P R O C O R O West-Vlaanderen

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 Sint-Andries
Tel. 050 40 35 37

Daguitstap 15/06/2017
verslag 191

AGENDAPUNTEN
1. Toelichting, terreinbezoek, bespreking en advisering VO PRUP ’t Veld (Ardooie-Meulebeke) ...............
2. Terreinverkenning kleiputten Egem ...........................................................................................
AANWEZIG

-

Effectieve leden:
Dhr. Piet GELLYNCK
Dhr. Koen DEWULF
Dhr. Oscar WULLEPIT
Mevr. Sophie IDE
Dhr. Peter NORRO
Dhr. Koen VANNESTE

Voorzitter PROCORO
Ondervoorzitter PROCORO - Dienst Vergunningen
Boerenbond
Dienst vergunningen – sectie ruimtelijke ordening
Dienst MiNaWa
Dienst mobiliteit en weginfrastructuur


-

Plaatsvervangende leden:
Mevr. Elly DEBEVER
Dhr. Bart VANWILDEMEERSCH
Mevr. Martine LANGEN
Dhr. Gabriël VANDEMAELE
Dhr. Wouter VUYLSTEKE
Dhr. Michel GILTE

Dienst vergunningen – sectie milieuvergunningen
Bond Beter Leefmilieu vzw
Natuurpunt vzw
Natuurpunt vzw
Dienst MiNaWa
Westtoer


-

vertegenwoordigers politieke fractie:
Dhr. Koen BULTINCK
Mevr. Gerda SCHOTTE

Vlaams Belang
GROEN


-

vaste secretaris
Dhr. Stephaan BARBERY

Secretaris PROCORO

VERONTSCHULDIGD

-

effectieve leden:
Mevr. Veerle DE MEY
Dhr. Mark DESMET
Dhr. Pétur EDVARDSSON
Dhr. Franky ROELS
Dhr. Eric VANDORPE
Dhr. Guido VANDENBROUCKE
Mevr. Katty DE WILDE
Dhr. Eric BOUSSERY
Mevr. Gwendoline VERMEIRE
Mevr. Katrien FEYS
Dhr. Tom DECOCK
Dhr. Stefaan GHEYSEN
Mevr. Anne VANDERMEULEN
Dhr. Torben WOLFS
Mevr. Sophie MUYLLAERT
Mevr. Mieke ACKX

VOKA
UNIZO
ACV
ABVV
Bond Beter Leefmilieu vzw
Natuurpunt vzw
Bond Beter Leefmilieu vzw
Algemeen Boerensyndicaat
VRP
Dienst vergunningen – sectie ruimtelijke ordening
POM
Westtoer
Dienst Welzijn
Dienst Landbouw
Dienst Erfgoed
Dienst Cultuur


-

Plaatsvervangende leden:
Dhr. Jonas PLOUVIER
Mevr. Petra BREYNE
Dhr. Bjorn MOUS
Mevr. Leen LAUWERS
Dhr. Wim CARREIN
Dhr. Maarten STUER
Mevr. Jivannah GODEFROID
Dhr. Lieven VEULEMANS
Mevr. Katrien VANCRAEYNEST
Dhr. Bart BOERAEVE
Dhr. Jeroen CORNILLY
Mevr. Wendy LEPLAE

VOKA
UNIZO
ABVV
VRP
VRP
Boerenbond
Dienst Vergunningen – sectie ruimtelijke ordening
Provinciale Dienst Welzijn
Dienst mobiliteit en weginfrastructuur
Dienst landbouw
Dienst Erfgoed
Dienst Cultuur


-

vertegenwoordigers politieke fractie:
Mevr. Annie COOL
Dhr. Peter ROOSE
Dhr. Rik BUYSE

CD&V
Sp.a
N-VA

1

p.02
p.08

AFWEZIG

-

effectieve leden:
Mevr. Sabien TYBERGHIEN

VRP


-

vertegenwoordigers politieke fractie:
Dhr. Gilbert VERKINDEREN

Open VLD

2

VERSLAG
De voorzitter verwelkomt de leden, de plaatsvervangende leden en waarnemende leden van de
politieke fracties op de halfjaarlijkse uitstap van de PROCORO. De vergadering is aldus openbaar.

1. Voorontwerp PRUP ’t Veld (Ardooie-Meulebeke)
1.1. Toelichting
De voorzitter stelt voor om eerst de toelichting te houden over het voorontwerp provinciaal RUP ‘t
Veld. De voorzitter wil de vragen beperken tot enkel informatieve vragen. Na het terreinbezoek wil
de voorzitter overgaan tot de bespreking.
Mevrouw Lisa Stroobandt van de dienst ruimtelijke planning licht het voorontwerp PRUP ’t Veld toe.
De voorzitter vraagt welke gronden reeds in eigendom zijn van de provincie?
Mevrouw Lisa Stroobandt van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat de gronden waar het
nieuwe cafetaria en bufferbekken moeten komen, reeds eigendom zijn van de provincie. Ook het
zuidelijkste perceel van de bosuitbreiding is eigendom van de provincie.
Een lid vraagt wat de plannen zijn met het kasteelpark?
Mevrouw Lisa Stroobandt van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat het kasteel en het
bijhorende park in privébezit is. De bepalingen zijn overgenomen van het gewestplan. Het is de
bedoeling om gesprekken te voeren om na te gaan of het park toegankelijk kan gemaakt worden
voor de burgers.
Een lid vraagt waarom de veldbossen voor een deel als recreatie bestemd zijn en voor een deel als
natuurgebied?
Mevrouw Lisa Stroobandt van de dienst ruimtelijke planning, verduidelijkt dat dit overgenomen is
van het gewestplan. In het recreatiegebied zijn er ook weekendverblijven aanwezig en permanente
bewoning.
Een plaatsvervangend lid wil een voorstel toelichten vanuit de regionale natuurvereniging de
Torenvalk.
De voorzitter vindt het goed dat het voorstel wordt toegelicht zodat ieder lid straks dit voorstel kan
aftoetsen op het terrein.
Het plaatsvervangend lid legt het voorstel uit aan de hand van een kaart. Het voorstel wordt
toegevoegd aan het verslag.
Belangrijkste elementen die in het voorstel toegevoegd worden aan het voorontwerp PRUP:
 recreatiegebieden bestemmen als bosgebied met uitdoving van de weekendverblijven
 bijkomend bos tussen de veldbossen, alsook groene verbinding met het provinciaal domein
 ten noorden van de Vennensdreef is er nog een 1 ha groot ontginningsgebied, die als
natuurgebied zou kunnen bestemd worden
 trage verbinding, zoals voorzien op het terreinbezoek
 Vennensdreef is nu door eigenaar afgesloten, terug openen
 betere bescherming voor de boswachterwoning
Het plaatsvervangend lid vraagt dat de provincie meer ambitie zou tonen in haar plannen voor het
gebied rond het provinciaal domein.

1.2. Terreinbezoek door de leden (zie bijgevoegde kaarten)
De PROCORO doet eerst een busrit rond de contouren van het provinciaal RUP. Aansluitend is er
een wandeling vanaf het café De Toerist doorheen de Veldbosjes naar het cafetaria van het
provinciaal domein.
Mevrouw Lisa Stroobandt en de heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning zorgen voor
de nodige toelichting.
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1.3. Bespreking en advisering van het voorontwerp provinciaal RUP ’ t Veld
De voorzitter gaat over tot de bespreking.
Aangezien er een nieuw voorstel werd toegelicht vanuit de natuursector, wil de voorzitter eerst het
woord geven aan de vertegenwoordiging vanuit de landbouw.
Het lid zegt dat het RUP vanuit de agrarische sector geen goedkeuring kan krijgen. Het lid meent
dat de mogelijkheden die worden gecreëerd voor recreatie binnen het provinciaal domein kunnen
plaats vinden binnen het domein. Het domein is groot genoeg. Er is blijkbaar geen plaats omdat
het grootste deel moet gerespecteerd worden als natuurgebied. De verschillende functies moeten
dan maar in het agrarisch gebied voorzien worden.
De provincie pleit voor zuinig ruimtegebruik maar er wordt een groot gebied voorzien als zone voor
natuurpark waar recreatie de hoofdfunctie krijgt. Er wordt 19 ha agrarisch gebied omgezet naar
een groene bestemming. Is dit zuinig ruimtegebruik? De provincie heeft nochtans een voorbeeld
functie. Het lid verwijst hierbij naar de bespreking van het GRS Ieper waar we principieel voor de
landbouw zijn maar intussen nemen we beetje per beetje agrarisch gebied in.
Ten westen van het domein wordt er een bufferstrook ingetekend. Het dient als een bescherming
voor het natuurgebied tegen de landbouwactiviteiten. Het lid stelt dit in vraag. In het zuidelijk deel
is er een dreef waar kan gewandeld worden en perfect kan dienen als buffer. Daar waar
zogenaamd een buffer is, is dit omdat de landbouwer wil voldoen aan de Europese richtlijnen. Het
voorzien van een bufferstrook is voor het lid een verdoken vorm om het provinciaal domein te
kunnen uitbreiden. Voorts zegt het lid dat de overhangende takken naar het agrarisch gebied geen
probleem vormen wat betreft de schaduw omdat er daar weinig schaduw is.
Het lid vraagt zich af hoe groot het domein eigenlijk moet zijn. Er bestaan blijkbaar normen
hierover.
Het lid heeft opmerkingen over de toelichtingsnota:
 p.25, 5.3. PRS-WV: de visie over glastuinbouw voor Midden-West-Vlaanderen ontbreekt. Dit
is goedgekeurd door de deputatie.
 p.35: op de kaart zijn de recreatiegebieden van het gewestplan in het groen gekleurd en
aangegeven als ‘groene bestemmingen gewestplan’. Dit klopt niet.
 p.37: 6.1.1. Het gebied wordt omschreven als: ‘de oostelijke zoekzone’ wordt gekenmerkt
door het fenomeen ‘verpaarding en vertuining’. Het lid wijst erop dat er nog een belangrijk
aandeel landbouw aanwezig is in deze oostelijke zoekzone.
 p.38: Een prioritaire doelstelling is het bufferbekken; moet de provincie het probleem van
Aquafin en hun overstort oplossen? Zal de buffer een recreatieve functie krijgen? Het gebied
is nergens terug te vinden op de kaarten van overstromingsgebied of overstromingsgevoelig
gebied of recent overstromingsgebied.
 p.39: er wordt een cafetaria en speelplein voorzien. In de provinciale visie voor het
buitengebied kunnen er geen nieuwe horecazaken gebouwd worden. Hier wordt niet naar
verwezen. Het is begrijpbaar dat er gezocht wordt naar een oplossing maar de visie telt
blijkbaar niet.
 p.43: er is een verwijzing naar een inrichtingsnota. Het lid betreurt dat er geen
inrichtingsnota is. Dit is toch een vraag vanuit de PROCORO maar het is er niet.
Het lid heeft ook een aantal voorstellen:
 Kan de zone voor natuurpark met de cafetaria, buffer en parking niet beperkt worden in het
kader van zuinig ruimtegebruik?
 Kan de zone voor bufferstrook niet bestemd blijven als agrarisch gebied? Er zou onderzocht
kunnen worden om te werken via beheersovereenkomsten.
 Het gebied dat wordt gezien als Herbevestigd Agrarisch Gebied laat geen glastuinbouw toe.
Het lid kan akkoord gaan dat er geen nieuwe landbouwbedrijven gebouwd worden. Maar
waarom mogen de bestaande landbouwbedrijven niet evolueren naar glastuinbouw?
 Er wordt een fietsdoorsteek voorzien naar de nieuwe cafetaria. Dit dient ook voor de
bevoorrading. Moet dit straks met de fiets gebeuren?
 Het lid pleit om de langzame verbinding te voorzien zoals die werd afgewandeld tijdens het
terreinbezoek. Dit is beter dan het voorstel op het RUP. Het is niet omdat de betrokken
eigenaar niet wil dat de afgewandelde doorsteek niet kan. De anderen moeten blijkbaar de
langzame verbinding aanvaarden langs hun grond, terwijl ze dit ook niet willen.
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In het RUP wordt ook een overdruk erfgoed voorzien. Is dit zinvol? Het lid meent dat dit
goed is om informatief te vermelden maar het is niet wenselijk om dit op te nemen in de
voorschriften.

De voorzitter meent dat er geen discussie kan bestaan over het al dan niet voorzien van een
inrichtingsnota. Het is evident dat dit er komt.
Een lid vraagt of er reeds een inrichtingsnota in opmaak is?
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er een engagement is
om een inrichtingsnota op te maken. Hierbij is het belangrijk om te weten wat de plannen zijn
vooraleer te zoeken naar middelen om de plannen te realiseren. Als blijkt dat er een aantal opties
niet doorgaan, dan was dit verloren tijd. De opmaak van een inrichtingsnota wordt aldus voorzien
tussen het voorontwerp en de voorlopige vaststelling. Deze inrichtingsnota kan ook
teruggekoppeld worden aan de PROCORO.
De voorzitter meent dat dit goed zou zijn dat dit ook voorgelegd wordt aan de PROCORO.
Een lid wil de PROCORO eraan herinneren dat het voorontwerp PRUP kadert in het Vlaams verhaal
van AGNAS (afbakening agrarische en natuurlijke structuur). Het is een zone waar bijkomende
natuur moet voorzien worden en waarbij de afweging wordt gemaakt ten aanzien van de
landbouw. Hierbij worden een aantal knelpunten terzelfdertijd opgelost.
Een ander lid meent dat de provincie de norm hanteert dat een provinciaal domein 50 ha groot
moet zijn. Het domein ’t Veld is slechts 44 ha groot.
Het lid repliceert dat dit niet het uitgangspunt vormt. Er moeten verschillende knelpunten opgelost
worden. Bovendien is er een vraag naar groen, dat sterk versnipperd voorkomt in de regio.
Voor het ander lid betekent de oplossing dat dit gebeurt met zuinig ruimtegebruik. Dit is niet het
geval.
Een plaatsvervangend lid wil de PROCORO erop wijzen dat het hier gaat om een VEN-gebied. Dan
is het logisch dat er gekozen wordt voor natuurontwikkeling. Het is dan ook logisch dat er
oplossingen worden gezocht voor een aantal knelpunten zoals de overstort van Aquafin. Volgens
het plaatsvervangend lid is het ook logisch dat het bufferbekken aan de westzijde van het domein
komt op een goed bereikbare plaats voor slibruiming. Het plaatsvervangend lid zegt dat dit plan
ook ten goede komt aan de landbouw door het verankeren van het agrarisch gebied als
herbevestigd agrarisch gebied. Dit is definitief vandaar dat het plaatsvervangend lid een pleidooi
houdt om de voorziene bufferstrook te behouden.
Een ander plaatsvervangend lid vult aan dat de wandeldreef, die als buffer zou kunnen dienen,
enkel aan de zuidwestelijke zijde voorkomt. Bovendien hangen de takken boven de
landbouwgronden waardoor er schaduw is op de percelen.
Een plaatsvervangend lid zegt dat de visie op glastuinbouw niet door de PROCORO is geadviseerd.
Een lid wil weten van waar de beperking op glastuinbouw komt?
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat 95% van het agrarisch
gebied op het gewestplan is bestemd als landschappelijk waardevol gebied.
Het lid meent dat dit een oneigenlijk gebruik is van het gewestplan. Het landschappelijk waardevol
gebied op het gewestplan had nooit de bedoeling om de glastuinbouw te beperken.
De voorzitter meent dat er eerst moet nagegaan worden wat de visie is op de glastuinbouw voor
Midden-West-Vlaanderen vooraleer er verder kan gediscussieerd worden. De voorzitter zegt dat de
specificatie voor het gebied op het gewestplan als landschappelijk waardevol gebied ook belangrijk
is.
De voorzitter gaat over tot de bespreking van de verschillende zones. De voorzitter geeft aan dat
de PROCORO vragende partij is om een inrichtingsnota op te maken samen met het provinciaal
RUP. De voorzitter stelt vast dat er een verschil is in interpretatie over de bestemming
landschappelijk waardevol gebied op het gewestplan.
Een lid wil weten of het bufferbekken is doorgepraat met de betrokken actoren zoals de gemeente
en dienst waterlopen?
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijk planning verduidelijkt dat in gesprekken met
bewoners en een bedrijf de problematiek van wateroverlast werd aangekaart. Ze hebben dit ook
aangekaart bij de gemeente. Het gaat weliswaar niet om een overstromingsgebied. De reden
waarom een bufferbekken wordt voorzien is om dat het ‘zeetje’ in het provinciaal domein af en toe
moet geruimd worden. Dit betekent dat zware kranen door het domein moeten om het slib te
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ruimen. Het ‘zeetje’ is moeilijk bereikbaar. Bovendien is het domein ook VEN-gebied. Met een
nieuw bufferbekken aan de parking zal het slibruimen veel gemakkelijker gaan. Dit is doorsproken
met de dienst waterlopen.
Een plaatsvervangend lid zegt dat het voorzien van een strook van 10 meter voor een
fietsdoorsteek nogal krap is. Als er bijvoorbeeld grachten moeten voorzien worden aan beide
zijden van het pad, is dit te weinig. Met de opmaak van een inrichtingsnota vormt dit een
aandachtspunt.
De PROCORO kan zich vinden in de opties voor de zone voor natuurpark.
Er wordt door 1 lid een minderheidsstandpunt geformuleerd. De zone voor natuurpark getuigt niet
van zuinig ruimtegebruik. Er zijn waardevolle percelen voor de landbouw. Het lid vraagt een
compactere uitbreiding.
Zone voor Natuurgebied – uitbreidingszone
De PROCORO kan zich vinden in de uitbreiding van het provinciaal domein met een zone voor
natuurgebied.
Er wordt door 1 lid een minderheidsstandpunt geformuleerd. Een lid zegt niet akkoord te gaan met
de uitbreiding van een zone met 3 ha. Het ene perceel wordt intensief gebruikt en heeft een grote
impact op het bestaand landbouwbedrijf. De studie is te beperkend waardoor dit niet tot uiting
komt.
Zones voor recreatie en omgeving
De voorzitter verwijst naar de asterisk op het plan waarmee de boswachterswoning wordt
aangegeven. De voorzitter vindt dit belangrijk. Het is een speciaal gebouw en verdient de nodige
aandacht.
Een lid zegt dat dit niet in de voorschriften hoeft vertaald te worden.
Nog een ander lid ziet de meerwaarde niet. Het staat op de erfgoedlijst. Dit is voldoende.
Bovendien staan dergelijke boswachterswoningen ook elders, die zijn wel beschermd.
Een plaatsvervangend lid is de mening toegedaan dat het provinciaal RUP een kans mist om het
gebied te ordenen. Er wordt permanent gewoond in het gebied. Bepaalde delen zijn nog niet
bebouwd.
De PROCORO wil dat deze situatie verder wordt afgewogen.
Het plaatsvervangend lid wil dat niet enkel het voorstel van trage weg wordt weerhouden maar dat
ook het traject van de bosweg wordt meegenomen. Dit heeft ook mogelijkheden voor de
bereikbaarheid vanuit Ingelmunster.
Een plaatsvervangend lid zegt dat de oversteek met de N50 veilig moet.
Een ander plaatsvervangend lid meent dat het voorzien van trage wegen in natuurgebied geen
probleem mogen zijn.
De PROCORO is in principe akkoord met het voorzien van trage wegen, zowel de voorgestelde
tracés op het plan als op de vergadering. Dit moet verder onderzocht worden naar haalbaarheid in
de inrichtingsnota.
Zone voor buffer
Een lid meent dat dit een verdoken vorm is van het uitbreiden van het natuurgebied.
Een plaatsvervangend lid is het hiermee niet eens. Er is een probleem van nabuurschap. Een
buffer is dan ook nodig tussen het landbouwgebeuren en het natuurgebied. Het lid is het eens dat
een bufferstrook een buffer moet blijven en niet als natuurgebied kan beschouwd worden.
De voorzitter zegt dat het item al uitgebreid aan bod gekomen is.
De PROCORO kan akkoord gaan met de bufferstrook.
Er wordt door 1 lid een minderheidsstandpunt ingenomen met name dat de bestaande dreef in het
zuidelijk deel perfect als buffer kan dienen en er geen bijkomende buffer nodig is. Het voorzien van
een bufferstrook is een uitbreiding van het natuurgebied.
Zone voor parkgebied met cultuurhistorische waarde
Een lid zegt dat er keuzes worden gemaakt die ingaan tegen omwonenden en landbouwers. Het is
eigenaardig dat de eigenaar van het kasteelpark ongemoeid wordt gelaten.
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Mevrouw Lisa Stroobandt verduidelijkt dat er nog gesprekken worden gepland met de eigenaar.
Het is de bedoeling om na te gaan of het park toegankelijk kan gemaakt worden.
Een plaatsvervangend lid vult aan dat het wegnemen of het wijzigingen van afsluiting niet opgelost
wordt met een RUP. Een afsluiting is niet vergunningsplichtig.
De voorzitter zegt dat dit nog verder moet worden uitgeklaard.
Uitbreiding van de veldbosjes
De voorzitter wil weten wat het standpunt is van de PROCORO over het voorstel van de lokale
natuurvereniging om de veldbosjes verder uit te breiden.
Een plaatsvervangend lid licht nogmaals het voorstel toe.
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat uit het vooroverleg is
gebleken dat de deputatie de Bloemgatstraat als grens ziet voor het provinciaal domein. Bovendien
is het maar zinvol om de bestemming te wijzigen als dit ook gerealiseerd wordt. Op heden is er
geen partner die het wil realiseren. Als het Vlaams Agentschap Natuur en Bos of natuurpunt dit wil
realiseren, valt dit te overwegen.
Het plaatsvervangend lid antwoordt dat het niet onmiddellijk kan gerealiseerd worden maar
misschien na 5 jaar wel. De VLM heeft ook aangegeven dat de realisatie op langere termijn kan
door te ruilen. Het verhaal wordt omgedraaid. In het verleden werd er veel bestemd, die pas later
is gerealiseerd. Blijkbaar kan het pas bestemd worden als het kan gerealiseerd worden.
De heer Wouter Billiet zegt dat er engagementen moeten zijn om te realiseren, vandaag of op
langere termijn. Op heden is dit niet het geval. Bij de planning ‘oude stijl’ werden er
bestemmingswijzigingen doorgevoerd zonder te weten of ze ooit zouden gerealiseerd worden.
Mevrouw Lisa Stroobandt vult aan dat ANB geen intentie heeft om iets te realiseren. ANB heeft
beloofd om hierover nog een advies te geven.
Een lid meent dat er met het RUP een poging is ondernomen om te komen tot een evenwichtig
voorstel. Als we nog verdere uitbreidingen voorzien, dan bemoeilijkt dit de evenwichtsoefening.
Een plaatsvervangend lid vindt het belangrijk dat er in de toekomst wordt gekeken. Omdat er
vandaag niet kan gerealiseerd worden, dan kan het bestemmingsmatig niet geregeld worden. Maar
wat als het later kan gerealiseerd worden. Het plaatsvervangend lid wijst op het belang van de
bestaande bossen. Die kunnen nu niet aangekocht worden maar die mogen wel vervangen worden
daar de bestemming recreatie van het gewestplan wordt behouden.
Een ander plaatsvervangend lid meent dat het toch mogelijk moet zijn om het recreatiegebied te
bestemmen als bosgebied. Hiermee wordt een bestaand bos beschermd. Een uitdoofbeleid voor de
bestaande bebouwing moet hieraan gekoppeld worden.
De voorzitter meent dat dit best verder bekeken moet worden in een inrichtingsnota.
De voorzitter wil met een informele stemming polsen of de PROCORO dit mee kan ondersteunen.
De stemming is informeel omdat er onvoldoende stemgerechtigde leden zijn (leden en hun
plaatsvervangende leden zijn terzelfdertijd aanwezig) .
Resultaat van de informele stemming:
Ja: 5
Ja, onder voorbehoud dat in ruil de uitbreiding van het natuurgebied wordt geschrapt: 1
Onthouding : 1
Nee: 5
De secretaris stelt vast dat er een nipte meerderheid is voor het voorstel. De voorzitter vult aan
dat de stemming een indicatie geeft dat de PROCORO hierover verdeeld is. Het is de taak van de
ontwerpers om dit verder te bekijken en via een inrichtingsnota na te gaan of er mogelijkheden
zijn naar verwerven, uitdoofbeleid, ed.
De voorzitter besluit dat er een meerderheid is die het voorontwerp plan kan onderschrijven.
Hij benadrukt het belang van een inrichtingsnota. De recreatiegebieden en de trage verbindingen
in het zuiden, alsook het kasteelpark moeten verder onderzocht worden wat daar de
mogelijkheden zijn. Verder moet uitgeklaard worden om al dan niet glastuinbouw op bestaande
landbouwhoeves toe te laten. Dit moet afgestemd worden met de visie op de glastuinbouw voor
deze regio. Er moet verder afgewogen worden over het al dan niet verordend vastleggen van het
bewaren van het erfgoed.
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De voorzitter dankt Mevrouw Lisa Stroobandt en de heer Wouter Billiet voor de toelichting en het
terreinbezoek.

2. Terreinverkenning van de kleiputten te Egem (Pittem)
De autobus met de PROCORO rijdt richting Egem om de kleiputten te bezoeken. Op een silo van
het bedrijf AM Power krijgen de deelnemers een mooi overzicht van de put.
De heer Wouter Vuylsteke van de dienst MINAWA geeft toelichting over de haalbaarheidsstudie
van de provincie om er een provinciaal domein in te richten. Daarnaast is er de opdracht om te
werken aan een ruimtelijke visie voor dit gebied. Een ruimtelijk vraagstuk is wat de aanvaardbare
mogelijkheden zijn voor de resterende gebouwen van Wienerberger en de verharding.
Het ‘ontginningsgebied Egem’ is op te delen in 2 zones:
 De steenbakkerij en groeve, ten noorden van de Brugsesteenweg (‘Egem-noord’). De groeve
ligt feitelijk stil sinds de stopzetting van de fabriek in 2011. De vergunning is nog actief. Ten
noorden van de steenbakkerij omvat het studiegebied de ontginningsput, inclusief de taluds en
beschermstroken. In het noordelijk deel is tevens een biogasinstallatie en een varkenshouderij
aanwezig.



De zone ten zuiden van de steenbakkerij is in concessie van Wienerberger en tot op heden nog
niet aangesneden (‘Egem-zuid’). Het leeuwendeel van Egem-zuid betreft landbouwgebied. In
het zuidelijk deel is één verharde zone aanwezig waar de voormalige stapelplaats van de
steenbakkerij zijn plaats had; deze stapelplaats wordt momenteel gebruikt als parking van een
logistiek bedrijf in de buurt.

Voor het provinciebestuur is Egem-noord het belangrijkste onderdeel van het ‘ontginningsgebied
Egem’. Immers, het is daar dat zich de mogelijkheid voordoet voor de ontwikkeling van een nieuw
groengebied. Het is ook daar – op de site van de voormalige steenbakkerij – dat zich de vraag
stelt naar de mogelijkheid tot nieuwe bedrijvigheid.
Op de site Egem-zuid, aansluitend op de site van de voormalige steenbakkerij, bevindt zich enkel
een stapelplaats, die historisch ook meeging met de voormalige steenbakkerij.
Wienerberger gaf recent aan zijn activiteiten in Egem finaal te willen stopzetten. Op een gegeven
moment wordt daarbij voorgesteld om een deel van het gebied om te zetten naar een lokaal
bedrijventerrein. Volgens de provincie West-Vlaanderen, ALBON en Ruimte Vlaanderen kon die
wens niet in overeenstemming gebracht worden met de actueel geldende ruimtelijke kaders.
Om de relatieve onduidelijkheid mbt nabestemmingen en mogelijkheden richting te geven, heeft
ALBON de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aangesteld om ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden na te gaan voor het ontginningsgebied Egem.
De VLM ontwikkelde een aantal ontwikkelingsscenario’s voor de put, die vertrekken van de wens
om een openruimtegebied te ontwikkelen met een combinatie van functies: natuur, landbouw,
recreatie, educatie. Andere uitgangspunten zijn dat volledige opvulling niet mogelijk is op een
redelijke termijn en dat situaties waarbij verder grondwater zou moeten weggepompt worden, ook
niet wenselijk.
Het zijn deze scenario’s voor de kleigroeve, die voor de provincie in het oog springen, omdat ze
mogelijks inhouden dat de groeve over de langere termijn zou kunnen ontwikkelen tot een nieuw
recreatief groengebied voor de regio Midden-West-Vlaanderen.
De scenario’s zijn:
 Scenario 1: waarbij de put niet wordt opgevuld
 Scenario 2: waarbij de put deels wordt opgevuld
 Scenario 3: waarbij de put gecompartimenteerd wordt opgevuld
 Scenario 4: de put wordt volledig opgevuld
Het al dan niet opvullen van de put, zal ook doorwegen in de aankoopprijs van de put. Bij het niet
opvullen betekent dit voor de eigenaar minder inkomsten.
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Er moeten 4 stappen doorlopen worden, vooraleer de deputatie tot een concrete beleidskeuze kan
komen:
1. Ontwerpscenario’s inzake grondverzet ontwikkelen, in samenspraak met een milieudeskundige
2. Technische begeleiding i.s.m. een geohydroloog (VLM) om te komen tot een praktisch
uitvoerbaar grondverzet.
3. Ruimtelijke visie ontwikkelen in functie van reconversie bedrijvigheid
4. Afspraken inzake concessie Wienerberger met Albon en gemeente Pittem
Tijdens de toelichting worden er vragen gesteld.
Een plaatsvervangend lid vraagt hoe groot de put is en waarom er blijvend moet gepompt worden?
De heer Wouter Vuylsteke antwoordt dat de put 16 ha groot is. Er wordt jaarlijks 400.000m³
grondwater weggepompt. Als dit niet gebeurt, dan wordt dit een waterplas waarbij het bedrijf AM
Power onder water komt te staan.
Het plaatsvervangend lid wil weten of dit water kan gebruikt worden als drinkwater?
De heer Wouter Vuylsteke zegt dat het water niet opnieuw wordt gebruikt. Er zijn wel plannen
geweest. Ook werd er gedacht dat het diepvries-verwerkend bedrijf Unifrost eventueel het water
zou kunnen gebruiken. Uiteindelijk blijkt dit niet evident te zijn.
Een lid vraagt of je in de onderhandeling met de eigenaar tot aankoop, moet rekening houden met
het vullen van de put, wanneer de overheid aangeeft toch geen vergunning te willen geven voor de
opvulling.
De heer Wouter Vuylsteke beaamt dit maar dat betekent dat de put veel meer geld gaat kosten.
Als de eigenaar er nog iets kan aan verdienen, zal de put goedkoper zijn. De eigenaar weet ook
dat er een mogelijkheid bestaat om dergelijke put te vullen en dit speelt mee in de verkoop.
Een lid herinnert zich dat dit ook een locatie was voor een permanent oefenterrein voor lawaaierige
sporten. Wordt dit nog mee onderzocht in de ruimtelijke visie?
De heer Wouter Vuylsteke verwijst naar de goedkeuring van de startnota voor de
haalbaarheidsstudie en de opmaak van een ruimtelijke visie. Hierin ziet de deputatie af van de
mogelijkheid om een motocrossterrein in te richten. Op heden vinden er tijdelijke evenementen
plaats voor trial en voor 4x4 terreinwagens.
Een plaatsvervangend lid wil weten of er nog ontginning plaats vindt.
De heer Wouter Vuylsteke antwoordt dat Wienerberger dit 5 jaar geleden heeft gestopt. De
wanden van de put moeten wel nog worden onderhouden. Het bedrijf Cloet is hiermee bezig aan
de overzijde.
De autobus met de leden rijdt nog even naar de andere kant van de put. De deelnemers wandelen
in de put en stellen vast dat het muisstil is zonder ook maar een muis te zien.
De voorzitter dankt het secretariaat van de PROCORO voor de organisatie alsook de verschillende
medewerkers voor hun deskundige toelichting.

De vaste secretaris

De voorzitter

Stephaan Barbery

Piet Gellynck
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ONTWERP PROVINCIAAL RUP ’T VELD EN INRICHTINGSNOTA
Naar aanleiding van de informele voorstelling van het Ontwerp Provinciaal RUP ’t Veld op 7
maart 2017 te Ardooie en de daaraan gekoppelde inrichtingsnota wensen wij aanvullend
opmerkingen te formuleren.
De kennis van het basisontwerp is enkel gebaseerd op de voorgestelde powerpoint. De
opmerkingen en aanvullingen op het basisontwerp kunnen in die zin verder verfijnd worden.
Dit neemt niet weg dat wij de essentie van onze opmerkingen gaaf willen houden.

PRUP ’T VELD - TWEE OPMERKINGEN TEN GRONDE
1) De afbakening van de ruimte : de voorstelling en de feiten.
Als grenzen neemt men enkele drukke verkeerswegen. De afbakening lijkt ons daarom ten
dele arbitrair.
Het gebied is onderdeel van het VEN en houdt bijv. geen rekening met de ambitie om
natuur (in de uiterst natuurarme en dichtbevolkte regio) met elkaar te verbinden: richting
Devebeekvallei Meulebeke/Rhodesgoed Kachtem/richting Ingelmunster
(Doelstraat/Ghistelstraat)/richting Hazeveld (Ardooie). Deze natuurverbinding zal in een
aantal gevallen aanluiten bij de oorspronkelijke landschapsstructuur, die verder reikt dan
het plangebied.
Wij merken in dat verband nog verder op dat de concrete invulling van het PRUP het
gebied verengd tot louter enkele stroken om en nabij het relatief kleine provinciaal domein
’t Veld (44 hectare) en de zoektocht naar enkele aantakkingen vanuit de wijdere omgeving.
Deze bescheiden invulling doet sterke afbreuk aan het potentieel dat zich binnen het
gebied bevindt. Wij vragen daarom uitdrukkelijk dat men minstens binnen het eerste
plangebied verder actiedomeinen benoemt en ontwikkelt, die aansluiten bij de vraag en
behoefte van de gemeenschap, binnen het natuurarme Midden West-Vlaanderen.
2) Particuliere belangen versus gemeenschap : een keuze moet worden gemaakt
Het PRUP ’t Veld vetrekt vanuit een zeldzaam en uiterst bescheiden relictgebied in Midden
West-Vlaanderen. Het PRUP kan duidelijk een hefboom worden om de grote behoefte aan
streekidentiteit, natuur, landschapsherstel, recreatie, verkeersveiligheid, … in Midden
West-Vlaanderen te versterken.
Deze functies moeten daarom binnen dit gebied een uitgesproken voorrang krijgen op
andere functies, precies omdat deze functies, door de vele particuliere belangen in deze
omgeving, blijvend onder druk zullen staan of verdwijnen/verdwenen zijn. Deze
particuliere belangen hebben vanzelfsprekend hun waarde, maar moeten zich hierin in
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eerste instantie schikken. Geen of onvoldoene uitgesproken keuze voor deze
gemeenschapswaarden betekent voor dit relictgebied, maar vooral voor huidige en
toekomstige generaties een gemiste kans. Het huidige ontwerp van het PRUP vertrekt in
eerste instantie vanuit de zorg voor evenwicht tussen alle belangen in het gebied. In de
feiten betekent dit nauwelijks vooruitgang en/of bescherming van/voor hogervemelde
gemeenschapswaarden.

BEMERKINGEN ROND HET ONTWERP


Oostkant van het provinciaal domein : gebied tussen het domein en de
Bloemgatstraat – grootte ca. 10 hectare.

Langs deze kant wil men de cafetaria en onthaalruimtes realiseren voor de trage
weggebruiker. Dit lijkt een goede keuze.
Aanvullend willen wij de mogelijkheid benadrukken om de (thans beschermde) kasteeldreef
(Provinciaal Domeinstraat) her in te richten als een verkeersarme weg (en niet als hoofdweg
voor het gemotoriseerd verkeer richting parking). Vandaag is deze dreef een ontsluitingsweg
voor alle verkeer. De belevingswaarde van deze dreef zal zowel voor recreant, als traag
verkeer verhogen.
Langs de Meulebekestraat/Kasteelstraat (Ardooie) kan de wagen van de bezoeker naar de
parking geleid worden, maar niet via de kasteeldreef (Provinciaal Domeinstraat). Het
gemotoriseerd verkeer van de aanpalende wijk dient via de N50 ontsluiting te vinden.



De zuidelijke punt van het domein (Bloemgatstraat-Leenbosstraat). 2 à 3
hectare

Dit wordt ingekleurd als ‘natuurgebied met voorkooprecht maar zonder
onteigeningsprocedure’. Hier wordt geen duidelijke timing (of alvast niet op korte of
midellange termijn) aangegeven. Dit is een spijtige zaak omdat het domein (zelfs op
middellange termijn) hier een volwaardig(er) ontwikkeling mist.


Westelijke zone (kant ‘Ardo en Ardoplant’)

We kunnen ons vinden in het voorstel om een bijkomende bufferstrook te realiseren tussen
het bos en het intensieve landbouwgebied, waarbij we wel willen benadrukken dat dit niet
enkel mag gezien worden als een zone om het ‘bos tegen te houden’, maar ook als buffer om
het bos te beschermen tegen instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

AANSLUITING EN HERWAARDERING VAN DE MEULEBEEKSE VELDBOSSEN
Er werd ook gewezen op het belang van de Meulebeekse Veldbossen (relicten van de bossen
rond het oorspronkelijke Ardooie Veld (Ferrarisbos)), die ongetwijfeld een grote ecologische
waarde hebben. Hierover wordt in het voorliggend ontwerp niet gesproken. Ruimte
Vlaanderen wijst erop dat het AGNAS voorziet dat ‘binnen de groene bestemming er duidelijk
een verbinding moet gebeuren tussen de Meulebeekse Veldbossen en het Ardooie Veld’. Ook
in het GRS van Meulebeke is er sprake van versterking van de Meulebeekse Veldbossen (zie
ook startnota).
De afbakening van dit bosgebied (waarbij er vertrokken wordt van de huidige relicten en
aansluitende percelen) met het oog op herstel, bescherming en ontsluiting.
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Een verbinding met de Meulebeekse Veldbossen is absoluut na te streven, zowel voor
een uitbreiding van het Veldbos, als voor de uitbouw van toeristisch-recreatieve
verbindingen als voor de versterking van de natuurlijke structuur van deze kleinere
bossen en het maken van een natuurlijke verbinding voor fauna en flora tussen beide
zones.
Wij menen dat het (zeer hybriede) statuut van deze Veldbossen duidelijk een statuut
met bestemming natuur moet krijgen.
Een deel bewoning is op zijn minst betwistbaar. Overheden dienen de formele
afspraken hierover te handhaven.
Wij dringen aan dat in dit deelgebied de overheid een voorkooprecht verwerft via
bestemmingswijziging, waardoor het potentieel kan ontwikkeld worden.

TRAGE WEGEN
Van en naar het provionciaal domein
Kant Meulebeke :
- Bosweg en Vennensdreef . Deze laatste is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen (voetweg
nummer 151) en zou eigendom zijn van ‘de aangelanden’. De juridische toestand is ons
daarom niet duidelijk. Beide wegen hebben potentieel om vanuit de N50 aan te sluiten op de
Bloemgatstraat. Wij stellen voor om beide mogelijkheden te ontwikkelen. Als er al dan niet
keuze moet worden gemaakt geven wij voorkeur aan de ontsluiting via de Vennensdreef.
Deze weg sluit (over de N50) net aan bij voetweg nummer 116 (weg die loopt tussen N50 en
verder naar de landelijke Elbestraat, richting Meulebeke centrum). Deze voetweg is vandaag
over grote delen nog begaanbaar, maar heeft feitelijk geen verbinding meer tussen beide
verharde wegen.
Voetweg nummer 109 (Meulebeke), vertrekkend vanuit de loop van Veldstraat (Meulebeke)
komt eveneens uit op de N50, nabij het gebied. Het tracé is gedeeltelijk bewaard gebleven,
maar heeft op vandaag eveneens geen verbinding meer tussen verharde wegen.
We verwijzen hierbij verder naar de studie van het landschapsbureau ‘Fris in ’t Landschap’
(Gent) besteld door de gemeente Meulebeke een 5-6 jaar geleden, die een globale(re) visie op
ontsluiting en landschapsontwikkeling uittekende.
Wij wijzen op de slechte aanleg van het deel van de Drierozendreef (Meulebeke) dat aansluit
op de Bloemgatstraat. De Drierozendreef verbindt de N50 met de Bloemgatstraat nabij het
centrum van de wijk het Veld.
Kant Ardooie :
Vanuit de Veldkaaistraat zijn er aantakkingen mogelijk en zijn opgenomen.
De nog resterende bomendreef, die vanuit het Provinciaal Domein (westzijde) uitloopt naar de
Bosstraat/bedrijf Ardo wordt niet vermeld. Het is een landschappelijk heel waardevol element.
Een doortrekking van de bomendreef tot aan de Bosstraat biedt niet alleen landschappelijk een
grote meerwaarde, het biedt eveneens de mogelijkheid tot een bijkomende ontsluiting van het
Provinciaal Domein dat meteen een nieuwe verbinding maken met de groenelementen rond
het bedrijf en de aanwezige kleine landschapselementen in de Bosstraat en aanliggende
straten.
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Omgeving provinciaal domein
De regio tussen Ardooie/Pittem/Meulebeke/Izegem/Ingelmunster is bijzonder slecht uitgerust
voor trage weggebruikers en woon-werkverkeer voor fietsers, vnl. dan voor wie zich van de
ene omliggende gemeente naar de andere wil begeven . Het ontbreken van grote aantallen
fietsers duidt niet op een gebrek aan vraag, maar vooral op het feit dat veilige fietspaden
binnen dit gebied onbestaande zijn.
- Het huidige (aanliggend en enkelvoudig fietspad) langs de Meulebeeksestraat is onveilig door
de onaangepaste snelheid van het auto- en vrachtverkeer.
- De aanliggende fietspaden langs de Brugsesteenweg (N50) zijn ronduit levensgevaarlijk.
Fysiek enkel via een grondstreep afgescheiden van het vele zware verkeer.
- Er zijn op heden echter nauwelijks haalbare alternatieven voor fietsers die vanuit Pittem
richting Izegem/Ingelmunster moeten.
- Wie vanuit Ardooie de Meulebeeksestraat wenst te vermijden, stuit dan weer op het
gevaarlijke zware vrachtvervoer in de Tombrugstraat en de Wezestraat. (verschillende
jeugdverenigingen verplaatsen zich niet meer met de fiets tot aan het Veldbos, maar kiezen
spijtig (maar begrijpelijk) om de jongere leden met de auto te brengen.

LANSCHAPSHERSTEL
landschappelijke inkleding van (landbouw)bedrijven, waarbij we onder andere
refereren naar Vitalo ten zuiden en palend aan de Meulebeekse Veldbossen, maar
evenzeer een aantal grote (en historische) hoevebedrijven ten noorden van het
velddomein, maar nog binnen het gebied. Ze ontsieren manifest het landschap om en
rond het Provinciaal Domein. Wij stellen voor dat het PRUP stringente voorwaarden
bepaalt rond de inkleding van bedrijven (industrie/landbouw) (naast handhaving door
de Overheden van de letter en de geest van vroegere verplichtingen of voorwaarden).
actief beleid inzake landschapsherstel ifv erosie en waterproblematiek, specifiek het
naakte deel tussen Autvijverstraat en Veldkaaistraat. Maar ook aanplant van
houtkanten (bijv. langs trage wegen).
dreven herstellen of aanplanten, hierbij denken we het oude (niet meer aangeplante)
drevenpatroon dat ten noorden van de Meulebekestraat nog te zien is (Kleine
Boterweg/Beukenstraat). Maar ook de Ardooise Kasteelstraat (richting
Rijseleindemolen en het (bebost) domein van de psychiatrische kliniek Pittem. Er zijn
zeldzame voorbeelden waar ooit een poging is ondernomen om de dreefstructuur te
herstellen (klein deel Veldkaaistraat, klein deel Kasteelstraat).
aanwezige stapstenen die verder op termijn natuurverbindingen benoemen, vrijwaren
en/of opwaarderen
- de bosrestanten langs de Bloemgatstraat
- de (vermoedelijke) voormalige kleiontginning langs de Vennensdreef (ca. 1 hectare)
– enorme biodiversiteit !
- de waardevolle bomen in de Meulebeekse Bosweg
- het dreefje langs de westkant dat haaks staat op het provinciaal domein (zie hoger)
- de nog herkenbare tracés van de veldvijvers ten zuiden van de Meulebeekse
Veldbossen
- het tracé van de oude Brugse heerweg kant Meulebeke.


Opwaarderen van de beekvalleien (Veldbeek - Ardooie, Meerlaanbeek – Meulebeke),
meandering, herprofilering, brede oeverzones enz.
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Dit geldt eveneens voor de Ghistelbeek die richting Emelgem/Izegem loopt (ontstaat in
het veldgebied tussen de scheiding Meulebeke – Ardooie). Deze beek gaf in het
verleden te Izegem problemen bij hevige regenval, waar men aan heeft moeten
sleutelen.
Dit is niet enkel belangrijk vanuit natuurontwikkeling en landschapsbeleving, maar ook
vanuit de gekende wateroverlast-problematiek en zal in de toekomst gezien de
klimaatproblematiek alleen maar belangrijker worden.

ERFGOEDRELICTEN : BENOEMEN EN VRIJWAREN VAN VERVAL/AFBRAAK
inventaris van erfgoedrelicten binnen de ruime periferie als (kwetsbare) stapstenen en
elementen van de streekidentiteit = duidelijk vernoemen in het PRUP met o.a.
bijzondere vermelding van het (volledig authentiek) boswachtershuis in de Bosweg
(Meulebeke).
zie inventaris van het Onroerend Erfgoed (Ardooie, Meulebeke)
Deze erfgoedrelicten zijn wezenlijke elementen voor de streekidentiteit en vormen samen met
de omgeving waarin ze ontstaan zijn een geheel. Door deze eveneens als elementen te
benoemen in het PRUP moet hun statuut versterkt worden. Het verdient aanbeveling om bij
het Agentschap Onroerend Erfgoed de bescherming in te leiden van het boswachtershuis
(Bosweg 33, Meulebeke, thans hoevegebouw).

UNIEKE HEIDERELICTEN IN HET PROVINCIAAL DOMEIN – POTENTIEEL
TOT OPWAARDERING EN VERHOGEN VAN
NATUURWAARDEN/BIODIVERSITEIT
In het bos zijn een aantal locaties waar nog heide-restanten aanwezig zijn. De verplaatsing
van de cafetaria naar de oostkant van het domein creëert mogelijkheden om in het centrale
bosgedeelte de natuurwaarden extra te ondersteunen. Dit kan bij de herziening van het
beheerplan voor het domein opgenomen worden.

DIVERSE
Wij vragen een duidelijke timing voor de verschillende afbakenings-, zoek-, en
verwervingsprocessen, die in de inrichtingsnota zullen meegenomen worden.

Namens Natuurpunt De Torenvalk vzw

Frank Develtere en Wouter Declerck
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Voorstel betere bescherming Meulebeekse Veldbossen en verbinding met
provinciaal domein ’t Veld
Zie ook kaart in bijlage.
De bedoeling is dat de twee Meulebeekse veldbosjes die nu ‘gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie’
zijn, de bestemming natuur zouden krijgen. Het gaat hier voor een groot deel over permanente
bewoning. Er zou hier een recht van voorkoop kunnen komen zodat er op termijn werk kan gemaakt
worden van een uitdovingsbeleid van de permanente bewoning en de verblijfsrecreatie.

De strook bos ten oosten van het noordelijke N-gebied, ook als N-gebied op te nemen (stond op de
ingetrokken kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen). Aansluitend is er de mogelijkheid
om de verbinding te maken met het meest oostelijke recreatiegebied.
Ten zuiden van de Bosweg zou de voormalige boswachterswoning (Bosweg 33), die in de ‘Inventaris
van het onroerend erfgoed’ vermeld staat en waarvan de eigenaar landbouwer is zonder opvolger,
beter beschermd moeten worden om dit te vrijwaren van verval. Indien mogelijkheid daar bestaat
recht van voorkoop doen gelden.
Ten oosten van de hoeve is er ook een perceel dat als natuur verbinding met het meest oostelijke
recreatiegebied kan opgenomen worden.

Ten Noorden van de Vennensdreef, is er een voormalige kleiontginning, die eveneens als natuur zou
kunnen bestemd worden.
Als mogelijke trage verbindingen tussen de Meulebeekse Veldbossen en het provinciaal domein ’t
Veld is er de Bosweg, die aangesloten kan worden op het verlengde van de Vennensdreef en ten
noorden op de Bloemgatstraat. In het verlengde van de Bosweg kan er ten westen eveneens
aangesloten worden op de Bloemgatstraat.
De Vennensdreef kan over de volledige lengte terug toegankelijk gemaakt worden, deze weg staat in
de Atlas der Buurtwegen (voetweg 151), maar de toegankelijkheid wordt nu beperkt door de
bewoner in de villa, gelegen in landbouwgebied. De toelichtingsnota p. 21 vermeldt ‘Het doel van dit
PRUP is mede het openstellen van deze voetweg om zo de relatie tussen ‘t Veld en de Veldbossen te
herstellen.’
Het gebied tussen de Meulebeekse Veldbossen en de Grote Roeselarestraat is een oud
cultuurlandschap van veldvijvers (die nu nog te ontwaren zijn in het landschap), dat aantrekkelijker
kan gemaakt worden voor wandelaars en fietsers.
Deze trage verbindingen zouden op hun beurt kunnen aansluiten :
oost = richting Meulebeke (via de landelijke Elbestraat)
zuid = richting Ingelmunster

Natuur
Trage verbinding
Vennensdreef trage verbinding

N

N

Bosweg trage verbinding

Natuur ipv
recreatie

N
Erfgoed
Natuur ipv
recreatie

