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 INLEIDING 

  

Deze nota is een toelichting bij het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften. 
De toelichtingsnota heeft een louter indicatieve waarde en als dusdanig geen verordenende of 
bindende kracht. Ze is wel belangrijk als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het plan. 
Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben conform het 
decreet een verordenende kracht. 
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 1.    SITUERING VAN HET PLANGEBIED 

 

 

Regionale situering van Pittem 
(bron: GRS Pittem okt 2007) 

 

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, gelegen ten noorden van Pittem. 
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Situering van het plangebied in gemeente Pittem 
 

 

 
Het plangebied ligt aan de zuidelijke grens van de kern van Pittem en grenst in het noordwesten aan 
een ambachtgebied, dat sinds jaren volledig ontwikkeld en bebouwd is. 
Langs de Spoorweglaan is recent een nieuw ambachtsgebied ontwikkeld.  Langs de nieuw 
aangelegde straat Moortelmeers worden tal van bedrijfsgebouwen opgetrokken.  Dit gebied is bij 
middel van een RUP ontwikkeld. 
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 2.   BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 

 
 

 
Luchtfoto plangebied (2003) 
 

 
 
 

 

 
Het plangebied bevindt zich tussen de Posterijlaan in het noordwesten, de spoorweg en de 
Ringlaan, ten zuidoosten.   
 
Het plangebied omvat in duidelijk herkenbare 2 zones: 
1. valleigebied met agrarische functie/bestemming 
2. een lang bebouwd lint bestaande uit woningen en bedrijven. 
 
De open ruimte is een lager gelegen overstromingsgebied van de Devebeek/Breemeersbeek.   
 
De bedding van de beek is rond 2006 heraangelegd met het oog op waterbeheersing en 
landschappelijke inpassing. Samen hiermee zijn werken uitgevoerd voor de verbetering van het 
voetwegen en fietspaden netwerk. 
 
De Spoorweglaan is vrij aaneengesloten bebouwd, overwegend met eengezinswoningen. De 
bouwperiode en bouwstijlen zijn erg divers. De schuine perceelsgrenzen t.o.v. de straat zijn 
kenmerkend.  
 
Op de hoek met de Posterijlaan is een vrij omvangrijk ambachtsgebouw aanwezig. 
 
Als tweede bouwfront zijn op enkele percelen een aantal loodsen/bedrijven vergund opgetrokken. 
Deze gebouwen en functies palen aan het overstromingsgebied. 
 
Een enclave met kleinere woningen  is aanpalend aan een bedrijf in het westelijk deel van het 
plangebied (vergund) ontstaan. 
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Orthofoto plangebied (2016)  +/- 1 : 7 000 
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 3.   BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 

 

 

 

3.1.  Gewestplan 
 

 
Digitaal Gewestplan 1/25 000 

het plangebied G.R.U.P. Spoorweglaan 
 

 
Uittreksel van het Gewestplan nr. 6 Roeselare-Tielt 
 
De noordoostelijke strook langs de Spoorweglaan is tot een diepte van ca. 50 m vanaf de straat 
ingekleurd als woongebied.  In deze strook zijn eveneens enkele bedrijven gevestigd. 
 
De zuidwestelijke strook is volledig ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  
Doorheen deze zone loopt de Breemeersbeek.  De beekoevers zijn op de overstromingskaarten (zie 
verder) aangeduid als overstromingsgebied. 

  

3.2. Geldende BPA of RUP  
  

In het plangebied is geen BPA of RUP van toepassing. 
 
Voor het grondgebied van de gemeente zijn volgende BPA’s goedgekeurd: 
 

Nr Datum 
goedkeuring 
 

Naam Reden van opmaak Bestemmingen Realisatiegraad Opp  
(ha) 

       
1 27.11.1950 Kerkstraat Ordening woonstraat 

 
Wonen Volledig uitgevoerd 0,8 

4 30.09.1968 Centrum Noord Ordening 
recreatiegebied 
 

Dagrecreatie, wonen Volledig uitgevoerd 10,4 

3 26.07.2006 Oostbuurt Ordening woongebied Wonen en centrumfuncties Gedeeltelijk 
gerealiseerd;  
 

21,6 

9 28.12.1984 Centrum West Ordening woon- 
uitbreidingsgebied 
 

Wonen Volledig uitgevoerd 7,7 
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10 08.11.1986 Koolskampstraat 
Joos de ter 
 Beerstlaan 

Ordening woongebied; 
bevestiging 
bestemming rusthuis 
 

Wonen, gemeenschaps-
voorzieningen, lokale 
 bedrijvigheid 

Volledig uitgevoerd 2,8 

7A 18.12.2001 Ambachtspark I Ordening 
bedrijventerrein 
 

Ambachtelijk 
bedrijventerrein 

Volledig uitgevoerd 14,9 

7B 20.06.1991 Ambachstpark II Ordening 
bedrijventerrein 
 

Ambachtelijk 
bedrijventerrein 

Volledig uitgevoerd 17,4 

 20.12.1993 
VERVALLEN 

Centrum Zuid 
Egem 

Ordening woongebied Wonen, ambacht 
 gemeenschaps-
voorzieningen 
 

Zo goed als 
 uitgevoerd 

14,1 

 01.06.1994 
VERVALLEN 

Centrum Noord 
Egem 

Ordening woon- 
uitbreidingsgebied 

Wonen,  Binnengebied nog 
niet uitgevoerd; in 
herziening gesteld 
(CBS 11.08.2004) 
 

11,0 

12 22.05.1995 De Kapelle Ordening 
ontginningsgebied en 
woonlint 

Ontginningszone nabe-
stemming open ruimte, 
 nijverheid, wonen, 
 landbouw, industrie,  
buffer 
 

Gedeeltelijk 
uitgevoerd 

106 

16 21.02.2008 Breemeersbeek Intekenen  over- 
stromingsgebied 

Overstromingsgebied; 
recreatiegebied 
 

 10,5 

14 11.10.2006 RWZI Waterzuiverings-
installatie 

  3.8 

16 10.10.2007 Kliniek Sint- 
Jozef 

Ordening ziekenhuis   18.3 

13 20.04.2005 Sectoraal BPA 
zonevreemde 
bedrijven 
 

   NvT 

17 M.B. 
27.08.08 

NV Multibazar Bestendiging 
zonevreemd bedrijf 

Handelsvestiging,  1,7 

18 M.B. 
28.08.08 

Sectoraal BPA  
zonevreemde 
bedrijven, fase 2 
 

   NvT 

19 M.B.  
28.08.08 

Van Renterghem 
Trucks nv 

Bestendiging 
zonevreemd bedrijf 

Ambacht en kleinbedrijf,  
 

 1,4 

 
 
Volgende RUP’s zijn in goedgekeurd: 
 

3 - Stationsstraat-
Meulebekestraat 

 wonen  4.09 

1  Uitbreiding LO 
zone Posterijlaan 

   10.8 

2 BD 
28.03.2013 

Europort Zonevreemd bedrijf   0.9 
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4 BD 
31.03.2016 

Centrum Noord 
Egem 

Herziening BPA  8 Wonen, groene zone  12 

 
 
 

  

3.3. Geldende verkavelingen in het plangebied 
 

 

 

 

In toepassing van artikel 41 van het decreet van 22.10.96 worden alle geldende verkavelingen 
vernietigd bij de definitieve vaststelling van dit plan. 
De voorschriften van dit RUP worden dan van toepassing.  
 
Er zijn geen ruilverkavelingen in het plangebied. 

Nr. op plan Datum goedkeuring Ref. nr. Gemeente Ref. nr. AROHM Opmerkingen 

1 22-06-1993 29-1993 5-37011-1064  

2 22-07-1964 

27-02-2002 

- 

- 

158-333 

5-37011-333.2 

 

wijziging 

3 02-07-1980 

09-07-1997 

52-80 5-37011-1015 

5-37011-1015.3 

 

wijziging 

4 13-03-1991 

28-05-1997 

07-02-2001 

107-1990 

107-1990 

107-1990 

5-37011-1052-1 

5-37011-1052-2 

5-37011-1052-3 

 

wijziging 

wijziging 

5 14-10-1981 

12-12-1990 

02-07-2003 

40-1981 

114-1990 

- 

546-1021 

5-37011-1021-2 

5-37011-1021-3 

 

wijziging 

wijziging 

6 10-05-1989 10-1989 5-37011-1047-1  

7 

 

14-06-1972 

22-02-2006 

35-1970 

- 

158-370 

5.00-37011-370.2 

 

wijziging 
 
Door overdacht van gronden tussen verschillende eigenaars en door rooilijnaanpassingen kunnen de vorm en de oppervlakte van de 
verkavelde percelen inmiddels gewijzigd zijn tegenover de oorspronkelijke goedkeuring. 
 

  

3.4. Algemeen Plan van Aanleg 
niet van toepassing 

  

3.5. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
niet van toepassing 
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 3.6. Rooilijnen 
 

 
 

A - Rooi- en onteigeningsplan “De Spoorweglaan” goedgekeurd K.B. 07.11.1978 
    
B - Rooilijn- en onteigeningsplan toeristisch fietspad vak Meulebekestraat – Steenovenstraat 
 Besluit van De Gemeenschapsminister, van Ruimtelijke Ordening, Land inrichting en 
 Natuurbehoud, 09.05.1984 
 

  

3.7. Bestaande onteigeningsplannen 
 

1. Ontsluiting voor wooncluster 
 grondoverdracht naar wegenis t.g.v. huisnr.17 kadaster: 1ste afd.,sectie D, nr.180/r-ex (nu 
 180s), plan nr. TP 0901_3, akte overdracht onroerende goederen 26.03.2007 
2. rooilijn- en onteigeningsplan toeristisch fietspad vak Meulebekestraat – Steenovenstraat 
 Besluit van De Gemeenschapsminister, van Ruimtelijke Ordening, Land inrichting en 
 Natuurbehoud, 09.05.1984 
3.  Spoorweglaan  
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 plan “Innemingen voor openbaar nut”,  Gemeente Pittem opgemaakt op 12.11.1980 en 
 goedgekeurd door de gemeenteraad op 24.05.1982 
 De onbebouwde delen van percelen zijn kosteloos overgedragen naar de gemeente met het 
 oog op de heraanleg van de Spoorweglaan, de bebouwde delen zijn (nog) niet overgedragen. 
  

 

 

 

 

 1. 

 2. 

 

3.8. Monumenten en dorpsgezichten 
 
In het plangebied bevinden zich geen beschermde monumenten, landschappen en stads- en 
dorpsgezichten die vallen onder volgende beschermings- en klasseringsbesluiten. 
 
In het plangebied zijn volgende gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
1. De conciërgewoning op perceel 149G2 is vastgesteld als bouwkundig erfgoed  
Deze vaststelling is geldig sinds 27-11-2011  

2. De villa op perceel 150P2 is vastgesteld als bouwkundig erfgoed  

Deze vaststelling is geldig sinds 27-11-2011  
3. De “boerenwoning” op perceel 197X2 is vastgesteld als bouwkundig erfgoed  
Deze vaststelling is geldig sinds 27-11-2011.  Deze woning is recent gesloopt behoort nu tot 197c3 
4. De “dorpswoning” van 1926 op perceel 205W is vastgesteld als bouwkundig erfgoed  
Deze vaststelling is geldig sinds 27-11-2011.  Deze woning is getroffen door het rooi- en 
onteigeningsplan.. 

   3.        4. 
 

  

3.9. Leegstand van de gebouwen 
 
Niet van toepassing 
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3.10 Afgeleverde vergunningen 
 
1. Zonevreemde bebouwing  

 
  

Enkele VERGUNDE gebouwen liggen in het landschappelijk agrarisch gebied.  
Overzicht van de vergunningentoestand: 
 

Beschrijving Intern nr Besl. Datum SC Ref. RWO Zonevreemd

Bouwen van een fabrieksgebouw (weverij) 33 28.07.1968 158.527/68 X
Bouw woning Spoorweglaan 9 Bouwjaar: 1941 X
Aanbouw weverij 43 11.08.1967 158.530/67
Verbouwing van woonhuis 18 17.04.1970 158.509*70  
 

Bovenstaande lijst en kaart zijn opgemaakt op basis van de afgeleverde bouwvergunningen voor de 
respectievelijke percelen.  
De weverij bestond reeds vóór de vergunning van 28.07.1968. Het deel op perceel 150 C2/2  is de 
eerst gerealiseerde constructie. Er werd in 1967 een verbouwing aangevraagd om het deel aangeduid 
als 3 toe te voegen aan de bestaande constructie. Een jaar later werd de veel grotere loods (nr 1 op 
de kaart) bijgebouwd.  
Op 17.04.1970 werd een verbouwing van de bedrijfswoning Spoorweglaan 9, op perceel 144R, 
vergund (aangeduid als nr 2 op de kaart).  De oorspronkelijke woning dateert volgens de kadastrale 
legger van 1941 (zie uittreksel hieronder). Voor deze woning mag dus aangenomen worden dat ze 
geacht vergund is gezien de vergunning dateert van vóór de inwerkingtreding van het gewestplan 
(Roeselare-Tielt, KB17/12/1979). 
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Vergunning d.d. 28.06.1968 voor het bouwen van een 
fabrieksgebouw (weverij). Het plan dat hoort bij deze 
vergunning is niet  meer ter beschikking. 

 

 

 

 

2.  Bebouwing palend aan zonevreemde constructies 
 

De delen 3 en 4 (zie aanduiding op tekening) zijn niet zonevreemd, ze liggen in woongebied. 
 
 
3. Tuinaanlegbedrijf in de woonzone 
 
Betreft de bebouwing op 194M 
In november 2000 is een bedrijfsloods annex woonfunctie vergund, de gebouwen zijn gelegen in het 
woongebied. 
In mei 2005 is een aanpalende bedrijfswoning op hetzelfde perceel vergund, deze is eveneens in 
woongebied gelegen. 
  

4. Voor de site Bouvry is volgende melding teruggevonden: 
 
Volgens beslissing van het College van 22.05.2013 (ref V13/573) is voor onbepaalde termijn akte 
genomen van de melding gedaan op 11.04.2013 door Koen Bouvry bvba voor het “Exploiteren van 
een standaardhoutbewerkingsbedrijf waarvoor volgende rubriek uit de indelingslijst van toepassing is 
19.8.1.a schrijnwerkerij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 23.30 kW.”   
Voor de periode van 9.12.1992 tot 15.02.2013 was een milieuvergunning voor dezelfde installaties 
van toepassing.   

 3.11 Bouwovertredingen 
 
Spoorweglaan 9 – kadastraal 144R 
Volgens het kadaster dateert het gebouw van 1941 (zie 3.10 hiervoor), de woning wordt door 2 
verschillende referentiepersonen bewoond.  Een aanpalende berging is heringericht minstens sedert 
27.03.2003. 
 
Spoorweglaan 2 – kadastraal 149K2  (ex-Anziplast) 
Het gebouw is intern verbouwd en opgedeeld in 6 verschillende units, het gaat over bedrijven met 
volgende activiteiten: 

- Elektricien 
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- Groothandel in machines 
- Renovatie en restauratie van meubelen 
- Groothandel van geaccidenteerde auto’s 
- Carrosserie hersteller 
- Opslag van materialen (gipsplaten, metalen profielen, houten platen en latten) 

 
De inplanting van de woningen Spoorweglaan 8 (152/2P), 9 (144R), 12 (150/2C), 13 (186L2), 14 
(186H2), 15 (182F), en 16 (181F) dateren van voor de goedkeuring van het gewestplan. 
 
Het is niet te achterhalen in welke mate de aanwezige diverse kleinschalige bijgebouwen al dan niet 
vergunningsplichtig zijn.   
De grootschalige loodsen ten oosten van het bedrijf Vanafish (197C3) zijn allen vergund. 
 

 

 
uittreksel uit de atlas buurtwegen ca. 1840 

(bron: www.giswest.be) 
 

 

3.12. Wegen en water 
 
In het plangebied bevinden zich volgende voorwerpen in verband met wegen en water: 
Gewestwegen .... 
Provinciewegen .... 
Rooilijnplannen Rooilijnplan Spoorwelaan goedgekeurd G.R. 12.10.1977 
Buurtwegen Spoorweglaan (zonder nummer) 
 Volgens rooilijnplan 15.03.1973 goedgekeurd G.R. 12.10.1977. 
Voetwegen Toeristisch fietspad Meulebekestraat – Steenovenstraat 
Bevaarbare waterlopen geen 
Onbevaarbare waterlopen Breemeersbeek 
Overstromingsgebieden Breemeersbeek valleigebied 
Ringlaan (N37)  primair weg II 
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3.13. Samenvattende kaart administratieve gegevens 

 

 

Administratieve gegevens plangebied 

  

3.14. Toegekende milieu- en exploitatieverguningen 
 
 firma/exploitant kad. gegevens 
 Bouvry Koen afd.1, sec.D, nr. 144t 
 Vanafish NV/ Braet Bernice afd.1, sec.D, nr. 181 e,188, 197 y2 
 Tavernier-Hubaux Plastics NV afd.1, sec.D, nr. 149 d2, 149 h2 
 Davoldere Rudy afd.1, sec.D, nr. 180e 
 Vanhauwaert Cyriel  afd.1, sec.D, nr. 186 m 
 Soenens Patrick afd.1, sec.D, nr. 195 z 
 Verhaege Rudi afd.1, sec.D, nr. 205 w 
 Callewaert Nestor afd.1, sec.D, nr. 203 n4 
 Prévost-Tavernier (Preta) BVBA  afd.1, sec.D, nr. 204 z3, 206 s2 
 Deman Reginald afd.1, sec.C, nr. 308 y 
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 Vermeulen Linda afd.1, sec.D, nr. 196 v 
 De Maré Wim afd.1, sec.D, nr. 194 L 
 Vanluchene Miguel afd.1, sec.D, nr. 195 h2 
 Debrabandere Marcel afd.1, sec.D, nr. 210 d2 
 
De hiervoor vermelde afgeleverde milieuverguningen zijn terug te vinden in bijlage 3 van het Verzoek 
tot raadpleging, RUP “Spoorweglaan”.  
 
 

 
 

  

  
 4.  PLANNINGSCONTEXT 

 

 

 

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 

 

 

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen behoort Pittem tot het buitengebied. 

Volgende kerngedachten en doelstellingen zijn van toepassing: 

“2.3. Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 
Met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten wordt de ruimtelijke ontwikkeling in de kernen van het 
buitengebied geconcentreerd.” 
(RSV | Richtinggevend gedeelte | III Gewenste ruimtelijke structuur | III.2. Buitengebied | 2. Doelstellingen | p.382) 

 
“2.4. Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen. 
Het buitengebied wordt in hoofdzaak gestructureerd door de functies landbouw, bos en natuur.  Elk van deze functie 
kan slechts op een duurzame wijze functioneren indien de gebieden die aan deze functie toegewezen worden 
ingebed zijn in een goed gestructureerd geheel.  Het buitengebiedbeleid wordt gedifferentieerd naar een beleid voor 
de natuurlijke structuur, de agrarische structuur en de nederzettingsstructuur. 
De natuurlijke structuur en de agrarische structuur kunnen elkaar overlappen.  In de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
moeten voor elke plek duidelijk gemaakt worden welke rol deze plek heeft in elk van de verschillende structuren, 
welke functie er aan dat gebied toegekend wordt en of er in het kader van de andere structuren nog 
randvoorwaarden voor het functioneren van dat gebied nodig zijn.” 
(RSV | Richtinggevend gedeelte | III Gewenste ruimtelijke structuur | III.2. Buitengebied | 2. Doelstellingen | p.382) 

 
“Ontwikkeling van beken en rivieren in relatie met de omliggende vallei. 
Het ruimtelijk beleid van rivieren en beken moet worden ontwikkeld in relatie tot de omgevende valleien.  Dit betekent 
dat de ruimtelijke voorwaarden worden gecreëerd die integraal waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen 
de waterloop en de omgevende vallei verstreken.” 
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(RSV | Richtinggevend gedeelte | III Gewenste ruimtelijke structuur | III.2. Buitengebied | 3. Afbakening en 
ontwikkelingsperspectieven voor de natuurlijke structuur | 3.2. Ontwikkelings-perspectieven | 3.2.1. Een 
gebiedsgericht ruimtelijk beleid voor de gebieden van de natuurlijke structuur | p.391) 

 
“Versterken van de centrumfunctie van de kernen. 
Ook in de kernen van het buitengebied moet een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en 
activiteiten voorop staan.  Daarom wordt de bijkomende ruimtebehoefte in het buitengebied voor onder meer 
dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp gelokaliseerd, weliswaar op het niveau van het 
hoofddorp.” 
“De ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe economische activiteiten (zoals kleinhandel en 
activiteiten verweven met de woonfunctie) worden veilig gesteld in een ruimtelijke visie op de kern.  Deze ruimtelijke 
visie wordt opgenomen in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en indien nodig naar bestemming en inrichting 
vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (o.a. voor de inplanting kleinhandelsactiviteiten, voor 
uitbreiding van bestaande bedrijven, ...) 
(RSV | Richtinggevend deel | III Gewenste ruimtelijke structuur | III.2. Buitengebeid | 5. Ontwikkelingsperspectieven 
voor de nederzettingsstructuur | 5.3. Wonen en werken concentreren in de kernen van het buitengebied | p. 407) 

 
“Rivier- en beekvalleien zijn dominante structurerende elementen 
Voor de natuurlijke structuur zijn rivieren en beken met de bijhorende alluvia dominante structurerende elementen.  
Het zijn enerzijds milieus met eigen levensgemeenschappen.  Anderzijds richten ze een grote reeks 
landschapsecologische processen waaronder grondwaterstromingen, verspreiding van dieren en afgrenzing van 
gebieden. 
Talrijke gebieden in Vlaanderen worden gekenmerkt door het voorkomen van een net van kleinere beekvalleien, 
waaraan belangrijke natuurwaarden gekoppeld zijn.” 
(RSV | Informatief gedeelte | II. De open-ruimte-structuur in Vlaanderen | 2.1. Bestaande ruimtelijke structuur van 
de open ruimte | 2.1.1. De natuurlijke structuur | p.65-66) 

 
Hieruit blijkt de noodzaak van de beekvalleien als natuurondersteunend element.  In Pittem is een uitgebreid stelsel 
van beken aanwezig.  Hierdoor ontstaat een natuurnetwerk waarin de beekvalleien de natuurverbindingselementen 
vormen. 
 
 

  

4.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

  

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”.  

 
“Het regelmatig verspreid rasterpatroon van kernen opwaarderen 
Door de historisch gegroeide linten en de verspreide bebouwing is het kernenpatroon vervaagd. De selectie van - 
op regelmatige afstand gelegen - structuurondersteunende hoofddorpen zal het wonen en werken sterker bundelen.” 
(PRS Richtinggevend gedeelte | III Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten | 9. Middenruimte | 9.3. Beleid) 
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“Structurerende heuvelruggen, open-ruimteverbindingen, beekvalleien en bosgebieden vrijwaren 
Een belangrijk streefdoel is de kwalitatieve (her)inrichting van het nieuwe landschap met een integratie van de 
overgebleven relicten, zoals de bovenlokale reliëfcomponenten, open-ruimteverbindingen, beekvalleien en sommige 
bosgebieden.” 
“In de omgeving van de as Roeselare-Tielt structureren bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap door te 
fungeren als ‘natuurlijke aders’ door het agrarisch gebied. Ten zuiden kunnen verlaten spoorwegbermen deze 
functie vervullen. Deze spoorwegbermen hebben tevens een toeristisch-recreatieve potentie voor de regio. 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.” 
(PRS Richtinggevend gedeelte | III Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten | 9. Middenruimte | 9.3. Beleid) 
 
“Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer 
De provincie wil een ruimtelijk beleid omtrent integraal waterbeheer ondersteunen. Hierbij moet het waterbergend 
vermogen van waterlopen prioritair worden behouden en versterkt ter voorkoming van wateroverlast. Waar mogelijk 
moet de winterbedding als overstromingsgebied worden hersteld. De belangrijke rol die waterlopen vervullen bij 
waterbevoorrading voor landbouw, industrie, drinkwaterproductie en het milieu (cf. verdroging) moet gevrijwaard 
worden.” 
(PRS Richtinggevend gedeelte | II Gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deelstructuren | 2.Gewenste ruimtelijke 
natuurlijke structuur | 2.2. Beleidsdoelstellingen | 2.2.4. Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer) 

 
“Types natuurverbindingsgebieden 
Natuurverbindingsgebieden kunnen naargelang hun voorkomen bestaan uit rivier- en beekvalleien en uit clusters 
van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. Wanneer deze elementen gekoppeld zijn aan stedelijke 
gebieden worden deze gelinkt aan een specifiek beleid, namelijk dat van natuurlijke structuur in stedelijke gebieden. 
In natuurverbindingsgebieden wordt een algemeen beleid gevoerd rond het behouden, herstellen en ontwikkelen 
van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. De onderstaande opsplitsing vormt een differentiatie 
van natuurverbindingsgebieden. 
Rivier- en beekvalleien 
Op provinciale niveau zorgt het stelsel van rivier- en beekvalleien voor een ‘natuurlijke doorkruisbaarheid’. Deze 
natuurverbindingen vormen dus in principe een aaneengesloten gebied dat de verbinding verzorgt tussen de 
natuuraandachtszones. Hierbij richt het ruimtelijk beleid rond rivieren en beken zich op de samenhang met de 
valleien. Dit betekent dat er ruimtelijke voorwaarden worden gecreëerd die het integraal waterbeheer ondersteunen 
en die de samenhang tussen de waterloop en de vallei versterken. 
In de rivier- en beekvalleien wordt de natuurverbindingsfunctie versterkt door 
- Het behoud en herstel van kleine natuurgebieden en landschapselementen. 
- Een natuurlijke loop moet worden nagestreefd; de meandering wordt maximaal toegelaten, behouden en indien 
mogelijk hersteld. 
- Het opheffen van barrières die de biodiversiteit van de waterloop verstoren dienen zoveel mogelijk te worden 
nagestreefd. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vistrappen zijn hiervan een voorbeeld. 
- Het vrijwaren van bebouwing. 
- Ter ondersteuning van een integraal waterbeheer dient het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien 
zoveel mogelijk te worden behouden en versterkt. Er moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk herstel van 
de winterbedding als overstromingsgebied. In provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen voor 
overstromingsgebieden bouwvrije zones, wacht- en retentiebekkens van bovenlokaal belang worden afgebakend, 
als dit nog niet voorzien is op het Vlaamse niveau. Deze bekkens moeten aansluiten bij het omringende landschap.” 
(PRS Richtinggevend gedeelte | II Gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deelstructuren | 2. Gewenste ruimtelijke 
natuurlijke structuur | 2.4. Ruimtelijk Beleid | 2.4.1. Beleidscategorieën) 
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Zonevreemde bedrijven worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen als volgt behandelt: 

 
“Vooral in het zuidoosten van de provincie groeien veel kleine bedrijven die niet op bedrijventerreinen voorkomen, 
uit tot middelgrote of grote ondernemingen. Doordat ze niet de juiste lokalisering hebben volgens de plannen van 
aanleg worden ze als zonevreemd gecatalogeerd. Voor bedrijven die wensen uit te breiden brengt dit problemen 
met zich en zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Ook de gemeenten kennen deze problematiek.” 
(PRS Informatie gedeelte | III De bestaande ruimtelijke deelstructuren in West-Vlaanderen | 4 Bestaande ruimtelijks 
structuur bedrijvigheid | 4.4 Knelpunten en potenties | 4.4.2 Knelpunten) 

 
“Zo werd een onderzoek uitgevoerd van de bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen BEF in 16 gemeenten 
van de arrondissementen Roeselare en Tielt. Daaruit blijkt dat 48% als zonevreemd gecatalogeerd wordt. Ze vormen 
een derde van de toegevoegde waarde en tewerkstelling.” 
(PRS Informatie gedeelte | III De bestaande ruimtelijke deelstructuren in West-Vlaanderen | 4 Bestaande ruimtelijks 
structuur bedrijvigheid | 4.2 Kenmerken | 4.2.3 Bedrijven buiten bedrijventerreinen) 

 
Daarnaast is in de gemeente Pittem geen beschikbare ruimte meer voorhanden voor de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen.  Zoals te zien is in tabel 4 is in de periode tussen 1994 en 1999 in Pittem 55 ha gereserveerd 
voor bedrijventerreinen. (PRS Informatie gedeelte | III De bestaande ruimtelijke deelstructuren in West-Vlaanderen 
| 4 Bestaande ruimtelijks structuur bedrijvigheid | 4.2 Kenmerken | 4.2.2 Gemeentelijke kenmerken van de West-
Vlaamse bedrijvigheid | Evolutie aanbod bedrijventerreinen 1994-1999)  In 1999 was deze volledige oppervlakte 
reeds ingenomen, en restte er geen directe ruimte meer voor nieuwe terreinen.  Als gevolg hiervan zijn vele bedrijven 
zich buiten de bedrijventerreinen of de gemeente gaan ontwikkelen zelfs al was de bedrijfsactiviteit van lokaal 
belang. 

 
Door middel van de opmaak van dit RUP beschikt de gemeente over een middel om, waar gewenst en mogelijk, 
zonevreemde bedrijven bedrijfszekerheid, beperkte uitbreidings-mogelijkheden of een nuttige  wisselbestemming te 
geven. 
 

  

4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem  

  

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem wordt de omgeving van en rond het plangebied als volgt 
behandeld: 

 

4.3.1. Bestaande ruimtelijke structuur Pittem 

Het plangebied bevindt zich ten zuidoosten van het lokaal bedrijventerrein.  Op de onderstaande kaart zijn de 4 
aanwezige zonevreemde bedrijven aangeduid: Anziplast, schrijnwerkerij Bouvry, Vanafish en Preta. 
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Bestaande ruimtelijke structuur Pittem (bron: GRS Pittem juni 2008 – Informatief Deel  - Kaart 23) 
 
“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:  
- 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.” 
(GRS Informatie gedeelte | 5. De bestaande ruimtelijke structuur op microschaal | p.95) 
 
“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.” 
“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.” 
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“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.” 
(GRS Informatie gedeelte | 4. De bestaande ruimtelijke structuur op mesoniveau | 4.7. Bestaande landschappelijke 
structuur | 4.7.3. Algemene ontwikkelingen | p.80) 
 
“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-Lichter- 
veldestraat) 
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: 
- 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).” 
(GRS Informatie gedeelte | 4. De bestaande ruimtelijke structuur op mesoniveau | 4.4. De bestaande ruimtelijk-
economische structuur op mesoniveau | 4.4.2. Bedrijvigheid buiten bedrijventerreinen | p.68) 
 
 
 

  

4.3.2. Gewenste ruimtelijke structuur Pittem 

 
“4.1.2. Visie op de gewenste woon- en leefstructuur 
Er wordt voor gekozen om de hoofdkern Pittem verder te laten uitgroeien en te laten voorzien in het aanbieden van 
woningen voor de lokale behoeften (op het niveau van de ganse gemeente).” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling op mesoniveau | 4.1. Gewenste woon- en 
leefstructuur op mesoniveau | p.12) 
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Gewenste ruimtelijke structuur Pittem(bron:GRS Pittem juni 2008–Richtinggevend Deel–Kaart 07)  
 
 
 
 
 
“4.2.3.3. Creeren van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk verspreide bedrijvigheid 
Voor de overige zonevreemde bedrijven en de zone-eigen bedrijven die wensen uit te breiden in een niet-geëigende 
bestemming, dienen er gebiedsgerichte oplossingen geformuleerd te worden. Uitgangspunt voor dit gebiedsgericht 
beleid is de draagkracht van de omgeving. Het afwegings-kader daarvoor wordt gevormd door de gebiedsgerichte 
visie die binnen het GRS werd aangezet, met name door aanduiding van verschillende deelruimten die verder 
verfijnd werden bij het uitwerken van de verschillende deelstructuren. Afhankelijk van de desbetreffende deelruimte 
worden binnen het sectorale RUP specifieke ontwikkelingsrichtingen per bedrijf vooropgesteld. Hieronder worden 
reeds een aantal richtinggevende standpunten uitgezet:” 
“In of aansluitend bij de kernen van Pittem en Egem: 
De bestaande vergunde bedrijven worden bestendigd. Uitbreiding is mogelijk voor zover de 
bedrijfsactiviteiten niet storend zijn voor de woonfunctie. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten kunnen 
nieuwe bedrijfsactiviteiten opgestart worden onder dezelfde randvoorwaarden. Er kunnen uiteraard 
randvoorwaarden worden opgelegd, zowel in functie van het wonen als in functie van het landschap.” 
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(GRS Richtinggevend gedeelte | 4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling op mesoniveau | 4.2. Gewenste ruimtelijk-
economische structuur op mesoniveau | 4.2.3. Ruimtelijke beleidselementen | p.31-32) 
 
“Beleid voor aantal bedrijven binnen en buiten de kern 
Er dient gestreefd te worden naar een zo groot mogelijke vermenging van functies zonder dat de draagkracht van 
de woonomgeving wordt overschreden. Bestaande bedrijven kunnen zich alzo verder ontwikkelen zolang ze binnen 
de woonzone aanvaardbaar zijn. Wanneer een bedrijvigheid wordt stopgezet kan op deze locatie een nieuwe niet 
belastende bedrijvigheid worden opgestart of het gebied kan als woongebied worden ontwikkeld. 
Net buiten of aan de rand van de woonkern (onder meer langs de Spoorweglaan; voor dit gebied is een BPA in 
opmaak) en in de omgeving van het lokaal bedrijventerrein (vooral langs de N50) zijn een groot aantal 
(zonevreemde) geïsoleerde bedrijven gelegen. Het bedrijf Neon Elite werd op het gewestplan als KMO-zone 
ingekleurd en werd in functie van de uitbreiding van het bedrijf recent ook opgenomen in het sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven. Nog een aantal andere bedrijven kregen een oplossing via dit BPA. Voor de andere 
zonevreemde bedrijven moet op korte termijn een oplossing gecreëerd worden via een BPA of RUP.” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 5. Gewenste ruimtelijke structuur deelgebieden | 5.1. Gewenste ruimtelijke structuur 
Pittem | p.68) 

 
“Voor de beekvalleien worden er RUP’s opgemaakt. Op het grondgebied van Pittem zijn de Bontebeek-, 
Zwartegatbeek, de Devebeek, de Veldbeek en de Robeek als natuurverbindingsgebied geselecteerd; het uitwerken 
van een beleid voor deze beekvalleien is een bovenlokale bevoegdheid.” (de Breemeersbeek behoort tot het 
bekenstelsel van de Devebeek) 
(GRS | Bindend gedeelte | 2. Prioriteiten | p.2) 

 
 

“De beekdepressies en  oostelijke heuvelrug als dragers van de natuurlijke structuur 
De beekdepressies zijn de belangrijkste elementen van de natuurlijke structuur van Pittem. Ze worden als systeem 
erkend omwille van hun ecologisch belang. Ook de oostelijke heuvelrug (incl. het kasteeldomein “Ronceval”) is een 
belangrijk element binnen de natuurlijke structuur. Er wordt gekozen om deze structuren te behouden, te herstellen 
en te versterken, zodat zij de (beeld)dragers worden van de natuur in Pittem, zij het grotendeels in samenhang met 
de land- en tuinbouw. 

 
Versterken van de KLE’s ter bevordering van de ‘basiskwaliteit natuur’ 
Door het behouden en het versterken van het netwerk van grachten, bosjes, poelen en perceelsrandbegroeiingen 
(de zogenaamde kleine landschapselementen of KLE’s) wordt de ‘basiskwaliteit natuur’ verzekerd. Het is 
noodzakelijk dat voor het buitengebied een ecologische basiskwaliteit tot stand wordt gebracht. De ecologische 
basiskwaliteit garandeert het voortbestaan van organismen die gebonden zijn aan een milieu waar de invloed van 
de menselijke activiteit overheerst of laat migraties toe van organismen die gebonden zijn aan meer specifieke 
biotopen. Om de ‘basiskwaliteit natuur’ ook in de autonome landbouwgebieden te kunnen verzekeren dient het 
netwerk behouden en versterkt te worden. Grachten en beken kunnen naast een waterafvoerende functie (kaderend 
in een integraal waterbeheer) ook mogelijkheden bieden als verbindingsgebied voor planten en dieren.” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 3. Ruimtelijke concepten | p.8) 

 
“Opstellen van duidelijke vrachtroutes 
Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk uit de kern van Pittem geweerd worden.  Het goederenverkeer moet via 
geschikte wegen naar zijn bestemming worden geleid.  Dit gebeurt bij voorkeur via het bovenlokaal wegennet of via 
trajecten die hier zo snel mogelijk op aansluiten.  In de centra geldt een vrachtverbod met uitzondering van 
vrachtwagens die zorgen voor de plaatselijke bediening van bedrijfjes of handelszaken.  Naast het hoger wegennet, 
zeker de secundaire weg II (N50), wordt voor het vrachtverkeer over de weg slechts één weg geselecteerd.  Het 
betreft de Posterijlaan (N35c) die zorgt voor de ontsluiting van de lokale bedrijvenzones naar het hogere wegennet 
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en naar de verschillende buurgemeenten.  De verbinding Meulebekestraat – Spoorweglaan – Posterijlaan – N50 
wordt behouden.  Het vrachtverkeer komende van of gaande naar Meulebeke moet niet door het centrum passeren, 
maar kan langs de (wel druk bewoonde) Spoorweglaan.  Het vrachtverkeer afkomstig van de bedrijven in de 
omgeving van de Meulebekestraat dient anders om te rijden via de N399-N50, waardoor sluikverkeer zou kunnen 
ontstaan op de landbouwwegen richting N50. 
 
Aangezien deze problematiek verder reikt dan de eigen gemeentegrens, is het noodzakelijk dat de buurgemeenten 
en de hogere overheden betrekken worden in het overlegproces hieromtrent.” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling op mesoniveau | 4.3. Gewenste verkeers- en 
vervoersstructuur op mesoniveau | 4.3.3. Ruimtelijke beleidselementen |  p.41) 

 
“Kleine landschapselementen (KLE’s)  
Kleine landschapselementen hebben een zeer grote ecologische waarde, en dit vooral wanneer van een netwerk 
van dergelijke elementen kan gesproken worden. Omdat op heden de natuurgebieden zeer versnipperd voorkomen 
en van elkaar gescheiden zijn door woon-, industrie- en intensieve landbouwgebieden, is de migratiemobiliteit voor 
heel wat minder mobiele soorten zeer beperkt geworden. Toch is het voor natuurgebieden van levensbelang om 
niet volledig afgesloten te geraken van de buitenwereld. De ruimtelijke beleidsopties zijn hier gericht op de 
bescherming van KLE’s in het agrarisch gebied van de gemeente. De financiële steun wordt geleverd door de 
gemeente Pittem die daartoe een subsidiereglement heeft. 
 
Voor een bepaald gebied kan er tussen de desbetreffende overheid en de agrarisch ondernemer een 
beheersovereenkomst worden afgesloten. Zo’n beheersovereenkomst legt concreet de beheersverplichtingen 
alsmede de vergoeding vast. Afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden, de wensen van de individuele land- of 
tuinbouwer en de natuurdoelen wordt voor een pakket aan maatregelen gekozen. 
 
Beheersovereenkomsten zijn geen instrumenten van de ruimtelijke ordening. Het zijn wel elementen met een 
belangrijke betekenis voor de instandhouding van natuurlijke en landschappelijke elementen in het landbouwgebied. 
Een beheersovereenkomst is een overeenkomst op vrijwillige basis waarbij de beheerder van een grond zich 
verbindt om tegen een financiële vergoeding specifieke beheersmaatregelen te nemen. 
 
Visuele integratie van bedrijven 
Visuele hinder van grootschalige land- en tuinbouwbedrijven zoveel mogelijk inperken door landschappelijke 
integratie.  Dit kan niet alleen door het creëren van groenschermen, maar ook door kleur- en materiaalkeuze, 
bouwhoogte, compactheid van de bedrijven,…Groenschermen worden alleen met inheemse boom- en struiksoorten 
aangelegd (zekere natuurwaarde).” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling op mesoniveau | 4.4. Gewenste open-ruimte 
structuur | 4.4.4. Ruimtelijke beleidselementen | 4.4.4.1 Natuurbehoud buiten de groenzones: KLE’s en visuele 
intergratie van bedrijven | p.53-54) 

 
“Geïntegreerd waterbeleid 
Een belangrijk aandachtspunt – dat verder gaat dan de deelstructuur natuur -  is de algemene waterbeheersing; dit 
betekent o.m. het tegengaan van overstromingsproblemen en zorg voor een maximale infiltratie door het vermijden 
van grootschalige monoliete verhardingsaccommodaties bij het opwaarderen/herinrichten van bestaande of 
ontwikkelen van nieuwe woningen, bedrijven, parkings, verkeers- of recreatieve infrastructuren,... 
 
Waterbeheersing is een complex gebeuren. Vele aspecten zijn er aan verbonden en het moet integraal aangepakt 
worden. Zo ook kunnen er, in nauw overleg met andere sectoren, een aantal ruimtelijke initiatieven genomen worden 
om het water zo goed mogelijk te beheersen. Daarin spelen beken een belangrijke rol. 
 



 
 GEMEENTE  PITTEM  R U P   2      S P O O R W E G L A A N   T O E L I C H T I N G S N O T A  27  
 

 

 
 

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW E + W  EGGERMONT versie d.d. 20.01.2020 

Het dient dan ook een prioriteit te zijn in het ruimtelijk beleid om er voor te zorgen dat er geen enkele woning wordt 
vergund die in de vallei van een beek is gelegen. Zodoende creëert men geen toekomstige problemen. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het zoveel mogelijk beperken van niet-
waterdoorlatende verhardingen, het openhouden van grachten, installeren van opvang- en buffersystemen voor 
regenwater, enz. 
 
In dit kader moet ook het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid gesitueerd worden.  Dit 
decreet legt een aantal verplichtingen op i.v.m. de waterhuishouding die de ‘watertoets’ genoemd wordt” 
(GRS Richtinggevend gedeelte | 4. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling op mesoniveau | 4.4. Gewenste open-ruimte 
structuur | 4.4.4. Ruimtelijke beleidselementen | 4.4.4.2 Geïntegreerd waterbeleid | p.54-55) 
 
 
Bij de ontwikkeling van het RUP “Spoorweglaan” zullen deze doelstellingen gerealiseerd worden. 

De bestemming wonen en landschappelijke waardevol agrarisch gebied zijn vastgelegd in het gewestplan. 

 
 
 

  

     
 5.   AFBAKENING VAN HET PLANGEBIED 

 
afbakening van het plangebied R.U.P. Spoorweglaan 
 

 
Het plangebied wordt begrensd door de Posterijlaan, Spoorweglaan, Meulebekestraat, Ringlaan, 
de percelen 229c, 375b, 376a, 378, 379, 381, 382a, 383b, deel van percelen 387b en  385e en 
de Breemeersbeek. 
 
De totale oppervlakte van het plangebied is 16,28 ha. 
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 6.   KNELPUNTEN 

 

 
 

 
 
Heterogene bouwvolumes en problematiek rooilijn 
 

 
 

 

6.1.  Wonen (langs de Spoorweglaan) 

De bebouwing langs de Spoorweglaan is zeer heterogeen (verschillende bouwvolumes en 
woonvormen).  Recente woningen (nieuwbouw en vernieuwbouw) en woningen met een 
bouwdatum rond 1930 staan zij aan zij. 
De loodsen op de hoek van de Spoorweglaan en de Posterijlaan en de teruggetrokken loodsen 
van het bedrijf Vanafish wijken af van de schaal van de woningen. 
 
De richting van de perceelsgrenzen tegenover de straat zorgen voor een vrij specifieke aarzelende 
inplanting van bouwvolumes.  Deze grenzen kunnen rechtstreeks in verband gebracht worden met 
de richting van de Meulebekestraat en de doorsnijding door de spoorwegbedding. 
Deze percelen zijn opvallend diep (gemiddeld ruim 100 m), op zich gaf dit de mogelijkheid voor 
het bouwen van een aantal loodsen die de gebouwde infrastructuur vormen voor enkele KMO’s. 
Het ontstaan van de wooncluster rond de vroegere weverij is ook in verband te brengen met de 
grote perceeldiepte. 
 
Rond de jaren ’80 is de Spoorweglaan heraangelegd en verbreed.  Met het oog op deze heraanleg 
is in eerste instantie een rooi- en onteigeningsplan opgemaakt (K.B. 7.11.1978) gevolgd door een 
opmetingsplan d.d. 12.11.1980 voor “innemingen voor openbaar nut” (Gemeenteraad 
24.05.1982). 
Onbebouwde delen van percelen zijn dan kosteloos overgedragen voor de heraanleg van de straat 
op een uniforme breedte van 12.00 m. 
Enkele gebouwen die niet als dusdanig vermeld zijn op het rooi- en onteigeningsplan bleken wel 
getroffen door deze wegbreedte. 
Alleen de woning 205W is de facto getroffen door het rooi- en onteigeningsplan, in het K.B. is als 
Art.3.- opgenomen: “De met rode kleur afgebeelde delen van gebouwen mogen slechts worden 
onteigend naarmate bouwaanvragen worden ingediend”. 
Gezien er voor dit pand tot op heden geen bouwaanvragen ingediend werden is de toestand 
ongewijzigd gebleven.  De straat is op deze plaats heraangelegd zonder voetpad. 
 
Enkele woningen die niet als dusdanig aangeduid zijn op het rooi- en onteigeningsplan bevinden 
zich deels in de vastgestelde 12.00 m strook van de straat. 
Onder ‘Visie en Doelstellingen’ wordt hierop nader ingegaan. 
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6.2. Diverse kleine ambachtelijke bedrijven en loodsen 

Het betreft kleinere loodsen die in functie van ambachtelijke activiteiten, of als loods,  bestemd en 
vergund zijn.  Deze bevinden zich veelal in de achterliggende delen van diepe percelen langs de 
Spoorweglaan.  Deze constructies zijn in het woongebied gesitueerd.  
De meest herkenbare groepering van dergelijke constructies is in het oostelijk deel van het 
plangebied terug te vinden. 
Het impact op de omgeving is te beheersen, tegenover het valleigebied is een buffer te realiseren. 
 

 

6.3. Bedrijven 

De omgeving is gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan functies, hoewel geen enkele 
van deze activiteiten als echt storend kan omschreven worden. 
 
Deze functies zijn historisch gegroeid en vergroeid.  Met uitzondering van de opdeling van de site 
ex-Anziplast in kleinere units blijken de bedrijven vergund te zijn.  De bedrijfsgebouwen ex-
Anziplast is vergund. 
 
De bestaande bedrijvigheid is verweven met de bewoning.  Ze bevindt zich quasi volledig in de 
door het Gewestplan voorziene woongebied.  De aanwezige bedrijven zijn op de schaal van het 
hoofddorp Pittem. 
 
Volgende bedrijven zijn aanwezig: 
 
- (ex)Anziplast (voorheen Tavernier-Hubeau), momenteel een groepering van bedrijven 
- Schrijnwerkerij Bouvry 
- Vanafish 
- Preta 
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(ex)Anziplast (percelen 149 k2 en 149 g2) idem voor cabine op 149d2 
 
Het bedrijf Anziplast heeft er voor gekozen de activiteiten te herlocaliseren buiten de gemeente. 
De site is door de eigenaar opgesplitst in meerdere bedrijfsunits. Op dit moment zijn er 6 bedrijven 
actief. 
Deze opsplitsing in verschillende bedrijfsunits en de activiteiten zijn niet vergund, zie hierover ook 
3.11. 
Voor wat de toekomst betreft wenst de Gemeente de bestemmingsmogelijkheden duidelijk te 
(her)oriënteren naar wonen.   
 
De toekomstmogelijkheden voor het bestaande gebouwencomplex zijn beperkt.  Enerzijds is er 
de afwijkende inplanting van gebouwen ten opzichte van de Spoorweglaan (10.00 m  straatbreedte 
i.p.v. 12.00 m als vastgelegd bij K.B. - zie hoger, concordant hiermee is ook het Opmetingsplan 
voor Innemingen voor openbaar nut van 12.11.1980, Gemeenteraadsbesluit 24.05.82).  
Bouwvergunning voor het uitbreiden van het fabrieksgebouw dateert van 19.10.1977. 
Anderzijds bestaat de nood aan het bufferen van de bebouwing tegenover het agrarisch gebied. 
Naar aanleiding van elk toekomstig bouwinitiatief is te voldoen aan beide voornoemde knelpunten. 
 
Van een significante uitbreiding van de bestaande gebouwen kan nauwelijks sprake zijn, de site 
is nagenoeg volgebouwd. 
De vroegere woning langs de Spoorweglaan is vermeld als bouwkundig erfgoed. 
 
Gezien de bestemming van het Gewestplan - wonen - is het mogelijk de woonbestemming alsnog 
te realiseren voor de volledige site. 
Het is in elk geval zo dat deze locatie meer mogelijkheden in zich heeft dan het huidige gebruik, 
het is ten andere een poort tot de gemeente. 
Dat het huidige complex een weinig attractief beeld geeft op deze locatie is duidelijk. 
Al deze overwegingen zijn de aanleiding om in dit plan de woonbestemming maximale kansen te 
geven, het huidig gebruik (voor zover vergund of vergunbaar) kan behouden blijven tot de 
woonbestemming geactiveerd wordt. 
 

   
Vanafish (percelen 197 X2, Z2 en 185 C) 
 
Dit ambachtelijk bedrijf, een visrokerij, heeft een zeer beperkte impact op de omgeving. 
Voor dit bedrijf stellen zich volgende knelpunten: 
1. De toegang tot het bedrijf werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van een oude woning 

(vermeld als bouwkundig erfgoed), deze woning is recent gesloopt.  
 Langs de straatzijde is op termijn een nieuw bouwvolume te voorzien rekening houdend 

met de onmisbare ontsluiting van het bedrijf. 
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 In deze nieuwbouw kan samen met het wonen ruimte voorzien worden die ondersteunend 
 is voor de bedrijfsactiviteiten. 
 Continuïteit van de bebouwing en de woonfunctie langs de Spoorweglaan mag de goede 

werking van het bedrijf niet in de weg staan. 
2. Een beperkte uitbreiding van het bedrijfsgebouw langs de zuidzijde gekoppeld aan 
 voldoende open ruimte voor parkeren en bereikbaarheid (laden en lossen). Samen 
 hiermee is ruimte te voorzien voor het aanleggen van een significante buffer (of eigen 
 terrein) t.o.v. het valleigebied. 
 Het bedrijf heeft recent langs de oostzijde een beperkte ruimte kunnen toevoegen aan de 

site, dit met het oog op een betere buffering en vlotte circulatie op de parking.  Deze 
beperkte uitbreiding op het terrein van het bedrijf is onontbeerlijk voor de goede werking.  
Deze evolutie past binnen de doelstellingen van het GRS; zie o.a. R.D. 4.2.3.3. 

 

 
Kaart: Voorstel van de afbakening en differentiatie van de agrarische 
gebieden in Vlaanderen, 
opgemaakt door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer 
Afdeling Land, 31 maart 1998 

  
Schrijnwerkerij Bouvry (percelen 150 c2/2, 150 b2/2 en 144t) 

De bestaande gebouwen van dit bedrijf zijn deels gesitueerd in het valleigebied, door het 
gewestplan bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Dit omvangrijk gebouw en de functie zijn vergund, zie hieromtrent 3.10. Afgeleverde vergunningen. 
Slechts een deel van het gebouw wordt als schrijnwerkerij gebruikt. Het grootste deel is op dit 
moment in gebruik  als stapelplaats. 
Op termijn dient het gebouw beter in de omgeving ingepast te worden o.a. door een beter 
verantwoord materiaalgebruik.  
 
Op het kaart ‘Voorstel van de afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden in 
Vlaanderen’ behoort het valleigebied Breemeersbeek tot het “Agrarisch gebied”. Deel van het 
bedrijf Schrijnwerkerij Bouvry en de naastliggende woning zijn als “Structureel aangetast – 
Uitsluiten uit agrarisch gebied” aangeduid. 
 
De bedrijfsgebouwen op perceel 150 c2/2 veranderde een paar jaar terug van eigenaar.  
Deze nieuwe eigenaar wil in de toekomst graag de bestaande toestand aanpassen, wonen en 
bedrijvigheid zouden daarbij uitgebreid worden. 
 
Na overleg met de eigenaar heeft het Gemeentebestuur besloten deze eigendom  
ontwikkelingskansen te geven die in overeenstemming zijn met de context en complexe 
eigendomssituatie.  Hierover meer onder 7. Visie en doelstellingen.  Uitgangspunt hierbij is dat 
voorafgaand aan elke verdere ontwikkeling een publieke ontsluiting dient gerealiseerd te worden 
annex nutsvoorzieningen en riolering. 
 

  



 
 GEMEENTE  PITTEM  R U P   2      S P O O R W E G L A A N   T O E L I C H T I N G S N O T A  32  
 

 

 
 

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW E + W  EGGERMONT versie d.d. 20.01.2020 

 
 
Voorgesteld herinrichtingsplan opgemaakt door studiebureau GEOMEX 
bvba, in opdracht van de eigenaar kavel 150 c2/2. 
 
 
 

 
Preta (perceel 206 S2) 
De activiteiten en productiviteit van het bedrijf Preta zijn beperkt. De site is voor de rest gebruikt 
als stapelplaats. 

  
Enkele beelden van voornoemde bedrijfslocaties 
 

 

 
deel van het bedrijf  Bouvry gesitueerd in het valleigebied 

 

 

 
   
Bedrijfsgebouw (ex) Anziplast langs de Posterijlaan  langs de Spoorweglaan 
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bedrijf Preta 

 

  
bedrijf Vanafish: 
1.laad- en loskaai, keerpunt en ontsluiting voor de vrachtverkeer 
2.inrit en bedrijfsgebouwen achter de woonzone langs de Spoorweglaan (na slopen woning) 

  

 
 

6.4. Breemeersbeek valleigebied 

De zuidwestelijke helft van het plangebied bevindt zich in het valleigebied van de Breemeersbeek.  
In samenlezing met de beschikbare studies i.v.m. de loop van de Breemeersbeek en het 
beschikbare kaartmateriaal in verband met overstromingsgevoeligheid én met kennis van het 
terrein kan met zekerheid gesteld worden dat geen enkel overstromingsrisico voor de aanliggende 
bebouwing en woningen bestaat. 
 
Gewestplan – landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
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 7.   VISIE  EN  DOELSTELLINGEN 

 

 

 

 

schema doelstellingen van het R.U.P. Spoorweglaan 

 

 
 
 
 
 

 
7.1. Wonen 

A.  Spoorweglaan 
 
De bestaande bewoning langsheen de Spoorweglaan wordt, in overeenstemming met de 
bestaande toestand en de voorzieningen van het gewestplan, behouden. Wonen is de 
belangrijkste functie voor deze straat. 
 
De Spoorweglaan heeft een heterogeen beeld, de grote verschillen in bouwvorm, volume, tijdstip 
van bouwen, en de perceelvorm zijn hiervoor als oorzaak te wijzen. 
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Bebouwing langs de Spoorweglaan 
 

 

 

 

De aanleg van de nieuwe staat, met een breedte van 12.00 m, werd in de jaren ’80 mogelijk na 
het rooi- en onteigeningsplan K.B. 7.11.1978.  De oorspronkelijk straatbreedte was ongeveer 6.00 
m.  Om deze verbreding mogelijk te maken heeft een kosteloze grondafstand plaatsgevonden ten 
voordele van het openbaar domein. 
 
Enkele gebouwen zijn nog gedeeltelijk gesitueerd in de 12.00 m brede strook.  Het betreft veelal 
oudere gebouwen die als geachte vergund kunnen beschouwd worden.  Het is niet duidelijk op 
welke manier de uitbreiding van het bedrijfsgebouw op de hoek Spoorweglaan - Posterijlaan 
gerealiseerd is.  Dit gebouw is op 19.10.1977 vergund uitgaande van een wegbreedte van 10.00 
m wat afwijkt van het bij K.B. goedgekeurde rooi- en onteigeningsplan.  Let wel, dit plan is 
opgemaakt in 1973 en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad op 17.04.1973, de 
definitieve goedkeuring volgde op 12.10.1977. 
 
Met dit RUP wordt duidelijkheid geschapen ten aanzien van het openbaar domein en de inplanting 
van bouwvolumes.  Naar analogie met de beslissing onder Art. 3 van voornoemd K.B. wordt 
vastgelegd dat (delen van) bouwvolumes die gesitueerd zijn in de 12.00 m strook dienen herbouwd 
te worden binnen de bestemmingszone van het RUP op het moment dat voor het desbetreffende 
volume aan aanvraag voor structurele bouwwerken (renovatie, verbouwing, herbouwen, 
nieuwbouw) aangevraagd wordt.  Deze intentie is duidelijk weergegeven op het grafisch plan - zie 
symbolen. 
 

 
 

 
Binnengebied aan de Spoorweglaan 

 

B. Ordenen van een bestaande woningengroep 
 
Dit betreft de achterliggende groepering van woningen en een bedrijf gelegen tussen (ex)Anziplast 
en Vanafish. 
In dit achterliggend gebied bevindt zich een groep woningen en een bedrijfsgebouw.  Deze 
bebouwing is vergund of geacht vergund. 
De ontsluiting is eerder precair te noemen, een deel is openbare weg en verder zijn er een reeks 
wederzijdse erfdienstbaarheden. 
 
Ordening en verdere ontwikkeling voor deze cluster zijn pas mogelijk op het moment dat gezorgd 
wordt voor een voldoende uitgeruste publieke weg.  Deze ontsluiting dient tevens bruikbaar te zijn 
voor de aanwezige ambachtelijke activiteit (vrachtwagens met keerpunt) en voor openbare 
dienstverlening en noodverkeer.   
In het grafisch plan wordt daarom de aanleg van een passend tracé opgelegd, dit maakt de 
ontsluiting en (her)ontwikkeling van alle aanpalende percelen mogelijk.  Voor de realisatie van 
deze ontsluiting wordt gerekend op privaat initiatief.   
Het is een doelstelling van het RUP om in zone 4 een volwaardige woonontwikkeling mogelijk te 
maken die aansluit bij de aanpalende stroken voor wonen. 
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150b2/2 

 

Tuin 150v en gebouw 150c2/2 

 

 

 
7.2. Kleine ambachtelijke bedrijven en loodsen 

Verspreid over het plangebied zijn in de diepe tuinen nogal wat bijgebouwen en loodsen aanwezig. 
Deze constructies zijn vergund en worden zonder gekende storende invloeden gebruikt i.f.v. 
beroepsactiviteiten van de bewoners van de op het perceel aanwezige woning. 
Een duidelijk concentratie is aanwezig op de percelen 196 Y, 196 A2,  196 F2, 195 K2 en 195H2.  
Gezien het karakter van de gebouwen, de aanwezige bestemmingen en de vergunningen kunnen 
deze gebouwen en functies behouden blijven. Het gebruik dient evenwel beperkt te blijven tot niet 
storende activiteiten die verzoenbaar zijn met de woonomgeving. 
De omvang van de bebouwing wordt beperkt tot de mogelijkheden geboden in de 
stedenbouwkundige voorschriften.  
Een 8 m brede strook langs het valleigebied is aan te leggen als dicht begroeide bufferzone met 
streekeigen hoog- en laagstammen. 
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7.3. Bedrijven 

Verspreid over het plangebied zijn een aantal bedrijven aanwezig. De aard en omvang van de 
van de bedrijven is erg uiteenlopend. 

Als algemene en belangrijkste doelstellingen gelden: 
- optimaliseren van het samengaan tussen de bedrijven, de woonomgeving en de open 

groene ruimte; 
- een haalbaar toekomst perspectief bieden aan wat bestaat en vergund is. 
Het gegeven dat deze bedrijven gesitueerd zijn langs een goede en daarvoor bestemde ontsluiting 
(zie verder) is een belangrijk gegeven. 
 

 

Anziplast: hoek Posterijlaan en Spoorweglaan 

 

 
 
 
 
Merk op dat in beide ontwerpbenaderingen een overgang in 
typologie aanwezig is van de eengezinswoningen langs de 
Spoorweglaan naar de compacte woongebouwen. 

 
A. (ex)-Anziplast (percelen 149 k2 en 149 g2) 
 
Gesitueerd op de hoek van de Spoorweglaan en de Posterijlaan. 

Het is het in oppervlakte grootste bouwvolume in het plangebied. 

De locatie op het kruispunt van de Spoorweglaan en de Posterijlaan is van belang. Deze positie 
kan uitgroeien tot een visuele poort voor de gemeentekern.  
Het daar aanwezige bedrijf heeft de locatie verlaten. De bedrijfsactiviteiten zijn op een andere 
plaats, buiten de gemeente, geherlocaliseerd deels als gevolg van het ontbreken van 
uitbreidingsmogelijkheden op deze plaats. 
De oudere bedrijfsruimten zijn ingenomen door een aantal kleinere bedrijven die ruimte huren.  De 
opsplitsing in kleinere units is niet vergund.  De beeldkwaliteit en de aantrekkingskracht zijn gering 
te noemen. 
 
Vanuit het samengaan van dit complex met de context stellen zich enkele vraagstukken.  
Vooreerst is er het beeld ten opzichte van de omgeving (toegangspoort gemeentekern, gebrek 
aan inpassing in het landschap).  Daarnaast is er de problematiek van de rooilijn langs de 
Spoorweglaan en de noodzaak om de bedrijvensite visueel te bufferen tegenover het valleigebied.  
Het beeld van de site is alles behalve aantrekkelijk te noemen.  De site is bestemd als woongebied 
aan de rand van de kern. 
 
Door de gemeente is er voor geopteerd om de ambachtelijke activiteit te consolideren in de huidige 
vorm en omvang.  Op het moment dat de ambachtelijke activiteiten beëindigd worden ontstaat de 
mogelijkheid om een samenhangend woonproject te realiseren. 
 

Als verduidelijking voor deze intentie is ontwerpend onderzoek gedaan voor deze site.   
Als uitgangspunten zijn compactheid en verbondenheid gehanteerd. 
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In beide ontwerpen zijn volumes met 3 en 4 bouwlagen 
vermengd.  De hogere volumes geënt op de Posterijlaan. 
 

 

 

 

 

Compact wonen Model 1 
 

Realiseerbare bruto vloeroppervlakte ca. 5 300 à 7 600 m² 
Oppervlakte gemeenschappelijke open ruimte ca. 5 400 m² 
Woningendensiteit 35 à 50 wooneenheden/ha 
 

Onder verbondenheid is de relatie met de omgeving (straat, hoekpositie en landschap) en de  
bestaande wooncluster aan de bedrijfsgebouwen hier te begrijpen. 
Met compactheid wordt hier bedoeld: een groter aantal wooneenheden realiseren dan in een 
‘traditionele’ verkaveling. Een traditionele verkaveling geeft de mogelijk om op de beschouwde 
oppervlakte een 30-tal percelen met beperkte omvang te plannen.  Hiervoor wordt niet geopteerd, 
wel voor compacte woonvormen in een eerder open context langs de rand van de gemeentekern.  
De aanleidingen hiervoor zijn ondermeer ingegeven door de visie van de Vlaamse Regering en 
de Vlaams Bouwmeester. 
 
 

 
Compact wonen Model 2 
Beide ontwerpen auteursrechtelijk beschermd voor  E + W EGGERMONT   
 
Realiseerbare bruto vloeroppervlakte ca. 6 000 à 7 200 m² 
Oppervlakte gemeenschappelijke open ruimte ca. 5 400 m² 
Woningendensiteit ca. 45  wooneenheden/ha 
 
De mogelijkheden van de stedenbouwkundige voorschriften werden bij middel van bovenstaand 
ontwerpend onderzoek getoetst.   
Er is uitgegaan van het behoud van de bestaande woningen langs de Spoorweglaan, een deel 
van de diepe tuinen van deze woningen zijn in dit onderzoek in de woonontwikkeling betrokken.  
Ten noorden van 144T zijn 4 nieuwe rijwoningen ingeplant en een herontwikkeling van de 
zonevreemde  (doch vergunde) bestemmingen is voor de toekomst gevrijwaard. 
Langs de Spoorweglaan zijn 4 rijwoningen toegevoegd met een oppervlakte van de kavel die 
beperkt is tot 250 m², op de hoek met de Posterijlaan is een woonvolume met 4 bouwlagen 
ingetekend. 
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Langs de rand met het valleigebied worden in het ene geval een 4-tal volumes met 6 woonunits 
over 3 lagen voorzien, in het andere geval een reep met 21 geschakelde woningen eveneens over 
3 bouwlagen. 
Als uit bovenstaande cijfers blijkt is de oppervlakte van de gemeenschappelijke groene ruimte 
nauwelijks kleiner dan de bruto vloeroppervlakte.  De resulterende groene ruimte is ongeveer de 
helft van de totale betrokken grondoppervlakte, in de voorschriften is bepaald dat 40 % van de 
oppervlakte waarvoor een aanvraag ingediend wordt een open groene bestemming moet hebben.  
Voor het parkeren van voertuigen van bezoekers zijn in de open ruimte voldoende mogelijkheden 
ingetekend, de voertuigen van de bewoners zijn ondergronds te stallen. 
 

 
 

 

 

 

 

Straatzijde van het bedrijf na slopen van de oude woning 

 
B. Vanafish (percelen 197 c3 en 185 C) 
 
De vergunde gebouwen en activiteiten (visrokerij) hebben zich op deze plaats ontwikkeld zonder 
herkenbare conflicten met de omgeving. In dit plan worden volgende maatregelen voorzien voor 
de  verdere evolutie van het bedrijf rekening houdend met een goed nabuurschap: 
 
1. Langs de Spoorweglaan wordt de mogelijkheid geboden om een bouwvolume te realiseren 

met het oog op een meer continu straatbeeld.  In dit bouwvolume zijn een combinatie van 
wonen en ondersteunende functies (administratie, personeel, archief, opslag van goederen 
met uitsluiting van voedingswaren) voor het bedrijf mogelijk. 

 Hiermee wordt het accent gelegd op het woonkarakter van de Spoorweglaan.  Het kan zeker 
de bedoeling niet zijn om het bedrijf een dominante aanwezigheid te geven in de straat. 

2. Er dient gezorgd voor een goede en veilige ontsluiting voor vrachtwagens van en naar het 
bedrijf. 

3. Voor zover dit nodig mocht blijken in functie van de werking van het bedrijf kan de bedrijfsruimte 
met volumes verbonden worden met het bouwvolume langs de straat.  De hoogte van het 
verbindend volume dient beperkt te blijven tot één laag zodanig dat het niet storend is voor de 
aanpalende woonfunctie. 

4. De omvang van de bedrijfsgebouwen is duidelijk afgebakend rekening houdend met de 
mogelijkheden van het perceel, de omgeving en een zinvolle bedrijfsorganisatie. 

 Dit houdt ondermeer in dat: 
 -  een beperkte uitbreiding van de gebouwen mogelijk gemaakt wordt zodanig dat de 

bedrijfsorganisatie geoptimaliseerd kan worden o.a. door het bouwen van een accommodatie 
in vervanging van de losstaande elementen (containers etc.);  

 -  de hoogte van de gebouwen beperkt blijft en waar mogelijk (bvb. naar aanleiding van het 
uitvoeren van vergunde werken) maatregelen gerealiseerd worden voor de optimalisatie van 
de inpassing van de bouwvolumes in de omgeving; 

5. Tussen het bebouwbare deel van de zone en de groenbuffer wordt voldoende ruimte voorzien 
voor het veilig organiseren van laden, lossen en manoeuvreren;  

6.  Ruimte bestemd wordt voor het realiseren van een adequate buffer t.o.v. het valleigebied. 
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Door het bedrijf is - na de vrij recente bedrijfsovername - gezocht naar een optimale organisatie, 
om dit mogelijk te maken is de ruimte voor ontsluiting langs de oostzijde vergroot, een beperkt 
deel van een aanpalende eigendom is verworven.  Hierdoor is de eigendomssituatie in 
overeenstemming gebracht met de bestaande terreinsituatie (positie van een beek en berm) en is 
voornamelijk ruimte voorhanden om een adequate groenbuffer van 8 m te realiseren. 
De beperkte uitbreiding van de site laat toe de bedrijfsorganisatie te verbeteren, de ruimte voor 
intern verkeer te reorganiseren en een adequate groen buffer tegenover de vallei en de omgeving 
te realiseren. 
 

 
 
 

 
 
 

 
C. Schrijnwerkerij Bouvry (percelen 150/02 C2 en 144T) 
 
Bedrijfsgebouw (voormalige weverij) 144t 
De bestaande bestemming blijft behouden.  Het betreft een vergunde zonevreemde constructie. 
Een uitbreiding van de ambachtelijke activiteiten is niet gewenst. 

Het is op dit moment geen optie om deze locatie herbestemmingsmogelijkheden voor wonen te 
geven gezien de ligging in het agrarisch valleigebied 
 
Voorbouw deel 150c2/2 
Gezien de fysieke toestand en de ligging in woongebied wordt er voor geopteerd om de 
woonbestemming voorop te stellen (zone 4), het past niet in de omgeving om de ambachtelijke 
bestemming bijkomende ruimte te geven. 
 
Zie ook de toelichting onder 7.1 Ordenen van een bestaande woningengroep. 

 

 

Meulebekestraat langs het bedrijf Preta 

 
D.  Preta (perceel 206 S2) 

- Dit bedrijf is historisch gegroeid op deze locatie in de huidige bedrijfsgebouwen. 
- De bestaande en vergunde activiteiten worden in het RUP geconsolideerd. 
- Omdat het activiteitenniveau laag is en het niet wenselijk is een volwaardige ambachtelijke 

activiteit op deze locatie te laten ontwikkelen krijgen de bedrijfsterreinen de nabestemming 
wonen - de gebouwen liggen in de bouwzone. Op het moment dat de bedrijfsactiviteiten op de 
huidige site stopzet worden, zal het terrein ingezet worden voor huisvesting.  De woonfunctie 
zal op dit moment homogener aanwezig worden.  
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Het valleigebied langs de Posterijlaan: Het plangebied 
bevindt zich links van de Breemeersbeek 

 
7.4. Valleigebied Breemeersbeek  

- Het valleigebied van de Breemeersbeek wordt geconsolideerd als natuurlijke structuur.  Het 
vormt één van de natuurverbindingsgebieden in Pittem. 

- In het kader van integraal waterbeheer is deze zone ingevuld als overstromingszone en 
valleigebied.  Hierdoor wordt ruimte voorzien als buffercapaciteit voor de loop van de 
Breemeersbeek.  Deze functie wordt gecombineerd met de mogelijkheid om deze zone 
eveneens te gebruiken voor beperkte, niet-hinderende agrarische doeleinden. Specifieke 
voorschriften zijn uitgewerkt. 

- In het RUP worden dus bijkomende voorwaarden opgelegd ten aanzien van het gebruik van 
het valleigebied voor landbouw, waterbeheersing, natuur en mede-recreatief gebruik. In dit 
verband verwijzen wij naar wat van kracht geworden is voor dezelfde zone in het B.P.A. 
Breemeersbeek. 

- De beek is enkele jaren terug geherprofileerd met een natuurtechnisch dwarsprofiel met 
variabele breedte. De oevers zijn aangelegd met zachte taluds (8/4) en verstevigd met houten 
palen, eiken kantplanken, riettegels en rietbeplantingen.  

- De problematiek waterbeheersing wordt verder behandeld. 

 

Gewenste verkeersstructuur Pittem  
(GRS Pittem juni 2008–Richtinggevend Deel–Kaart 04)  

 
7.5. Verkeer 

De Spoorweglaan – Meulebekestraat zijn in het GRS Pittem – zie Kaart 04, Richtinggevend 
gedeelte – opgenomen als lokale ontsluitingsroute tussen de Brugsesteenweg en de 
Meulebekestraat (geel tracé).  Bij de inrichting van de verkeer in het gebied is hiermee rekening 
te houden in nauw verband met de functie woonomgeving. 
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Lokaal en provinciaal fietsroutenetwerk (bron:GRS Pittem 

juni 2008–Richtinggevend Deel–Kaart 03)  

 
 
 
 
De Voetweg - is in het Mobiliteitsplan opgenomen als gewenste bovenlokale fietsroute. Dit pad is 
ook voorzien als ontsluiting voor de aanpalende woningen en is voor langzaam verkeer in te 
richten. 
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 8.  WATERTOETS 

 
Watertoets 

 

Vanuit de kaart Watertoets blijkt dat in het plangebied liggende deel van het waterloop 
Breemeersbeek behoort tot ‘effectief overstrominggevoelig’ gebieden. Het valleigebied 
behoort tot ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ gebieden. 

De andere documenten en kaartmateriaal in verband met het waterbeheer zijn in de nota 
Verzoek tot raadpleging RUP Spoorweglaan (zie bijlage) te vinden. 

 

 

 

 

Actuele kaart Watertoets - overstromingsgevoelige gebieden 2014 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de overstromingsgevoeligheid niet overlapt met het voor wonen en 
bedrijven bestemde deel van het plangebied. 

 



 
 GEMEENTE  PITTEM  R U P   2      S P O O R W E G L A A N   T O E L I C H T I N G S N O T A  44  
 

 

 
 

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW E + W  EGGERMONT versie d.d. 20.01.2020 

 
  

 9.  RUIMTEBALANS 

 
 
De verschuivingen zijn eerder beperkt te noemen en in 
hoofdzaak het gevolg van het opheffen van zonevreemde 
situaties (vergunde woning en vergund bedrijf).  De zuidelijke 
uitbreiding van het bedrijf Vanafish inclusief de groenbuffer ligt 
deels in het agrarisch gebied van het gewestplan. 
De ambachtelijke bedrijven (ex-Anziplast en Preta) blijven als 
woongebied bestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
De opgegeven oppervlaktes zijn in ha. en bepaald aan de 
hand van het grafisch plan. 

 
Gewestplan  RUP  

 Categorie 
gebiedsaanduiding     

 Categorie 
gebiedsaanduiding      

Woongebied 6.4439  Woongebied  6.188 
     zone wonen 4.848   
     Zonevreemd wonen 0.1324   
     nabestemming wonen 1.2076   
Agrarisch 9.8350  Agrarisch  9.2808 
          
          
Ambacht 0.0000  Ambacht  0.8101 
     zone 6.1, 6.2 + buffer 0.8101   
PLANGEBIED 16.2789  PLANGEBIED   16.2789 
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 10.  PLANBATEN - PLANSCHADE 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

Bijgaande kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. 
§1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

Bovenstaande kaart en het overzicht dat gegeven is onder 9. (Ruimtebalans) zijn opgemaakt 
conform Art. 2.2.2. § 1.7 van de VCRO voor de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die aanleiding zou kunnen geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing, 
een kapitaalcompensatie of een gebruikerscompensatie. 
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planschadevergoeding, een planbatenheffing, een 
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.  -  
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en 
volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  De 
regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 
en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  De 
regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in 
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid.  De regeling over de 
gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 
maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.   
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de 
percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die 
aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing.  De opname 
van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een 
heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan 
worden verkregen.  Voor elk van de regelingen gelden 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per 
individueel geval beoordeeld worden.  Het register kan dus 
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór 
de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het 
huidige plan.  In een aantal gevallen verschilt de 
cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden 
ingetekend in het oude en het nieuwe plan.  Daarom kunnen 
bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden.  Het 
register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
 
 
 
 
 
 

PLANSCHADE is mogelijks van toepassing voor de kleine repen landbouwgrond die door de 
globaal bepaalde grens van het gewestplan de facto (eigendomssituatie, morfologie van het 
terrein) behoren tot het landbouwgebied.   
Op bijgaande figuur aangeduid met een rode achtergrond en horizontale gele lijnen. 
 
Deze kleine repen grond zijn echter nooit in aanmerking gekomen of gebracht om bebouwd of 
verkaveld te worden gezien de beperkte oppervlakte en dito afmetingen. 
 
Zie hierover de VCRO artikel 2.6.1. onder 

§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden 
ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning 
om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkavelen, terwijl het de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor 
een vergunning om te bouwen of te verkavelen. 

 
PLANBATEN 
 
1. Zone voor landbouw gaat over naar gebiedscategorie ambacht 
 
Aangeduid op de kaart met een gele achtergrond en paarse horizontale lijnen 
 
Betreft de locaties: 
- Zonevreemd bedrijf Bouvry 
Deze vergunde zonevreemde constructie is gelegen in het later vastgestelde agrarisch gebied. 
- Visrokerij Vanafish 
Een beperkte uitbreiding van dit bestaande en vergunde bedrijf is onmisbaar voor een 
verantwoorde bedrijfsvoering.  De gronden zijn eigendom van het bedrijf. 
 
Zie hierover voor beide locaties de VCRO artikel 2.6.5. onder 

6° wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en 
niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende 
bestemming krijgt ten gevolge van het plan; 

 
2. Zone voor Landbouw gaat over naar gebiedscategorie Wonen 
 
Aangeduid op de kaart met een gele achtergrond en rode horizontale lijnen 
 
Betreft de locatie van de vergunde zonevreemde woning op 144r. 
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Zie hierover voor beide locaties de VCRO artikel 2.6.5. onder 
4° wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde 
en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen geëigende 
bestemming krijgt ten gevolge van het plan; 

 
Voor beide categoriën zijn waarschijnlijk geen planbaten van toepassing. Zie ook naaststaande 
disclaimer. 
  

 
  

 11.  RUIMTELIJK BELEID BINNEN AGRARISCHE GEBIEDEN WAARVOOR DE  
   BESTAANDE PLANNEN HERBEVESTIGD ZIJN (HAG) 

 
 
 
 

HAG is van toepassing voor de oppervlakte van bestemmingen (zie hiervoor) die gesitueerd zijn 
in het agrarisch gebied. 
 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn er geen specifieke aanduidingen terug te 
vinden in de 'Ruimtelijke visie van landbouw, natuur en bos - Regio Leiestreek'. De aanduiding 6.1 
en 8.4 op kaart 2a betreffen de kleiputten Ampe (BPA 'De Kapelle') en de kam Koolskamp - Egem 
- Tielt.  
De doelstellingen van dit RUP interfereren niet met voornoemd document.  
De problematiek van (vergunde of vergund geachte) bedrijven en woningen gesitueerd in 
agrarisch gebied is behandeld in het GRS.  
 
EIGENDOMS- EN GEBRUIKSSITUATIE 
Het site van het bedrijf Bouvry (144T), de nevenstaande woning (144R) en een deel van de 
oppervlakte van Vanafish (185C) zijn sinds lang onttrokken aan de landbouw.  Zie historiek van 
de vergunningen onder 3.10 Afgeleverde vergunningen.  De woning is vergund in 1941, een 
verbouwing in 1970; het bedrijf is vergund in 1967 en 1968.  Het bedrijf op 144T is vergund als 
fabriek in 1968. 
Gezien de gronden niet meer voor landbouw ingezet worden en gezien de vergunningen is het 
zoeken naar alternatieven niet van toepassing. 
Op de betrokken grondoppervlakken is sinds zeer lang geen landbouwactiviteit meer aanwezig.  
Het gebruik van de aanpalende voor landbouw bestemde gronden worden niet beïnvloed. 
  
Door middel van het RUP wordt het samengaan van deze bebouwing met de omgeving 
geoptimaliseerd.  
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ALTERNATIEVE LOCATIE 
Redelijke alternatieven zijn niet voorhanden, herlocalisatie is ook omwille van economische 
redenen niet mogelijk. De vergunningentoestand voor de gebouwen en bestemmingen is een 
feitelijk ondanks de ligging in agrarisch gebied. 
 
FLANKERENDE MAATREGELEN 
Het RUP geeft een strikte omschrijving/begrenzing voor de bedrijfsvesting(en) en het perceel met 
de woning waardoor een verdere aantasting van de ruimte voorkomen wordt. Gezien er geen 
landbouwareaal verloren gaat is er geen nood aan een planologische ruil.  
 

 In het advies van het Departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de plenaire 
vergadering d.d. 20.06.201  is gesteld dat: “Voor het herbestemmen van de zonevreemde woning 
en bedrijf naar een strook voor wonen en ambacht met gesloten bouwvolumes kan akkoord 
gegaan worden gezien de bestaande en vergunde achtergrond.” 

 
  

 12.  SEVESO BEDRIJVEN 

 Volgens gegevens van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn de dichtst bijgelegen 
Seveso –bedrijven: Latexco in Tielt/Schuiferskapelle en Carpenter Roeselare. Beiden op een 
afstand van ca. 5 km. 

 
  

 13.  OP TE HEFFEN BEPALINGEN 

 Alle bestemmingen van het gewestplan worden voor het plangebied opgeheven.  

 
  

 14.   OP TE HEFFEN VERKAVELINGEN 

 Alle in het plangebied gelegen verkavelingen – een overzicht is gegeven onder 3.3. – worden in 
toepassing van artikel 41 v.h. decreet van 22.10.1996 vernietigd bij de definitieve vaststelling van 
dit plan. De voorschriften van dit RUP worden dan van toepassing. 
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 15.  RVR-TOETS 
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Brief LNE d.d. 11.06.2009  16.  VERZOEK TOT RAADPLEGING – SCREENING    v r i j s t e l l i n g 
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 VERZOEK TOT RAADPLEGING - SCREENING 

  Zie bijlage 
 


