%

ABS

TOTAAL PRIMAIRE SECTOR

128

7,3

106

5,9

85

4,5

4.329

1,2

4.536

1,2

4.688

chemische nijverheid

147

8,4

139

7,7

128

6,8

metaal

205

11,8

219

12,2

232

12,3

121.494

34,4

124.706

34,1

125.120

33,3

voeding

21

1,2

13

0,7

43

2,3

textiel/kledij

240

13,8

272

15,1

265

14,1

papier/plastic/hout

42

2,4

43

2,4

39

2,1

bouw

199

11,4

216

12,0

238

12,6

TOTAAL SECUNDAIRE SECTOR

854

49,0

902

50,2

945

50,1

handel

192

11,0

194

10,8

213

11,3

horeca

11

0,6

29

1,6

38

2,0

verkeer en vervoer

167

9,6

142

7,9

163

8,6

financiële instellingen

33

1,9

37

2,1

41

2,2

overheidsadministratie

60

3,4

61

3,4

62

3,3

onderwijs

48

2,8

54

3,0

52

2,8

socio-medische verzorging

221

12,7

239

13,3

256

13,6

%
1,2

cultuur en overige dienstverlening

30

1,7

34

1,9

30

1,6

TOTAAL TERTIAIRE SECTOR

762

43,7

790

43,9

855

45,4

227.208

64,4

236.477

64,7

245.828

65,4

TOTAAL

1744

100%

1798

100%

1885

100%

353.031

100%

365.719

100%

375.636

100%

TABEL 19

Bron

: SECTORALE STRUCTUUR VAN DE LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID

: R.S.Z.-statistieken, jaartallen 1997, 1999 en 2001, eigen verwerking.
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Wat opvalt bij de sectorale structuur van de loontrekkende werkgelegenheid in Pittem is dat het aandeel secundaire
werkgelegenheid praktisch gelijk is aan het aandeel tertiaire werkgelegenheid. Daar waar in de provincie WestVlaanderen de tertiaire werkgelegenheid bijna de helft hoger is dan de secundaire werkgelegenheid. Dit wijst er op
dat het tertiairiseringsproces – dat een algemeen geldende trend is voor het Vlaams gewest – in Pittem een stuk
trager verloopt dan in de provincie. Wat op zich het gevolg is van de nog sterke positie van de secundaire sector in
Pittem, en niet van het trager stijgen van het aantal tertiair tewerkgestelden (meer dan 3 % per jaar) – die zelfs een
stuk hoger ligt dan de stijging in de provincie West-Vlaanderen (1,7% per jaar) –.
Verder zien we een sterke daling van het aantal loontrekkenden in de primaire sector; in de periode 1997-2001 zien
we een terugval van meer dan 33 % (van 128 naar 85)
Opvallende bewegingen in de evolutie van de subsectoren zijn de relatief sterke stijging in de horeca en de
voedingssector en het belang van de medische sector en de textielnijverheid (telkens meer dan 200 loontrekkenden).
Reden daarvan is de weverij Clarysse en de Neurologische kliniek op het grondgebied van Pittem.
4.4.3.2.

SECTORALE STRUCTUUR VAN DE NIET-LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de (niet-loontrekkende) werkgelegenheid in Pittem en de provincie WestVlaanderen naar de belangrijkste sectoren.
GEMEENTE

1997

PRODUCTIETAK

PRIMAIRE SECTOR
SECUNDAIRE SECTOR
TERTIAIRE SECTOR

308
184
400

%
34,5
20,6
44,8

TOTAAL

892

100%

ABS

TABEL 20

PITTEM

PROVINCIE

1999
313
187
406

%
34,5
20,6
44,8

906

100%

ABS

2001

1997

WEST-VLAANDEREN
1999

2001

ABS

%

ABS

%

ABS

%

291
174
419

%
32,9
19,7
47,4

18.089
23.601
67.491

16,6
21,6
61,8

17.766
23.427
68.734

16,2
21,3
62,5

17.324
23.654
69.039

15,7
21,5
62,8

884

100%

109.181

100%

109.927

100%

110.017

100%

ABS

: SECTORALE STRUCTUUR VAN DE NIET-LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID

Bron
: R.S.V.Z.-statistieken, jaartallen 1997, 1999 en 2001, eigen verwerking.
* de R.S.V.Z.-statistieken bevatten dubbeltellingen, waardoor de totalen in de werkelijkheid een aantal eenheden lager liggen.

De niet-loontrekkende werkgelegenheid vertoont dezelfde kenmerken als de loontrekkende werkgelegenheid, zij het
wel naar evolutie en ten opzichte van de provincie West-Vlaanderen. We zien eveneens dat het tertiaire aandeel van de
niet-loontrekkende werkgelegenheid (47,4%) in Pittem een stuk kleiner is dan het aandeel in de provincie WestVlaanderen (ca. 63%). Het aandeel van de werkgelegenheid in de primaire sector is dan terug een heel stuk hoger in
Pittem (32,9%) dan in de provincie West-Vlaanderen (15,7%).
De verhoudingen tussen de verschillende sectoren duiden op de verschillen tussen de loontrekkende en de nietloontrekkende werkgelegenheid. Het aandeel dat de primaire sector in de niet-loontrekkende werkgelegenheid inneemt
is in vergelijking met de loontrekkende werkgelegenheid nog vrij groot. Dit tegenover een veel kleiner aandeel van de
secundaire sector.
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4.5.

DE BESTAANDE VERVOERS- EN VERKEERSSTRUCTUUR OP MESONIVEAU

4.5.1.

WEGINFRASTRUCTUUR

Op grondgebied van Pittem komen geen autosnelwegen voor. In de omgeving liggen wel twee wegen van
internationaal belang: de E40 (Brugge - Gent) en de E403 (Brugge – Kortrijk). De meest nabije op- en
afrittencomplexen van de E403 liggen in Lichtervelde (9) en Roeselare-Beveren (8). Via Aalter kan men naar de E40.
Een aantal belangrijke regionale verbindingswegen doorkruisen Pittem, en zorgen voor de aansluiting van de
gemeente op het autosnelwegennet:
- De N37 geeft aansluiting op de E403 en de A10. Enkele jaren geleden is deze weg ten zuiden van Pittem omgelegd,
waardoor het centrum gedeeltelijk van doorgaand verkeer werd ontlast.
- De N35 geeft aansluiting op de E403 en de E17.
- Ook de N50, de historische verbindingsweg Brugge – Kortrijk, doorkruist Pittem.
De oorspronkelijke N37 (nu de N35c of Posterijlaan), die Pittem verbindt met de N50, fungeert thans als
ontsluitingsweg voor de bedrijvenzone van Pittem. Daarnaast zijn er nog een aantal intra- en intergemeentelijke
verbindingswegen tussen de verschillende woonkernen binnen de gemeente enerzijds, en tussen de woonkernen van
Pittem en de woonkernen van buurgemeenten anderzijds:
- de Meulebekestraat : verbindt Pittem met Meulebeke
- de Wingensesteenweg : verbindt Egem met Wingene
- de Turkeyensteenweg : verbindt Egem met Tielt
De overige belangrijke wegen kunnen als lokaal beschouwd worden.

4.5.2.

OPENBAAR VERVOER

Pittem wordt doorkruist door de spoorlijn Gent – Tielt – De Panne, maar er is geen station meer aanwezig.
De buslijn 73A (Deinze – Tielt – Lichtervelde) bedient tijdens de week acht keer per dag het centrum van Pittem, en
drie keer per dag het centrum van Egem. De andere vijf bussen volgen vanaf Pittem een alternatieve reisweg via de
Posterijlaan. Er is eveneens een belbusbediening.
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4.5.3.

FIETSROUTENETWERK

In het Provinciaal Functioneel Fietsroutenetwerk werden de volgende wegen geselecteerd als bovenlokale fietsroute:
- Brugsesteenweg N50 (Brugge-Kortrijk);
- Egemdorpsplein/Paardestraat;
- Wingensesteenweg (Egem-Wingene);
- Drogenbroodstraat-Grootveldstraat (Egem-Zwevezele);
- Egemstraat (Egem-Pittem);
- Meulebekestraat (Pittem-Meulebeke);
- Tieltstraat-Puttensdreef (Pittem-Tielt);
- Stationstraat-Posterijlaan-Waterstraat (Pittem-Ardooie);
- Joos de Ter Beerstlaan-Lichterveldestraat (Pittem- Koolskamp);
- Turkeijensteenweg (Egem-Tielt);

FIGUUR 12

Bron

4.5.4.

: PROVINCIAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK

: Provincie West-Vlaanderen

VOETGANGERSVERKEER

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen voetgangerszones en voetgangersverbindingen. De kernen van
Pittem en Egem moeten in hun totaliteit beschouwd worden als voetgangerszones. Voetgangersverbindingen zijn
bijvoorbeeld de verschillende schoolroutes en de verbindingen tussen woongebieden en centra. Bij nieuwe
verkavelingen worden doorsteken voorzien voor fietsers en voetgangers als kortste verbinding.
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4.6.

DE NATUURLIJKE STRUCTUUR

Het begrip natuurlijke structuur wordt in haar ruimtelijke betekenis gehanteerd. De natuurlijke structuur is:
- Het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien10, de grotere natuur- en boscomplexen en de andere
gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
- Met aanvullend daarop de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen,
door kleinere natuur- en boscomplexen en door parkgebieden.
Binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en treden belangrijke ecologische relaties
op. De gebieden met een sterke interne samenhang en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een
grote meerwaarde voor de natuurfunctie11.
Pittem kent – volgens de biologische waarderingskaart - weinig biologisch waardevolle gebieden. Er is bijvoorbeeld
geen enkel groter structuurbepalend natuurgebied aanwezig. Toch kunnen er op basis van het GNOP, de
geactualiseerde biologische waarderingskaart, de reliëf- en bodemkaart een aantal (kleinere) structuurbepalende
gebieden en zones voor de natuurlijke structuur in Pittem aangeduid worden.

4.6.1.

BIJZONDERE NATUURLIJKE ELEMENTEN EN PROCESSEN

Biotische en fysische structuurbepalende elementen en processen bepalen, samen met de dominante invloed van de
mens op de natuur, het voorkomen en het functioneren van natuur. In Pittem komen deze structuurbepalende
elementen en processen op velerlei plaatsen tot uiting. Zij maken als dusdanig ook deel uit van de natuurlijke
structuur.
Het interfluvium van de Ringbeek en de Veldekensbeek (behorend tot natuurverbindingsgebied “RingbeekVeldekesbeek- Strategoedbeek) is het belangrijkste element van de Pittemse natuurlijke structuur. Naast een aantal
waardevolle beekbegeleidende graslanden bezit dit valleigebied een waardevol bos. Het bos bestaat uit recente maar
vrij heterogene bestanden. Het grootste gedeelte ervan bestaat uit zuur eikenbos met hier en daar wat alluviaal
essen-olmenbos. Verder zijn er twee kleine stukjes gedegradeerde heide.
In haar geheel vormt dit valleigebied een uiterst (potentieel) waardevol gebied voor de natuur in Pittem.

10
11

Met beekvallei worden de gronden bedoeld waar grondmateriaal is afgezet door een waterloop (alluvium). Veelal betreft het natte kleigronden.
Bron : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : integrale versie. Deel 1A : bestaande ruimtelijke
structuur, pag. 65
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Het parkdomein van het kasteel ‘Ronseval’ is omwille van de aanwezige natuurelementen en omwille van de specifieke
reliëfeigenschappen een biologisch waardevol gebied. Het domein bestaat uit twee bostypen, nl. een droog beukenbos
bovenop de helling en een lager gelegen eiken-haagbeukenbos. Beneden de helling is er eveneens een vijver aanwezig.
Het bekenstelsel van de Devebeek: Dit sterk vertakt bekenstelsel bestaat uit de Zwartegatbeek, de Breemeersbeek
(incl. haar brongebied), de Blekerijbeek, de Waterstraatbeek, de Schellebeek, de Gaverbeek, de Kraanhoekbeek, de
Veldbeek, de Holebroekbeek en de Bontebeek, die allen uitmonden in de Devebeek. De kleiige valleigebieden met
voornamelijk graasweiden worden als biologisch waardevol aangemerkt.
Op de grens met Ardooie lopen ook de Roobeek en de Yobeek. Deze beken werden ook als natuurverbindingsgebied
geselecteerd.
Een kleiner element wordt gevormd door de site van de neurologische kliniek. Het zijn voornamelijk de bosbestanden
en de bijzondere dreven waardoor dit oud kasteelpark tot de waardevolle gebieden binnen de natuurlijke structuur
worden gerekend.

4.6.2.

DE ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

De ecologische infrastructuur wordt gevormd door strook-, lijn-, punt- en kleine vlakvormige natuurelementen, door
geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden.
In Pittem maken de volgende landschapselementen deel uit van de ecologische infrastructuur:
- poelen en sloten
- kleine bosentiteiten
- wegbermen
- perceels-randbegroeiing
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4.7.

BESTAANDE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

Het landschap vormt de globale context - is de resumé - van het ruimtelijk functioneren van een gebied. Zij is het
resultaat van de dynamisch wisselwerking tussen de fysische factoren, de biotische factoren en de antropogene
factoren (de menselijke handelingen). Het voorkomen van een bepaald landschap resulteert in een specifiek
ecologisch functioneren, een specifieke visuele beleving en een specifiek menselijk ruimtegebruik. De specifieke
ordening van de abiotische, biotische en antropogene factoren is hiervan de aanleiding.
Bakens, structurerende reliëfkenmerken, markante terreinovergangen, gave landschappen en openruimtecorridors
typeren het landschap en zijn dus structuurbepalend.

4.7.1.

DE TRADITIONELE LANDSCHAPPEN

In 1995 startte AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen met de inventarisatie van erfgoedlandschappen. De
opzet was een snelsurvey te maken van de relicten en de traditionele landschappen in Vlaanderen, steunend op de
beschikbare informatiebronnen (kennis en inzichten), oude kaartreeksen en recente kleurenorthofoto’s (1988-1990).
Het resultaat was de landschapsatlas die aangeeft waar de historisch gegroeide landschapstructuur tot op vandaag
herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen. Relicten kunnen zeer divers
van aard zijn en getuigen in vele gevallen van een wordingsgeschiedenis. Daarom wordt een classificatie gemaakt
naar de ruimtelijke dimensie die de relicten in het landschap bezitten. In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige
relicten. Sommige relicten vormen complexen van zeer verschillende aard die echter historisch en genetisch samen
horen en één geheel vormen. Deze worden samengevoegd tot een aparte categorie die ankerplaats genoemd wordt.
Bodemkundig gezien situeert het landschap van Pittem zich in de zandleemstreek. Meer specifiek maakt Pittem deel uit
van het “plateau van Tielt”, een zachtgolvend open landschap aansluitend bij het Houtland. Kenmerkend voor dit
landschap is het volledig ontbreken van bossen, een hoge dichtheid van verspreide bewoning en enkele grotere
verstedelijkte kernen met een onduidelijke structuur.
Van dit traditionele landschap resten er op het grondgebied van Pittem nog slechts twee relictzones:
- “Ringbeek en Veldekens” (A), in het noordoosten van de gemeente, is een laatste bosrestant dat bewaard
gebleven is na de ontginningen. Het is een beekbegeleidend bos met resten van oude heidevegetatie. De ontginning
is evenwijdig gelegen aan de loop van de Ringbeek.
- “Meerlandshoek, Willekomkouter, Rijkegemkouter, Pittembergkouter” (B), in het oosten van Pittem, ligt
grotendeels op het grondgebied van Tielt. Hier zijn nog verschillende oude kouterontginningen terug te vinden, en
de
is de percelering nog volgens de 18 eeuw. Het beeld is bepaald door wijdse panoramische zichten en geïsoleerde
bebouwing. Enkele beekbegeleidende begroeiingen zorgen voor lineaire structuren.
Net buiten de gemeentegrenzen, ten zuiden van Pittem, in Meulebeke en Ardooie, ligt de relictzone “Ardooieveld” (C).
Daarnaast zijn nog een aantal punt- en lijnrelicten geselecteerd binnen de gemeente Pittem: het betreft de O.L.V.
Kerk, de stenen windmolen, het kasteel Ronseval en de hoeve Goed Ten Walle. Op de grens met Ardooie (grondgebied
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Ardooie) langsheen de N50 staat de Rijsselendemolen die ook als puntrelict werd geselecteerd. De Hertsbergebeek
en Ringbeek tenslotte in het noordoosten van de gemeente werd als lijnrelict geselecteerd. Er werden geen
ankerplaatsen aangeduid binnen de gemeente Pittem.

4.7.2.

ELEMENTEN VAN HET HUIDIGE LANDSCHAP

De (markante12) elementen van een landschap zijn die elementen die de identiteit van het huidig landschap in
belangrijke mate bepalen. Vandaar zijn deze elementen structuurbepalend voor de herkenbaarheid van een gebied.
De structuurbepalende (en markante) elementen zijn de volgende:
- Het beken- en meersenstelsel.
- De klei-ontginningszone van Egem.
- De radiomast van Egem.
- De concentratie van glastuinbouwbedrijven in het zuidwesten van Pittem.
- De lager gelegen kern van Pittem, met de aansluitende bedrijventerreinen.
- De kleinere woonkernen van Egem en Egemkapelle, die iets hoger liggen dan de omgeving.
- De reliëfovergangen ter hoogte van Egem-Egemkapelle en Pittem Berg (incl. domein Ronceval).
- De sterk verspreide bebouwing.

4.7.3.

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN

Uitwissen van een aantal structuurbepalende landschapselementen: Deze trend leidt tot het uniformiseren en het
uitwissen van de traditionele verscheidenheid van de landschappen. In de Zandleemstreek doet deze trend zich onder
meer voor onder de vorm van het verdwijnen van perceelsrandbegroeiingen.
Versnippering van het landschap: Dit is een probleem dat zich voornamelijk in de Zandstreek en de Zandleemstreek
stelt, daar de bebouwing er historisch reeds zeer dens is. Door de uitbreiding van infrastructuren en de toenemende
druk van industrie en bewoning worden de daar nog resterende open ruimten verder aangetast.
Waterbeheersingswerken: Niettegenstaande er gebiedsgerichte verschillen zijn qua waterbeheersing neemt het
natuurlijk overstroombare karakter van de verschillende beken nog steeds af (o.a. door kanalisering), met het verlies
aan systeem- en landschapskenmerken als gevolg.
Evolutie naar grootschaligheid: Onder meer door veranderende productiemethoden in de landbouw evolueert het
kavelstelsel naar een grofmazig net. Een verlies van sloten en perceelsrandbegroeiingen en het doorsnijden van het
historisch gegroeide wegenpatroon is daarvan het gevolg.
Ruimteclaims zonder landschapsintegratie: De inname van ruimte door ‘harde functies’ (wonen, industrie,
ambachtelijke bedrijvigheid) gaat vaak ten koste het landschap. Nieuwe inplantingen dienen ingepast te worden in het
landschap.

12

Markante elementen komen voor onder de vorm van bakens, reliëfelementen, terreinovergangen, gave landschappen en open-ruimte-corridors.
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4.8.

DE AGRARISCHE STRUCTUUR

Vanuit historisch perspectief vertoont de landbouw een sterke relatie met het fysisch systeem (de grondsoort, het
watersysteem en het reliëf). Dit gegeven is naarmate de landbouwtechnieken verbeterden deels verloren gegaan.
Een klassiek voorbeeld daarvan is het omzetten van nat weiland naar akkerland door middel van sterke drainage.
Desondanks vertoont het agrarisch gebruik van de cultuuroppervlakte nog steeds een goed waarneembare band met
het fysisch systeem.
De gemeente Pittem is gelegen in de oostelijke zandleemstreek, zijnde een homogeen gebied dat in Pittem en Tielt een
golvend karakter heeft. Binnen het geheel van de zandleemstreek onderscheidt de vereenvoudigde bodemkaart:
- lichte zandleemgronden
- zandleemgronden

4.8.1.

RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN DE AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Landbouwkundig ligt Pittem in de zandleemstreek. Dit betekent dat de landbouwgronden polyvalent zijn: veel gronden
zijn ‘geschikt of zeer geschikt’ voor drie, vier of zelfs vijf teeltgroepen. Dit maakt van Pittem een zeer interessante
gemeente voor de landbouw. We vinden dus zowel grondgebonden als grondloze agrarische bedrijven13. Pittem is dan
ook een gebied met een intensieve land- en tuinbouw. Vooral de tuinbouw en de varkensteelt springen in het oog.
De tuinbouw in Pittem manifesteert zich voornamelijk in de vorm van groenteteelt in open lucht. Deze groep neemt
ongeveer 583 ha of ruim 20% in van het cultuurareaal van Pittem (West-Vlaanderen: ca. 7%). De tuinbouwbedrijven in
Pittem behoren ook tot de grootste van de provincie: hun oppervlakte beslaat gemiddeld ruim 10 ha. Pittem maakt dan
ook deel uit van de groentestreek van het Roeselaarse, waar het zijn afzetmarkt vindt – er is de groenteveiling in
Roeselare en er zijn de vele diepvriesbedrijven, waaronder in Ardooie.
Daarnaast is de varkensteelt, die zich verspreid heeft vanuit de (Brugse) zandstreek, zeer opvallend aanwezig in
Pittem: met meer dan 4.000 varkens per 100 ha cultuurgrond is Pittem de koploper van West-Vlaanderen. De bij de
intensieve veehouderij horende graslanden en voedergewassen zijn dan ook veelvuldig terug te vinden.
Niettegenstaande de vorige twee sectoren de grootste zijn van de gemeente, behoort Pittem ook tot het gebied met de
sterkste concentraties aan glastuinbouw (ruim 28 ha serres) van West-Vlaanderen.

13

Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) geheel of gedeeltelijk
voortbrengt via eigen uitbatingen van landbouwgronden. Bedrijven die een grondloze en grondgebonden bedrijfstak combineren, behoren
eveneens tot de categorie van de grondgebonden bedrijven.
Een grondloos agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) uitsluitend in bedrijfsgebouwen
voortbrengt. Deze bedrijven hebben slechts behoefte aan een bouwplaats voor de oprichting van hun bedrijf. Grondloze bedrijven met een
beperkte grondgebonden activiteit zijn eveneens grondloze bedrijven.
Vb. : Een industrieel veeteeltbedrijf dat voeder aankoop is een grondloos agrarisch bedrijf, terwijl een veeteeltbedrijf met grond waarop de
eigen voederbehoefte wordt geteeld is een grondgebonden agrarisch bedrijf.
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Een gevolg van deze intensieve agrarische activiteiten is dat fysische en milieuaspecten verdwenen zijn. Het lichte
onderscheid in de bodemkundige structuur van Pittem bijvoorbeeld (zandleemgronden en lichte zandleemgronden), is
nauwelijks nog zichtbaar in de agrarische structuur.

4.8.2.

PROFIEL VAN DE LAND-

EN TUINBOUW

Om de ruimtelijke impact van de land- en tuinbouw te kunnen inschatten dienen een aantal factoren die het ruimtelijk
functioneren van land- en tuinbouw mede bepalen, onderzocht te worden. Deze factoren zijn:
- Structuur van de bedrijven
- Tewerkstelling
- Leefbaarheid en opvolging van de bedrijven
- Ontwikkelingen in de sector
- Teeltpatroon
Voor het onderzoek werden in hoofdzaak de gegevens uit de jaarlijkse land- en tuinbouwtellingen als informatiebron
gebruikt. Er moet evenwel opgemerkt worden dat deze gegevens niet altijd volledig met de werkelijkheid overeen
stemmen. Vandaar dat enkel structurele verschuivingen in rekening mogen worden gebracht. Een tweede knelpunt is
het meer ruimtelijke aspect. De landbouwgegevens geven geen inzicht in de geografische spreiding van het agrarisch
grondgebruik binnen de gemeente.
4.8.2.1.

LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN: AANTAL EN SPREIDING

Aantal en oppervlakte
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 1999 in Pittem bedroeg 253; in 2006 waren dat er nog 210. De gemiddelde
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf bedroeg 10,4 ha in 1999 en 12,8 ha in 2007. In 1990 was het gemiddelde nog
amper 8,4 ha. We stellen vast dat het aantal kleinere bedrijfjes duidelijk is afgenomen ten voordele van de grotere
landbouwbedrijven. Het aantal bedrijven met een totale oppervlakte cultuurgrond van meer dan 20 ha is opvallend
gestegen de laatste 15 jaar.
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: NIS, landbouwtellingen 1990,1999 en 2007; eigen verwerking.

Het betreft voornamelijk veeteeltbedrijven, in het bijzonder varkensteelt. Verder zijn er ook een groot aantal
rundveebedrijven en pluimveebedrijven. Ook de groenteteelt neemt een belangrijke plaats in binnen de landbouw.
Spreiding van de land- en tuinbouwbedrijven
Bijgevoegde kaart geeft de ligging aan van de bedrijven die opgenomen zijn in de lijst van de Land- en Tuinbouwtelling.
Volgende conclusies kunnen uit bijgevoegde kaarten getrokken worden:
- Zeer sterke spreiding
- Concentratie van bestaande glastuinbouwbedrijven in het zuidwesten van de gemeente
- Het lichte onderscheid in de bodemkundige structuur (zandleemgronden en lichte zandleemgronden), is nauwelijks
nog zichtbaar in de agrarische structuur.
Aan landbouw verwante bedrijven
Als uitgangspunt kan gesteld worden dat de aan landbouw verwante bedrijven die bedrijven zijn die onmiddellijk bij de
landbouw aansluiten en erop afgestemd zijn. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen de bedrijven die
gericht zijn op input en deze die gericht zijn op de output. De eerste verschaffen de nodige hulpmiddelen; voorbeelden
zijn agro-alimentatie (veevoeders, stroverhandeling,…), agro-toelevering (meststoffen, zaaigoed,…), agro-techniek,
agro-loonwerk,… De tweede categorie zijn bedrijven gericht op de afname van de door de landbouw voortgebrachte
producten. Voorbeelden hiervan zijn slachthuizen, diepvriesindustrie, …
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4.8.2.2.

TEWERKSTELLING

De tewerkstelling in de land- en tuinbouw is één van die factoren die duidelijk laat zien in welke mate de sector zich
profileert in het buitengebied. In de Vlaamse land- en tuinbouw is de werkgelegenheid in de landbouw overwegend
gesitueerd in West- en Oost-Vlaanderen. Het procentueel aandeel van de tewerkstelling in de land- en tuinbouw in
Pittem ligt hoger dan 13 % en behoort daardoor tot de hoogste van Vlaanderen.
In 2007 telde Pittem 210 land- en tuinbouwbedrijven. Het totaal aantal tewerkgestelden14 in de land- en tuinbouw
bedroeg 486 werkkrachten (bestendige en niet-bestendige werkkrachten15). De eigenlijke totale tewerkstelling lag met
381 werkenden een stuk lager (R.S.Z-gegevens, 2007). Het aandeel in de totale tewerkstelling van de gemeente is
sterk verschillend naargelang het loontrekkenden of niet-loontrekkenden betreft. De loontrekkende tewerkstelling in
de primaire sector is traditioneel het kleinste aandeel in de agrarische tewerkstelling, waardoor ook hun aandeel in
de totale tewerkstelling van de gemeente eerder klein is (gedaald van 7,3% in 1997 tot 4,5% in 2001). Het is
voornamelijk de niet-loontrekkende tewerkstelling (de zelfstandige land- en tuinbouwer) die van belang is in de
primaire sector. Met 291 niet-loontrekkende werkenden vertegenwoordigden zij in 2001 32,9% van de totale nietloontrekkende werkgelegenheid in Pittem . In vergelijking met het gemiddelde voor de provincie West-Vlaanderen
(15,9%) spreken we in Pittem over een sterke agrarische vertegenwoordiging onder de zelfstandigen.

Bestendigde werkkrachten

1990

1999

311

339

Evolutie 1990-2007

Niet-bestendige werkkrachten

213

152

Totaal aantal werkkrachten

524

491

486

-38

Aantal bedrijven

300

253

210

-90

TABEL 22
Bron

: AANDEEL WERKKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW IN PITTEM
: NIS, landbouwtellingen 1990, 1999 en 2007; eigen verwerking.

Aantal loontrekkenden

1997

2001

2007

128

85

67

Aantal niet-loontrekkenden

308

291

314

Totaal

436

374

381

TABEL 23

Bron

14
15

:

: AANDEEL LOONTREKKENDEN EN NIET-LOONTREKKENDEN IN DE PRIMAIRE SECTOR

R.S.Z.-statistieken, jaartallen 1997, 1999, 2001 en 2007, eigen verwerking.

Het totaal aantal tewerkgestelden omvat naast de loontrekkende en de niet-loontrekkende werkenden ook meewerkende partners en
familieleden, waardoor de aantallen hoger zijn dan bij de eigenlijke totale tewerkstelling.
Bestendige werkkrachten zijn werkkrachten welke blijvend zijn, welke aan het bedrijf gebonden zijn. Niet-bestendige werkkrachten zijn
veranderlijke werkkrachten.

GRS PITTEM- 89
4.8.2.3.

LEEFBAARHEIDS- EN OPVOLGINGSPATROON

Een van de grote problemen die zich voor de landbouw stellen in de nabije toekomst, is de bedrijfsopvolging. Steeds
meer landbouwers hebben geen opvolger die hun bedrijf wil overnemen.
Aantal bedrijfsleiders

Pittem
TABEL 24

Aandeel bedrijfsleiders (%)

Totaal

Ouder dan 50 j.

Ouder dan 50 j. met
opvolging

Ouder dan 50 j.

Ouder dan 50 j. met
opvolging (*)

210

87

13

41,4

14,9

: LEEFTIJDSOPBOUW EN OPVOLGING BIJ DE LAND- EN TUINBOUWERS

Bron

: NIS Landbouwtellingen 2000

(*) ten opzichte van de 50-jarigen

4.8.2.4.

GRONDGEBRUIK CULTUURGROND: GEWASSEN

D.m.v. het teeltpatroon te onderzoeken komen wij iets meer te weten over het aandeel dat de verschillende sectoren
hebben in de land- en tuinbouw van Pittem. De bedoeling hiervan is om na te gaan of Pittem op dit vlak eigen
kenmerken vertoont, en of deze kenmerken de laatste jaren gewijzigd zijn. Volgende tabel geeft de evolutie van het
grondgebruik van de cultuurgrond over 17 jaar (1990-2007) weer:
1990

2000

2007

Weiden en grasland

36,3 %

34,6 %

20,1 %

Graangewassen

11,6 %

13,0 %

14,7 %

1,0 %

1,2 %

2,1 %

16,3 %

12,3 %

14,6 %

Nijverheidsgewassen
Aardappelen
Voedergewassen

13,4 %

15,9 %

21,2 %

Groenten openlucht

18,0 %

19,2 %

21,8 %

Sierteelt in openlucht

0,2 %

0,7 %

0,6 %

Fruit in open lucht

0,7 %

0,6 %

0,7 %

Glasteelten

0,5 %

1,0 %

1,1 %

Overige

2,0 %

1,5 %

3,1 %

2510,5 ha

2657,9 ha

2681,1 ha

TOTAAL OPP.
CULTUURGROND

TABEL 25
Bron

: TEELTSTRUCTUUR VAN DE GEWASSEN VAN PITTEMSE BEDRIJVEN IN EVOLUTIE

: NIS, Land- en tuinbouwtellingen, 1990, 2000, 2007

Opmerking: Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de cijfers betrekking hebben op de bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel in Pittem
gevestigd is. Dit brengt met zich mee dat bedrijven die hun zetel in Pittem hebben, maar waarvan de grond op het grondgebied van één van de
buurgemeenten is gelegen, eveneens in rekening gebracht werden en vice versa.
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Uit deze gegevens kunnen een aantal evoluties inzake grondgebruik naar de diverse teelten afgeleid worden.
Algemeen kan worden gesteld dat de cultuuroppervlakte nog slechts voor ongeveer 20 %wordt door weide en
grasland. We zien vooral een daling van die graslanden ten voordele van groenteteelt, voedergewassen en
graangewassen. De glasteelten nemen nog steeds een beperkte oppervlakte van de totale cultuurgrond in, maar
relatief gezien is er wel een sterke toename van de glasteelten.
4.8.2.5.

DIEREN

De evolutie van de veestapel van Pittem wordt hieronder weergegeven. Deze cijfers zijn belangrijk in het kader van de
mestproductie en –afzet in Pittem.
Runderen

aantal dieren
aantal dieren / 100 ha

Varkens

aantal dieren
aantal dieren / 100 ha

Pluimvee
TABEL 26

Bron

aantal dieren

1990

2000

2007

6.562

5.910

4.312

261

222

161

104.856

119.503

114.100

4.177

4.496

4.257

127.198

224.326

168.433

: EVOLUTIE VAN DE VEESTAPEL (1990-2007)

: NIS, Land- en tuinbouwtellingen.

Deze cijfers tonen aan dat Pittem gekenmerkt wordt door sterk veeteelt-gerichte bedrijven. Er is in vergelijking met
andere streken in Vlaanderen een zeer grote bezetting van vee.
4.8.2.6.

ALGEMENE ONTWIKKELINGSTENDENZEN

Grondgebruik en -behoefte: als gevolg van het mestbeleid is het belang dat wordt gehecht aan grond, vanuit de
landbouw sterk toegenomen. In Pittem zal de belangstelling voor grond groot blijven. Enerzijds in functie van de
mestafzet, anderzijds is er meer grond nodig om het bedrijfsareaal te vergroten en het bedrijf leefbaar te houden.
De land- en tuinbouw moet in toenemende mate rekening houden met beperkingen vanuit de milieuwetgeving: vooral
de veeteeltsector staat onder druk vanuit milieubeperkingen. Sinds 1 januari 1996 is het heel wat moeilijker geworden
om voor het houden van dieren een nieuwe milieuvergunning of uitbreiding van de bestaande vergunning te krijgen..
Binnen de veeteelt kan er een verdere daling van de varkens- en rundveestapel verwacht worden: meespelende
factoren hierin zijn: beperking van het landbouwareaal, beperkingen vanuit milieu, de inkrimpende consumentenvraag
naar varkens- en rundvlees,… Het melkvee heeft een dalende trend gekend sinds de hervormingen in 1984 (daling
interventieprijs en invoering quotum). De toekomst hangt sterk samen met de beslissingen die zullen genomen worden
rond het stelsel van melkquota. Recente beleidsbepalingen waarbij aan varkensafbouw wordt gedaan via het opkopen
van vergunningen door de overheid stimuleren het inkrimpen van de varkensstapel.
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Anders aanwenden van de productiegronden door technologische ontwikkelingen: De omvang en aard van de
omgang met de productiegronden zal in de toekomst sterk afhangen van ontwikkelingen op technologische en markteconomisch vlak. Anderzijds zal bij de ontwikkeling van nieuwe technologie rekening kunnen worden gehouden met de
structuur van de productiegronden.
Economische- en marktontwikkelingen: In de economie van de landbouwproductie blijkt steeds duidelijker dat er een
structurele spanning aanwezig is tussen enerzijds productieverhoging en anderzijds de steeds verder teruglopende
mogelijkheden om de afzet gelijke tred te laten houden. Hoe dit gegeven wordt opgelost is zeer bepalend voor de landen tuinbouw. Het is duidelijk dat, wat de ontwikkelingen ook zijn, ze een duidelijke uitwerking zullen hebben op de
productiegronden. Reacties kunnen bestaan uit het aanboren van nieuwe markten, uit cultuur nemen van gronden,
braaklegging, meer productie van ruwvoer en krachtvoer van eigen bedrijf en diverse vormen van intensivering. De
meest ingrijpende veranderingen zullen optreden in productietakken waarin nu sprake is van een zware
marktordening. Dit raakt daarmee vooral de traditionele grondgebonden takken zoals akkerbouw en rundveeteelt.
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4.9.

DE BESTAANDE RECREATIEVE EN SOCIO-CULTURELE STRUCTUUR

4.9.1.

DE BESTAANDE RECREATIEVE STRUCTUUR

4.9.1.1.

RECREATIEVE VOORZIENINGEN

Een visie op de gewenste ontwikkeling van de recreatie in Pittem kan niet geformuleerd worden zonder de bestaande
toestand van de infrastructuur van de sport-, recreatieve- en jeugdactiviteiten te kennen. Het inventariseren van de
bestaande recreatieve voorzieningen is dan ook de eerste stap in het ontwikkelen van een gewenste visie.
Volgende recreatieve voorzieningen zijn aanwezig:
- Sportcomplex Pittem ‘De Molens’
- Binnen de gemeente is er ook een tennisclub (“De Wilge”) en een bowlinghal.
- In de Baertstraat te Egem is de paardenmanège “Meersdale” gelegen.
- Er zijn 2 fietsroutes die doorheen de gemeente lopen, de Wastineroute en de Pallieterroute. De Wastineroute
betreft een fietsroute van 50 km die de zachtglooiende streek ten noordwesten van Tielt verkent, door het
vroegere bos- en heidegebied dat verdeeld was in velden of wastines. Deze route loopt door het centrum van
Egem. De Mountainbike route ‘Pallieter’ (BLOSO) bestaat in feite uit twee routes met start aan de sporthal van
Pittem. Een moeilijke rode route van 12 km, en een redelijke blauwe route van 22 km.
- Verder zijn er 5 uitgestippelde wandelingen die doorheen de gemeente lopen: Het Breemeerspad (5,2 km), het
Gaverpad (3 km), het Landouwepad (2,6 km), het Berghoekpad (8,3 km) en het Mierspad (7,3 km, deelgemeente
Egem). Tenslotte loopt ook het Mandelvalleiruiterpad doorheen de gemeente.
4.9.1.2.

JURIDISCHE CONTEXT

Onder dit hoofdstuk worden de juridische randvoorwaarden inzake de gewestplannen en eventuele BPA’s geschetst.
Het gewestplan
- Gebieden voor dagrecreatie: op het gewestplan werd één zone als recreatiegebied ingekleurd, namelijk de site
langsheen de Egemstraat waar het gemeentelijk sportcomplex gesitueerd is.
- Andere zone-eigen gebieden voor recreatie en sport: terreinen en gebouwen die gelegen zijn in woongebied,
landelijk woongebied of gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen kunnen ook een recreatieve functie hebben.
Bijzondere Plannen van Aanleg
Pittem heeft één Bijzonder Plan van Aanleg met betrekking tot sport-, jeugd- en recreatieve activiteiten, nl. BPA
Centrum Noord(KB 30/09/1968). Dit BPA ordent het Sportcentrum. De belangrijkste bestemmingen zijn sport,
recreatie, wonen en gemeenschapsvoorzieningen.
Zonevreemde recreatieterreinen / -gebouwen
Enkel de tennisclub “De Wilge” en de paardenmanège “Meersdale”, respectievelijk in de Klijtmolenstraat en de
Baertstraat te Egem zijn zonevreemd (agrarisch gebied).
Verder kent de gemeente geen zonevreemde
recreatieterreinen.
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4.9.2.

HET SOCIAAL-CULTUREEL NETWERK:

VOORZIENINGEN EN DIENSTEN

De gemeente Pittem beschikt over een sterk uitgebouwd netwerk van sociaal-culturele voorzieningen en een bloeiend
verenigingsleven dat zich vertakt in de woonkernen:
Scholen:
In Pittem en Egem is er een basisschool. In Pittem bevindt die zich in de Koolskampstraat, in Egem in Molenakker.
Bibliotheken:
In Pittem (Broeders Maristenstraat) bevindt zich een bibliotheek, in Egem (Paardenstraat) is er enkel een uitleenpost.
Culturele infrastructuur:
- De sporthal in de Egemstraat kan ook als polyvalente gemeenschapshal worden gebruikt.
- Het cultureel centrum Het Buurthuis in de deelgemeente Egem werd volledig vernieuwd in 1994.
- De zaal Broeders Maristen bevindt zich boven de hoofdbibliotheek in Pittem, Broeders Maristenstraat 2. Deze zaal
werd in 1999 in gebruik genomen.
- Het bivakhuis De Plaatsmolen is gelegen in de Schuiferskapellestraat 58 te Pittem.
Deze locatie is eerder
geschikt voor kleinere activiteiten.
- CIBO
Verenigingsleven:
Zowel in Egem als in Pittem zijn er een groot aantal socio-culturele verenigingen actief (meer dan 100).
Jeugdinfrastructuur:
De gemeente telt 3 speelpleintjes: één binnen het gemeentelijk sportcomplex, één in de verkaveling in de SintRemigiusstraat en één in Molenakker (Egem). Binnen de gemeente zijn er verder tal van jongerenverenigingen actief:
- De Crefi organiseert regelmatig een filmnamiddag in refter van de school in de Koolskampstraat.
- Chiro Pittem ’t Kartouchke heeft zijn lokalen in de Schuiferskapellestraat nabij de Plaatsmolen.
- Jeugdhuis De Betonneuse is gevestigd in de Schuiferskapellestraat.
- In 2000 werd er in Pittem gestart met een jeugdbrandweer.
- De KAJ Pittem is gevestigd in de Eikeldreef, waar voorheen de bibliotheek was.
- In de Egemsebinnenweg in Egem vindt u het lokaal van KLJ Pittem-Egem.
- De aktiviteiten van de KSA Pittigem vinden plaats in de Koolskampstraat.
- De misdienaars in Pittem.
- De Plus 13-werking is gehuisvest in de Koolskampstraat.
- Er is de speelpleinwerking Pimisko aan de Sporthal Egemstraat 47 te Pittem.
- De fanfare heeft ook een jeugdafdeling.
- Vakantiewerking Egem organiseert aktiviteiten in de basisschool van Egem
- In Pittem is er een afdeling van de muziekacademie van Tielt (in het bivakhuis aan de Plaatsmolen)
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5.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICROSCHAAL

Op het microniveau worden een drietal deelgebieden of kernen van Pittem ruimtelijk benaderd en cartografisch
weergegeven. Hierbij worden de verschillende thema’s zoals de nederzettingsstructuur, de open ruimte, de
infrastructuren, de gebieden voor economische activiteiten e.d. behandeld op schaal van de verschillende onderdelen
waaruit Pittem is opgebouwd.
Achtereenvolgens wordt de bestaande ruimtelijke structuur van volgende deelgebieden op microschaal besproken:
-

De kern van het structuurondersteunend hoofddorp Pittem
De kern van Egem
N50, inclusief Egemkapelle
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5.1.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KERN PITTEM

Pittem is de hoofdkern van de gemeente. Van de bijna 6.600 inwoners wonen er ongeveer 3.500 binnen de kern van
Pittem. Hier zijn ook de meeste diensten geconcentreerd: het administratief centrum van de gemeente, een relatief
goed uitgerust winkelapparaat, een kleuter- en basisschool, sportinfrastructuur, polyvalente gemeenschapszaal,
bibliotheek en cultureel centrum, containerpark… Het nederzettingspatroon van de kern is als volgt opgebouwd:
- De kern van Pittem heeft een vrij concentrische structuur die zich rond de kerk heeft ontwikkeld. De Tieltstraat
vormt een tweede zwaartepunt. Daar vinden we de grootste concentratie kleinhandelszaken en verschillende
voorzieningen. De dorpskern wordt gekarakteriseerd door dense bebouwing en smalle straten.
- Naast de geleidelijk gegroeide bebouwing in het centrum en langs de invalswegen vinden we in Pittem een groot
aantal relatief recente verkavelingen. Het betreft voor een groot deel sociale huur- en koopwoningen die door
sociale bouwmaatschappijen werden ontwikkeld. In het bijzonder het noordelijk deel van de kern wordt
gekarakteriseerd door een aantal grote (sociale) verkavelingen. Daarnaast wordt dit gebied gekenmerkt door een
groot open ruimtegebied dat de kern binnendringt. Het betreft grotendeels een overstromingsgebied dat op het
gewestplan als woonuitbreidingsgebied is aangeduid en momenteel door de landbouw wordt gebruikt. Ook het
sportcentrum ligt in dit gebied aan de rand van de kern: naast een sporthal die als polyvalente gemeenschapshal
wordt gebruikt, zijn er op deze site ook 3 voetbalterreinen, 4 tennisvelden, een minivoetbalveld en een
basketbalveld. Dit noordelijk deel van de kern werd bijna volledig geordend door een aantal BPA’s waarin de
voorschriften werden vastgelegd voor de ontwikkeling van de verkavelingen en voor de omgeving van het rusthuis
en het sportcentrum.
- Het gebied ten zuiden van de Tieltstraat is een vrij heterogeen gebied dat doorsneden wordt door de spoorlijn
Gent-Tielt-De Panne. Deze zone wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan functies: wonen,
bedrijvigheid en landbouw. Langsheen de Tieltstraat zelf zijn er een aantal handelszaken en voorzieningen, onder
meer de bibliotheek en de zaal Broeders Maristen (vergader- en tentoonstellingsruimte) die op de plaats van de
voormalige school werd opgericht. De tuin bij het vroegere Maristencollege werd behouden en heringericht en
vormt nu een groene rustplek in de kern van Pittem. In dit gebied zijn ook het brandweerarsenaal, het
containerpark en de gemeenteloodsen gesitueerd.
- Ten westen van de kern, tussen de N327 (secundaire weg II) en de spoorlijn liggen de lokale bedrijventerreinen
Ambachtspark I en II, die samen een oppervlakte hebben van ongeveer 32 ha. Voor deze KMO-zones – die zo goed
als volledig zijn ingevuld - werden twee BPA’s opgemaakt.
- Verder wordt Pittem gekenmerkt door een aantal woonlinten die bij de kern aansluiten; onder meer langsheen de
Tieltstraat (t.h.v. de Zwartegatbeek, tussen de eigenlijke kern en de notaris Loridonwijk), de Egemstraat, de Joost
de ter Beerstlaan en de Muizebeekstraat.
- De kern van Pittem wordt op verschillende plaatsen op een natuurlijke wijze begrensd door delen van de Devebeek,
de Zwartegatbeek en de Blekerijbeek. Het eerder vermelde overstromingsgebied van de Devebeek ten zuidwesten
van de Egemstraat zorgt voor een opvallende groene invingering in de kern.
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Knelpunten en potenties
- De kern van Pittem is relatief goed uitgerust: goed uitgebouwd handelsapparaat, scholen, diensten, recreatieve
voorzieningen,… Een aantal van deze voorzieningen zijn geconcentreerd. Het betreft onder meer het sportpark
langs de Egemstraat en de site t.h.v. de Broeders Maristenstraat met de bibliotheek, polyvalente
(vergader)ruimten en het educatief park. Deze site is via de drukke Tieltstraat goed bereikbaar, maar vormt toch
een groene long binnen de kern.
- De N35 loopt doorheen het centrum van de kern. Enerzijds is deze weg t.h.v. de Tieltstraat drager van een aantal
verschillende handelsfuncties en voorzieningen. Anderzijds creëert ze ook een barrière; door de aanleg van een
fietspad en brede voetpaden werd de inrichting van deze weg reeds sterk toegespitst op voetgangers en fietsers.
Het gebied ten noorden van de Tieltstraat wordt gekenmerkt door fijnmazig netwerk dat zorgt voor een aangename
en veilige omgeving voor voetgangers en fietsers. De kerkomgeving kan door herinrichting meer karakter en
aantrekkingskracht krijgen.
- De gemeente wordt gekenmerkt door een groot aantal verkavelingen. Veelal betreft het sociale koop- en
huurwoningen. Bij een aantal moet het openbaar domein heringericht worden.
- De lokale bedrijvenzones Ambachtspark I en II zijn goed gesitueerd: enerzijds sluiten ze nauw aan bij de
woonkern, anderzijds wordt ze goed ontsloten via de nabijgelegen N50. Hierdoor kan heel wat vrachtverkeer uit
de kern gehaald worden.
- Er zijn nog verschillende verdichtingsmogelijkheden binnen de kern. Naast een aantal verspreide vrijliggende
percelen, zijn er binnen de kern van Pittem nog binnengebieden die kunnen ontwikkeld worden. De omgeving van
het Maristenplein is een goed voorbeeld van zo’n verdichting. Rond het plein werden naast openbare
voorzieningen en handelsfuncties ook verschillende appartementsgebouwen ontwikkeld. De schaal van deze
projecten past binnen de kern van Pittem en ook de locatie is goed gekozen. Deze trend tot appartementering moet
echter wel tot een aantal strategische locatie beperkt blijven.
- Binnen de kern zijn een aantal behoudenswaardige gebouwen die niet beschermd zijn. Het gaat naast woningen
ook over hoeves, (voormalige) bedrijfsgebouwen schoolgebouwen en gebouwen met een openbare functie. Deze
zijn vaak beeldbepalend voor een kern. De beschermde molen aan de rand van de kern dient gerestaureerd te
worden.
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5.2.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR EGEM

Egem is een kleinere kern in het noorden van de gemeente. Via lintbebouwing langsheen de Kolonel Naessensstraat
en de Kasteeldreef is Egem morfologisch bijna vergroeid met het gehucht Egemkapelle, waarvan de ontwikkeling nauw
samenhangt met de N50, de historische verbindingsweg tussen Brugge en Kortrijk. Door de aanwezigheid van de N50
en de daarmee samenhangende, vlotte ontsluiting voor het autoverkeer werd het wonen hier aantrekkelijk.
Egem werd niet geselecteerd in het PRS West-Vlaanderen. De kern telt slechts een 750-tal inwoners. Toch is deze
kern relatief goed uitgerust: er zijn een aantal handels- en horecazaken, is er het cultureel centrum “Het Buurthuis”,
een kleuter- en basisschool, bibliotheek,… De structuur van Egem kan als volgt omschreven worden:
- De kern en het oudste gedeelte van Egem bestaat in feite uit woonlinten langsheen de Kolonel Naessensstraat, de
Drogenbroodstraat en de Paardenstraat. Ter hoogte van het Dorpsplein is een plaatselijke verbreding.
- De meer recente bebouwing van Egem bestaat uit verkavelingen ten zuiden van het Dorpsplein. De oudste van
deze (sociale) verkavelingen werden begin jaren ’70 ontwikkeld; momenteel zijn deze verkavelingen bijna allemaal
volledig afgewerkt.
- In Egem zijn nog inbreidingsmogelijkheden ten oosten van de verkaveling Molenakker en nabij de Egemstraat.. Het
woonuitbreidingsgebied werd nog niet aangesneden. Ten noorden van het woonuitbreidingsgebied werd wel reeds
een kleine verkaveling gerealiseerd in landbouwgebied.
- In de omgeving van Egem bevinden zich een aantal kleine woonconcentraties of woonlinten. Het betreft naast het
hieronder beschreven gehucht Egemkapelle ook het woonlint langsheen de Egemstraat, Kolonel Naessensstraat, de
Kasteeldreef (in juridisch woongebied) en de woonconcentratie t.h.v. Drogenbroodstraat.
Knelpunten en potenties
- Aanwezigheid van de N50 die enerzijds voor een goede ontsluiting zorgt van Egem
- Egem is dan wel een kleine kern, toch heeft deze woonkern de laatste jaren een sterke groei gekend: in de laatste
20 jaar is de bevolking in de kern met een vierde toegenomen. Bovendien zijn nog een inbreidingsmogelijkheden
binnen het bestaande juridisch aanbod. Het grootste te ontwikkelen ‘projectgebied’ ligt ten noordwesten van de
kern.
- Egem heeft een aantal bijkomende troeven: de kern is zeer rustig en is er is weinig of geen doorgaand verkeer.
Toch is er via de Egemstraat (richting Pittem) en via de N50 een zeer goede ontsluiting. Het voorzieningenniveau
is eerder laag, toch zijn een aantal basisfuncties aanwezig: beperkte kleinhandel, cultureel centrum, basisschool,
bibliotheek,…
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5.3.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR N50-GEBIED

Langsheen de N50 vinden we verspreid nog een aantal verschillende functies: handels- en horecazaken, bedrijven en
woningen en voorzieningen. Er zijn echter ook een aantal stroken onbebouwd gebleven. Volgende elementen vinden
we langsheen de N50:
- Het gehucht Egemkapelle met de aanpalende bedrijvenzone “Egem Industrie” en het ontginningsgebied “De
Kapelle”, dat via een BPA voor een deel als bedrijvenzone werd bestemd.
- Het bedrijventerrein “Ambachtpark II”
- Het bedrijventerrein “Rijseleinde”
- Verschillende geïsoleerde bedrijven. Het bedrijf “Neon Elite” werd op het gewestplan reeds als ambachtelijke
zone ingekleurd. Een aantal andere werden opgenomen in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. Toch zijn
nog een groot aantal bedrijven zonevreemd. Er is een opmerkelijke concentratie van geïsoleerde bedrijven tussen
“Ambachtspark II” en “Rijseleinde”
- Langsheen de N50 vinden we ook heel wat (zonevreemde) bewoning.
- In het zuiden van de gemeente vinden we een aantal serrecomplexen
- De Neurologische Kliniek, waarvoor momenteel een aparte landschapsstudie wordt opgemaakt.
- De Rijsselendemolen (grondgebied Ardooie) en de zendmast als landschappelijke bakens.
Egemkapelle vormt een belangrijke entiteit langsheen de N50:
Egemkapelle is een gehucht ontstaan langs de Brugsesteenweg (N50), op het kruispunt met de Kasteeldreef (richting
Egem); het telt amper 150 inwoners. Door de ligging vinden we een sterke verweving van functies: naast wonen is er
ook heel wat bedrijvigheid en één (grootschalige) kleinhandelszaak. Verder is de dienstverlening hier eerder beperkt.
De kern is morfologisch als volgt opgebouwd:
- de huidige structuur van het dorp bestaat uit de lintbebouwing langs de Brugsesteenweg en een beperkte
verlinting langsheen de Kasteeldreef.
- Ten noorden van het gehucht ligt het industrieterrein “Egem Industrie”. Binnen deze zone – met een totale
oppervlakte van 7,6 ha – zijn acht bedrijven ondergebracht. Daarnaast vinden we op dit industrieterrein ook een
geïsoleerde detailhandelszaak voor (Multibazar). Deze handelszaak is gericht op de N50 en de aantrekkingskracht
ervan overstijgt het grondgebied van Pittem.
Ten oosten van de N50 situeert zich ter hoogte van de N50 een kleiontginningsgebied. Voor dit ontginningsgebied
werd het BPA “De Kapelle” opgemaakt. Dit gebied omvat naast de ontginningsputten (met nabestemming open
ruimte), een nijverheidszone waar de steenbakkerij Ampe gevestigd is, een industriezone waar weverij Clarysse
gesitueerd en een zone die als agrarisch gebied werd bestemd. In totaal werd op het BPA 26,5 ha als bedrijvenzone
ingekleurd; 18 ha daarvan is ingenomen, 8,5 ha wordt beschouwd als reserve voor de bestaande bedrijven.
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Knelpunten & potenties
- Aanwezigheid van de N50 die enerzijds voor een goede ontsluiting zorgt van de kernen en de bedrijventerreinen,
maar anderzijds ook een barrière vormt (o.a. doorgaand vrachtverkeer)
- Er zijn verschillende zonevreemde bedrijven, die door hun ligging langsheen de N50 ruimtelijk wel aanvaarbaar
zijn.
- De N50 ligt dicht bij de gemeentegrens met Koolskamp, Meulebeke, Wingene en Ardooie. Het uitstippelen van een
beleid voor deze weg moet dan ook in samenspraak met deze gemeenten gebeuren. In het bijzonder in verband
met een aantal elementen die de gemeentegrens overschrijden (wegencategorisering, bedrijventerrein
“Rijseleinde”, het gehucht Sneppe,…)
- Langsheen de N50 is op het grondgebied van Pittem enkel Egemkapelle als woongebied ingekleurd op het
gewestplan. Toch komt er verspreid zeer veel bewoning voor. Deze woningen zijn bijna allemaal in agrarisch
gebied gelegen en zijn bijgevolg zonevreemd. Er kunnen een aantal woonconcentraties onderscheiden worden:
- ter hoogte van Hurselhoek
- nabij het kruispunt met de N35
- een concentratie ten westen van de kern van Pittem (vanaf het Ambachtspark tot Rijseleinde)
- ter hoogte van het kruispunt met de Veldstraat
- langsheen de Muizelaarstraat, die uitgeeft op de N50
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6.

RUIMTELIJKE BEHOEFTEN

6.1.

BEVOLKINGSPROGNOSE EN WOONBEHOEFTEN

De toekomstige woningbehoefte inschatten gaat steeds gepaard met enkele onzekerheden. Zo is de feitelijke vraag
naar een nieuwbouw (koop)woning o.a. afhankelijk van de hoogte van de rentevoet. Indien deze factoren buiten
beschouwing worden gelaten, dan is een schatting van de totale toekomstige woningbehoefte af te leiden uit volgende
gegevens:
- Evolutie van het inwoneraantal
- Evolutie van de gemiddelde gezinsgrootte
- Aanwezige woningvoorraad
In het hoofdstuk over de bestaande nederzettingstructuur is reeds uitgebreid ingegaan op de demografische evolutie
en de huisvestingssituatie in Pittem. Op grond van dit onderzoek wordt een verdere uitwerking naar woonbehoeften
in Pittem gemaakt. Als basis voor de berekeningen van de behoeften aan woningen werd een evolutie van het aantal
gezinnen genomen. Het is immers het gezin dat als consument optreedt voor het product ‘woning’.

6.1.1.

BEVOLKINGS- EN GEZINSPROGNOSE

6.1.1.1.

BEVOLKINGSVOORUITZICHTEN

In het licht van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en zoals opgegeven in de omzendbrief RO 97/3 voor het
opmaken van woonbehoeftestudies wordt op gemeentelijke niveau een gesloten prognose gemaakt De gesloten
prognose trekt enkel het natuurlijk saldo door en sluit migratie uit. Bij gesloten prognose wordt m.a.w. de migratie
tussen Pittem en andere gemeenten gedurende de planperiode uitgesloten. Voor Pittem zou dit een stopzetting
betekenen van vnl. de inwijking. Dergelijk demografisch profiel houdt in dat er een minimale prognose wordt
berekend.
De
-

16

bevolkingsprognoses voor Pittem zijn opgesteld op basis van de volgende gegevens:
De bevolkingcijfers (01/01/2007) per leeftijd.
De overlevingskansen naar leeftijd en geslacht voor het Vlaams Gewest op basis van de sterftetafels 2001
De leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (TVC) per jaar voor het Vlaams Gewest van 1995 tot 205016. Daarbij
is het scenario gehanteerd waarbij het totale vruchtbaarheidscijfer zal evolueren naar 1,6 kinderen per vrouw in
2017, in vergelijking met 1,56 op dit moment (ter vergelijking: het vervangingsniveau bedraagt 2,1 kinderen per
vrouw). Deze TVC’s werden voor ieder jaar van de prognose toegepast op de 14 tot 49-jarige vrouwen van Pittem.

NIS, 1997, Bevolkingsvooruitzichten 1995-2050, NIS en het Federaal Planbureau, Brussel.
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TABEL 27

Bron

:

: GESLOTEN PROGNOSE BEVOLKINGSEVOLUTIE PITTEM, 2007-2012-2017

Eigen berekening RR 2007

Enkel voortgaand op de evolutie van het natuurlijk saldo (gesloten prognose) zien we een lichte groei van de bevolking
tot 2012. De prognose voorziet een zeer duidelijke toename van de 65-plussers, die voornamelijk na 2012 ten koste
gaat van de groep jongeren. De middengroep kent een gestage lichte stijging over de periode 2007-2017.
6.1.1.2.

DE GEZINSPROGNOSE

De evolutie van het aantal gezinnen wordt als basis genomen voor de berekening van de behoeften aan woningen. Het
is immers het gezin dat als consument optreedt voor het product ‘woning’.
Voor de prognose van het aantal gezinnen werd de totale bevolking gedeeld door de gemiddelde gezinsgrootte.
Algemeen wordt verwacht dat de gemiddelde gezinsgrootte zal afnemen in de komende decennia. We nemen de cijfers
over van het RSV voor het arrondissement Tielt waarin een raming gemaakt werd tot 2007 en verder. Gezien de
gelijklopende evolutie van de gemiddelde gezinsgrootte voor Pittem en het arrondissement in het verleden, zijn deze
ramingen ook bruikbaar voor Pittem.
PROGNOSE GEZINSGROOTTE

AANTAL GEZINNEN

PITTEM

ARR. TIELT

PITTEM

PITTEM

2007

2,61

2,48

6.607

2.502

2012

2,51

2,40

6.694

2.666

2017

2,43

2,32

6.693

2.754

TABEL 28

Bron

GESLOTEN BEVOLKINGSPROGNOSE

: PROGNOSE VAN HET AANTAL GEZINNEN, 2007-2012-2017

: RSV, deel 1b prognoses + Eigen berekening.

Als we veronderstellen dat er voor elk gezin één woning nodig is, is er volgens de gesloten prognose tot 2012 een
behoefte aan 164 en tot 2017 een behoefte van 252 bijkomende woongelegenheden t.o.v. 2007.
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6.1.2.

BEHOEFTERAMING VOOR EEN GESLOTEN PROGNOSE

De behoefte aan bijkomende woningen in een bepaalde periode is gelijk aan het aantal gezinnen, verhoogd met de
frictieleegstand. In hierop volgende tabel wordt de huidige woonbehoefte voor Pittem berekend. Hierin werd geen
rekening gehouden met externe en interne migratiestromen, daar het scenario van de gesloten bevolking werd
gevolgd. De gesloten prognose becijfert een mogelijke trendbreuk met het verleden (cfr. RSV).
De woningbehoefte is gelijk aan het aantal gezinnen in respectievelijk 2012 en 2018, verhoogd met de
woningmutatiereserve of frictieleegstand (3% van het aantal gezinnen) en verminderd met de woningvoorraad. De
voorraad kan opgesplitst worden in bewoonde woningen en leegstaande woningen. Het totaal aantal
woongelegenheden op 1/1/2007 bedroeg 2533 (inclusief leegstaande woningen).
Hieruit volgt dat er voor de periode 2007-2012 een behoefte is aan 213 bijkomende woningen. Indien de berekende
trend zich op middellange termijn verder zet dan blijkt er voor de periode 2007-2017 een behoefte te zijn van 304
woningen.
2012

2017

Berekend aantal gezinnen

2666

2754

x 1,03 (frictieleegstand 3% van het aantal gezinnen)

2746

2837

Totaal aantal woningen op 1/1/2007 (inclusief leegstaande woningen)

2533

Behoefte 2007-2012

213

Behoefte 2007-2017

TABEL 29

: KWANTITATIEVE WOONBEHOEFTEPROGNOSE

304
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6.1.3.

HET AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN

De inventaris van de onbebouwde percelen is tweeledig: enerzijds is er de inventaris van de onbebouwde kavels in
niet-vervallen verkavelingen en langs uitgeruste wegen in woongebied en landelijk woongebied, anderzijds is er de
inventaris van de onbebouwde niet-uitgeruste binnengebieden in woongebied. Voor het aanbod van onbebouwde
percelen binnen goedgekeurde verkavelingen en langs uitgeruste wegen, wordt gebruik gemaakt van de inventaris die
de gemeente opgesteld heeft volgens de omzendbrief RO96/07 van 7 januari 1997. Deze inventaris werd in 2004
geactualiseerd naar aanleiding van een belasting op onbebouwde percelen (beslissing van de gemeenteraad op 29
december 2003). In 2007 werden de gegevens opnieuw bijgewerkt.
6.1.3.1.

ONBEBOUWDE PERCELEN IN GOEDGEKEURDE VERKAVELINGEN

Uit de tabel blijkt dat het aanbod aan onbebouwde percelen binnen goedgekeurde verkavelingen 60 loten bedraagt.
AANTAL LOTEN
PITTEM-KERN

22

EGEM-KERN

31

EGEMKAPELLE

3

VERSPREID

4

TOTAAL

60

TABEL 30
Bron

: BOUWMOGELIJKHEDEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN

: Inventaris onbebouwde percelen, Gemeente Pittem, eigen verwerking (2007)

6.1.3.2.

ONBEBOUWDE PERCELEN LANGS UITGERUSTE WEGEN IN WOONGEBIED

Voor de onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen (niet gelegen in een verkaveling) is de perceelsbreedte aan de
straatkant belangrijker dan de oppervlakte van het perceel. De breedte van het perceel (of naast elkaar liggende
percelen) wordt gedeeld door een bepaalde maximum perceelsbreedte naargelang de ligging van het perceel in een
open, halfopen of gesloten bebouwde omgeving. In de ministeriële omzendbrief RO 97/03 worden voor de
onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen volgende noemers voorgesteld:
- gesloten bebouwing
: minimum kavelbreedte = 6 m
- halfopen bebouwing
: minimum kavelbreedte = 10 m
- open bebouwing
: minimum kavelbreedte = 15 m
Volgens deze richtlijnen werd een inventaris opgemaakt van het aanbod aan onbebouwde percelen langs uitgeruste
weg, gelegen in juridisch woongebied. De kavels gelegen in goedgekeurde verkavelingen werden hier uiteraard niet
meer meegerekend. We komen zo tot een totaal van 135 vrijliggende percelen aan bouwmogelijkheden langs
uitgeruste wegen in woongebieden.
6.1.3.3.

NIET-UITGERUSTE BOUWGRONDRESERVE IN WOONGEBIED

Het RSV streeft een minimale dichtheid na van 15 woningen per hectare in de kernen van het buitengebied. Concreet
wil dit zeggen dat er in de niet-uitgeruste onbebouwde terreinen in juridisch woongebied nog ca. 105 woningen
gerealiseerd kunnen worden.
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6.1.3.4.

HET TOTALE AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN

In onderstaande tabel wordt overzicht gegeven van het totale aanbod aan bouwmogelijkheden binnen het woongebied
in Pittem. Bij de optelsom moet met de volgende factoren rekening gehouden worden:
- Niet alle theoretisch beschikbare bouwgronden langs uitgeruste wegen zullen de eerstvolgende jaren
daadwerkelijk op de markt komen. In de vakliteratuur17 wordt aangenomen dat in een periode van tien jaar slechts
ongeveer 30% van alle theoretisch beschikbare bouwgronden op de markt komen. Voor percelen binnen
goedgekeurde verkavelingen ligt dit percentage een stuk hoger, nl. 80%.
- Voor de berekening van het aanbod aan woningen in de binnengebieden is een dichtheid gehanteerd van 15
woningen/ha. Dit zijn de minimum woondichtheden zoals voorgeschreven door het RSV voor kernen in het
buitengebied. Er wordt vanuit gegaan dat deze binnen de tien jaar in principe allemaal op de markt komen.
Bij de berekening van de kavels is tot nu toe steeds uitgegaan van één woning per kavel. Dit is meestal het geval; op
sommige percelen worden meergezinswoningen gerealiseerd. In de periode 1995-2004 werden in totaal 31
meergezinswoningen gerealiseerd, voornamelijk in de Tieltstraat. Deze vertegenwoordigen 9 % van het totaal aantal
gerealiseerde woningen in diezelfde periode. Dit betekent dat het aanbod bij een passief woonbeleid groter is dan het
beschikbaar aantal kavels. In onderstaande tabel wordt deze verhoging van het aanbod mee in rekening gebracht.

TOTAAL ABSOLUUT
REALISATIE 2007-2012
REALISATIE 2007-2017

TABEL 31

IN NIET-VERVALLEN

LANGS UITGERUSTE

NIET ONTSLOTEN TERREINEN IN

VERKAVELINGEN

WEGEN IN WOONGEBIED

WOONGEBIED

80%/10 JAAR

30%/10 JAAR

100%/10 JAAR

60

135

105

40% van het totaal

15% van het totaal

15 woningen / ha (50 %)

24

20

53

80% van het totaal

30% van het totaal

15 woningen / ha (100 %)

48

40

105

WONINGEN
PER KAVEL

TOTAAL

x 1,09

327

x 1,09

106

x 1,09

210

: GEINTERPRETEERD AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN

Uit de tabel blijkt dat we tot 2012 rekening moeten houden met 24 onbebouwde percelen in niet vervallen
verkavelingen en met 20 onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen. Indien we hierbij de woningen tellen die nog
kunnen gerealiseerd worden op niet ontsloten terreinen in woongebied of landelijk woongebied (volgens gewestplan of
BPA), bekomen we een totaal aanbod van ca. 97 kavels, waarop 106 woongelegenheden gerealiseerd worden.

17

Dit percentage is ook voorgeschreven in de ministeriële omzendbrief RO 97/03.
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6.1.4.

CONFRONTATIE VAN BEHOEFTEN EN AANBOD

6.1.4.1.

CONFRONTATIE MET DE EIGEN BEHOEFTEBEREKENING

In onderstaande tabel wordt het totale aanbod geplaatst tegenover de verwachte behoefte aan woningen.
2012

2017

AANBOD AAN WONINGEN

106

210

BEHOEFTE VANAF 2007

213

304

- 107

- 94

SALDO

TABEL 32
6.1.4.2.

: CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE
CONFRONTATIE MET DE TAAKSTELLING VAN DE PROVINCIE

In het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen is de kern Pittem geselecteerd als een structuurondersteunend
hoofddorp. Dit wil zeggen dat er in deze kernen de mogelijkheid is voor bijkomende woningen voor de opvang van de
groei van huishoudens in kern en voor de aangroei van huishoudens die niet kerngebonden zijn. De nood aan
bijkomende woongelegenheden dient gestaafd te worden met een gemeentelijke woonbehoeftenstudie. Voor de overige
woonconcentraties in de gemeente Pittem kunnen bijkomende woongelegenheden enkel gerealiseerd worden in de
juridisch bestaande bouwgronden.
Voor Pittem had de provincie een maximale taakstelling van 275 bijkomende woningen vooropgesteld voor de periode
1991-2007. Deze taakstelling werd ruim overschreden.
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6.2.

ECONOMISCHE BEHOEFTE IN PITTEM

De analyse van de behoeften aan bijkomende economische ruimte op korte en middellange termijn is gebaseerd op drie
belangrijke deelaspecten. Enerzijds zijn er de elementen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen die een kwantitatieve behoeftenraming aanreiken die een
impact zal hebben op de aanbodzijde. Anderzijds worden de behoeften op een zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze
bepaald door de economische actoren zelf waarbij strategieën van ondernemers en beleidsmensen naast algemene
economische en ruimtelijke ontwikkelingen een rol gaan spelen.

6.2.1.

BELEIDSKADER

De selectie van de specifieke economische knooppunten gebeurde zowel op basis van economische criteria als op basis
van de ligging, om historische redenen of omwille van de aanwezigheid van bestaande bedrijven met belangrijke
economische betekenis. Voor de selectie op basis van economische criteria is uitgegaan van de volgende drie criteria:
-

een totale tewerkstelling van meer dan 3.500 personen,
een industriële tewerkstelling van meer dan 1.000 personen,
een arbeidsbalans (= verhouding tussen de totale werkbevolking en de actieve bevolking) van meer dan 60.

Pittem voldoet niet aan deze drie criteria en is zodoende niet geselecteerd als specifiek economisch knooppunt.
Daardoor zijn nieuwe regionale bedrijventerreinen niet mogelijk. Door de provinciale selectie van Pittem als
structuurondersteunend hoofddorp is er wel de mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha. Daarvoor
moet de gemeente wel de bijkomende behoefte kunnen staven.

6.2.2.

AANBOD AAN BEDRIJVENTERREINEN

Alle bedrijvenzones werden geïnventariseerd. De inventarisatie gebeurde op basis van gegevens van de GOM en de
gemeente; deze gegevens werden door SumResearch verwerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nog
beschikbare ruimte op de verschillende terreinen. Wanneer we onderstaande tabel bekijken zien we dat de
beschikbare bedrijfsoppervlakte beperkt is tot één leegstaand bedrijf van 0,4 ha. Daarnaast is er nog 1,8 ha die als
reserve wordt beschouwd voor de bestaande bedrijven. Opvallend is dat bijna 5 ha niet wordt ingevuld door
bedrijven: naast een aantal bedrijfswoningen gaat het om een grootschalige detailhandel langs de N50 (1,8 ha in
Egem Industrie) en een loods van AWV (1,4 ha op Ambachtspark I).
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Inventaris
bedrijventerreinen
naam v/h terrein

totale opp.

ingenomen opp.

niet- realiseerbare opp.
Nietreserve
realiseerbaar

Beschikbare opp..
nog uit te
leegstaand
rusten

bedrijfsinname

andere

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)
PITTEM
LO Ambachtspark I

14,3

9,7

2,6

0,5

1,1

-

-

LO Ambachtspark II

18,6

15,9

-

0,7

1

-

-

LO Rijseleinde

1,8

1,8

-

-

-

-

-

Neon Elite

1,6

1,2

-

0,4

-

-

-

36,3

28,6

2,6

1,6

2,1

-

-

7,6

4,9

2,1

0,2

0,4

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAAL
EGEM
RO Egem Industrie
Hurselhoek (BPA De kapelle)
SUBTOTAAL

7,6

4,9

2,1

0,2

0,4

-

-

TOTAAL

43,9

33,5

4,7

1,8

2,5

0

0

TABEL 33

6.2.3.

: INVENTARIS BEDRIJVENTERREINEN

ANALYSE VAN DE BEHOEFTE

Voor het berekenen van de behoefte aan een lokaal bedrijventerrein voor herlokalisatie, uitbreiding of nieuwe
vestigingen wordt uitgegaan van de bestaande economische dynamiek.
Vanaf 1987 werd gestart met de realisatie van het lokaal bedrijventerrein ambachtspark I, vanaf 1991 werd ook het
lokaal bedrijventerrein ambachtspark II ontwikkeld. Tegen 2000 waren beide bedrijvenzones – met een totale
oppervlakte van meer dan 32 ha - volledig uitverkocht (gegevens gemeente). 2 ha van deze oppervlakte is nietrealiseerbaar als bedrijfsoppervlakte (buffer, wegenis). De resterende 30 ha werd voor de helft ingevuld met
Momenteel zijn beide bedrijvenzones (met een totale oppervlakte van meer dan 32 ha) bijna volledig gerealiseerd;
Ambachtspark I
Rentec
Ferroconstruct
SDP
Lannoo metaalconstructie
Werwin
Voeders Vandemoortele
Neon Elite
Monserez NV
Totaal

Nijverheidsstraat 13
Nijverheidsstraat 15
Nijverheidsstraat 17
Nijverheidsstraat 12
Nijverheidsstraat 10
Posterijlaan 3
Nijverheidsstraat 1
Nijverheidsstraat 5

9689
7278
5508
5847
9550
9094
5767
6243
58976

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Ambachtspark II
Algemene Onderneming Lafaut
Algemene Onderneming Lafaut
Ghyselinck
CIBO
Sigma Trans
Extrumat/Van Overschelde
Deruyck
H.D.V.V.
Lafaut- Verstraete
Garage Vandenberghe
Verkinderen
Totaal

Posterijlaan 53
Posterijlaan
Posterijlaan 47
Vannestenstraat 2
Vannestenstraat 12
Vannestenstraat 4
Vannestenstraat 7
Vannestenstraat
Posterijlaan 53
Brugsesteenweg 121B
Vannestenstraat 3

13288
10150
9929
8878
8699
8512
6815
6792
6562
5680
5290
90595

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Op een totaal van 30 ha realiseerbare bedrijfsoppervlakte werd dus 14,95 ha ingevuld met regionale bedrijvigheid
(perceelsgrootte meer dan 5000 m²).
Concreet betekent dit dat er
in de periode 1987-2000 15,05 ha
bedrijventerrein werd ingevuld met lokale bedrijven. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 1,16 ha lokale
KMO-zone die jaarlijks wordt ingevuld.

Wanneer de huidige economische dynamiek zich ook in de volgende jaren verderzet, dan heeft de gemeente – rekening
houdend met een ijzeren voorraad - een netto-behoefte van 5,6 ha bijkomende bedrijvenzone voor de periode 20072012 (1,16 ha per jaar) ; wanneer we ook rekening houden met de bijkomende ijzeren voorraad van twee keer de
gemiddelde jaarlijkse verkoop is de netto-behoefte ongeveer 8 ha. De netto-behoefte voor de periode 2007-2017
bedraagt
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FIGUUR 13: INVENTARIS BEDRIJVENTERREINEN

Bron: Inventaris GOM (GIS Vlaanderen), gegevens gemeente en eigen verwerking

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambachtspark I
Ambachtspark II
Egem Industrie
Hurselhoek
Neon Elite
Rijselende
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6.3.

BIJKOMENDE BEHOEFTEN IN PITTEM

Vanuit het gemeentebestuur zijn een aantal concrete behoeften aan de oppervlakte gekomen:
- De bestaande sportinfrastructuur voldoet niet meer aan de vraag binnen de gemeente. In de kern van Pittem
bestaat de wens om de recreatieve structuur uit te breiden en het sportcentrum te herschikken. Het geheel wordt
ingepast in een masterplan/BPA voor het openruimtegebied dat nabij het sportcentrum binnendringt (BPA
Breemeersbeek)
- Er is behoefte aan bijkomende jeugdlokalen. De realisatie daarvan kan ook gekaderd worden binnen de uitbreiding
van het sportcentrum.
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7.

GLOBALE STERKTEN – EN ZWAKTENANALYSE

Op basis van de analyses uit het informatief deel kunnen een aantal sterkten en zwakten in de bestaande ruimtelijke
structuur van Pittem worden aangeduid. Deze sterke punten uit de bestaande ruimtelijke structuur zullen vertaald
kunnen worden als mogelijke kansen voor de gewenste ruimtelijke structuur. Ook de zwakke punten kunnen uit de
bestaande ruimtelijke structuur gehaald worden. Deze kunnen mogelijk leiden tot bedreigingen voor de gewenste
ruimtelijke structuur.

7.1.

KNELPUNTEN EN BEDREIGINGEN

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
- Hoog aandeel verspreide (zonevreemde) bebouwing in het agrarisch gebied;
- Vergroeiing van de kernen door lintbebouwing onder meer langs de Kasteeldreef, de Kolonel Naessensstraat en de
Egemsestraat; lintbebouwing langsheen de N50
- Vergrijzing van de bevolking;
- Het comfortniveau van de woningen ligt een stuk lager dan het Vlaams Gemiddelde; Egem-kern vormt hierop een
uitzondering;
- Doorgaand vrachtverkeer door het centrum (N35).
- De relatie tussen de Tieltstraat en de kerkomgeving moet vergroot worden
ECONOMISCHE STRUCTUUR
- Hoog aantal geïsoleerde kleinschalige zonevreemde economische activiteiten met behoefte aan bedrijfszekerheid;
- Grote landschappelijke en verkeerskundige impact van de verspreide bedrijvigheid langs de N50;
- Slechte integratie in het landschap van het bedrijventerrein “Egem Industrie” en het ruimtetekort van een aantal
bestaande bedrijven binnen deze zone. Een aantal tuinen zijn volgens het gewestplan binnen de bedrijvenzone
gelegen en dus zonevreemd.
- Er is een acute behoefte aan ruimte voor bedrijven;
VERKEERSSTRUCTUUR
- Barrièrewerking van de N50 en daaraan gekoppelde verkeersveiligheidsproblemen;
- Pittem beschikt niet over een station (stopplaats), en is daarvoor aangewezen op Tielt;
- Doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Pittem;
- Vrachtwagens die voor langere tijd in de dorpskernen parkeren wegens gebrek aan een goed alternatief;
- Ontbreken van of onveilige fietspaden langs belangrijke verbindingswegen;
NATUURLIJKE STRUCTUUR
- Gebieden met belangrijke waarde voor natuur zijn eerder beperkt;
- Bepaalde beken zijn plaatselijk ingedijkt en bieden daardoor weinig kansen aan flora en fauna.
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-

Verdroging van natte weilanden met belangrijke ecologische potenties door drainage en een verhoging van de
afvoercapaciteit van de waterlopen.
De verdwijning van KLE’s langs beekvalleien.
Problemen met de waterbeheersing in de valleigebieden van de Devebeek, Zwartegatbeek, Breemeersbeek en hun
zijarmen: leidt tot wateroverlast op twee punten.

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
- Zeer hoog aandeel verspreide bebouwing in het agrarisch gebied, en met een hoge densiteit. Deze verspreide
bebouwing herbergt een diversiteit van kleine en middelgrote economische activiteiten. Vele zijn eveneens
zonevreemd en vragen om rechtszekerheid.
- Sommige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, poelen, ...) zijn de laatste decennia verdwenen wat
leidt tot het uitwissen van de traditionele verscheidenheid van de landschappen.
- Versnippering van het landschap door de uitbreiding van infrastructuren en de toenemende druk van
bedrijfsgebouwen en woningen. In het bijzonder grote landschappelijke impact van de verspreide bedrijvigheid
langs de N50.
- De aan te leggen zuidwestelijke ringweg van Tielt (opgenomen in het gewestplan en in het PRS West-Vlaanderen)
is landschappelijk, ecologisch en agrarisch niet aanvaardbaar.
RECREATIEVE STRUCTUUR
- Ontbreken van voldoende speelpleininfrastructuur op wijkniveau.
- Uitbreidingsbehoefte sportcentrum is noodzakelijk. Er is nood aan een nieuwe recreatieve zone, bij voorkeur
aanpalend aan de bestaande sportinfrastructuur.
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7.2.

KWALITEITEN EN POTENTIES

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
− De bevolking bleef de laatste tien jaar relatief stabiel; in Egem-kern kende de bevolking een opvallende stijging.
− Goed uitgerust op socio-cultureel en recreatief gebied en qua commerciële voorzieningen;
− Aangename woonkernen met een duidelijke identiteit en heel wat groenvoorzieningen;
− Relatief groot aanbod aan sociale huur- en koopwoningen;
− Er zijn nog verschillende verdichtingsmogelijkheden binnen de kern;
ECONOMISCHE STRUCTUUR
− een sectoraal BPA voor zonevreemde economische activiteiten.
− De goede ligging en ontsluitingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen, in het bijzonder Ambachtspark;
− Aanwezigheid van de N50;
− Sterke verweving van werken en wonen;
VERKEERSSTRUCTUUR
− Zeer goede ontsluiting door ligging middenin het driehoekig maas gevormd door de E40, de E403 en de N37.
NATUURLIJKE STRUCTUUR
− Een aantal beekvalleien bevatten nog belangrijke vochtige en/of natte gebieden.
− Groene invingering in de kern van Pittem ter hoogte van het overstromingsbekken en het park (Broeders Maristen)
− Het ontginningsgebied bij Egemkapelle kreeg via BPA “De Kapelle” gedeeltelijk een nabestemming als natuurgebied.
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
− De ontwikkeling van een landschapstrategie die coherent is met de bestaande landschapskenmerken, namelijk een
gemengd, bedrijvig landschap, door mensen bewoond en gemaakt
AGRARISCHE STRUCTUUR
− Pittem zorgt samen met zijn buurgemeenten voor een belangrijk aandeel van de Westvlaamse varkenshouderij. Dit
zorgt eveneens voor een zeer belangrijke tewerkstelling in de toelevering en de verwerking.
− De nabijheid van veiling en groenteverwerkende diepvriesbedrijven en slachterijen zorgen voor een onmiskenbaar
voordeel en zijn een rechtstreeks gevolg van wat in deze streek wordt geproduceerd.
− De land- en tuinbouw is een belangrijke mededrager van actieve lokale gemeenschappen in het landelijk gebied.
Nieuwe impulsen moeten de leefbaarheid van de verspreide bebouwing garanderen.
− De land- en tuinbouw kan fungeren als medebeheerder van natuurwaarden en een aantrekkelijk landschap, alsook
als partner in een recreatief medegebruik van het landelijk gebied.
RECREATIEVE STRUCTUUR
− De mogelijkheden voor de uitbreiding van sportcentrum Pittem tot een recreatief sportpark

