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0000 INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

0.1 MOTIVATIE VOOR DE OPMAAK VAN EEN GRS 

Het gemeentebestuur wordt regelmatig geconfronteerd met problemen die 
een oplossing op korte termijn vragen. Vaak hebben deze oplossingen een 
directe of indirecte invloed op het gebruik van de ruimte en het landschap. 
Om op korte termijn een antwoord te geven op deze problemen wordt prag-
matisch gehandeld waarbij niet alle gevolgen van bepaalde keuzen kunnen 
worden onderzocht. Het oplossen van een bepaald probleem creëert soms een 
nieuw probleem of heeft een negatieve invloed op andere problemen. 

Daarnaast dient het gemeentebestuur ook ver vooruit te denken en een beleid 
uit te stippelen rond toerisme en recreatie, tewerkstelling, huisvesting, land- 
en tuinbouw, natuur en milieu, cultuur, jeugd, mobiliteit, enz. Voor elke 
nieuwe of bijkomende voorziening moet een geschikte locatie en de nodige 
ruimte worden gevonden. Maar de ruimte is schaars en steeds vaker treden er 
conflicten op tussen de verschillende gebruikers die elk op zich ruimte clai-
men. 

Bijkomend moet het gemeentebestuur rekening houden met een steeds stren-
gere wetgeving inzake ruimtelijke ordening en milieu, met nieuwe beleidsdoel-
stellingen op provinciaal, gewestelijk en Europees niveau, nieuwe uitvoe-
ringsbesluiten en omzendbrieven. 

Om goede beslissingen te nemen heeft de gemeente dan ook nood aan een 
omvattend kader, waarbij een duidelijke ruimtelijke toekomstvisie bepaalt 
wat waar kan, zonder dat bepaalde sectoren worden benadeeld. Het gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan is bedoeld om dit kader te helpen creëren. 

 

0.2 STRUCTUURPLANNING, EEN PROCES VAN VISIE- EN BELEIDSVOR-

MING 

Structuurplanning is het middel dat alle besturen in Vlaanderen vandaag ge-
bruiken om tot een goed ruimtelijk beleid te komen. Het veronderstelt een 
planmatige en rationele aanpak. In het document Structuurplanning: een 
handleiding voor de gemeenten (AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning, 
1994) staat structuurplanning omschreven als ‘een dynamisch en continu pro-
ces van visie- en beleidsvorming met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte 
en de realisatie ervan’. 

Concreet is structuurplanning te typeren als: 
- het voeren van een geïntegreerd beleid, het zoeken naar samenhang; 
- een groeiproces dat stap voor stap tot stand komt; 
- een proces dat nooit af is; 
- actiegericht, realiseerbaar; 
- een lange termijn visie; 
- een flexibele vorm van planning. 
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0.3 HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ALS KADER VOOR RUIMTELIJ-

KE ONTWIKKELINGEN 

Het ruimtelijk structuurplan is het resultaat van een structuurplanningspro-
ces. Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening vormt de juridische basis voor de opmaak van ruimtelijke struc-
tuurplannen. Dit decreet is, in licht gewijzigde vorm, in werking getreden op 1 
mei 2000. Artikel 18 van het decreet stelt het volgende:  

‘Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langeter-
mijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop 
gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoe-
ring van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.’ 

Het decreet bepaalt verder dat het structuurplan bestaat uit drie delen: 

• het informatief gedeelte, met de bestaande ruimtelijke structuur, de pro-
blemen en potenties, de trends en prognoses; 

• het richtinggevend gedeelte met de gewenste ruimtelijke structuur, vormt 
het belangrijkste onderdeel, het geeft aan waar de gemeente naar toe wil en 
welke beleidskeuzes gemaakt worden; 

• het bindend gedeelte, dat het kader levert voor de uitvoerende maatregelen 
waarmee men de gewenste ruimtelijke structuur wil realiseren. 

Het ruimtelijk structuurplan is bindend voor de overheid maar niet voor de 
bewoner. Structuurplannen kunnen geen beoordelingsgrond vormen voor 
bouw- en verkavelingsaanvragen of voor stedenbouwkundige attesten. Het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bedoeld om het kader te creëren, 
waarbij een duidelijke ruimtelijke toekomstvisie bepaalt wat waar kan, zon-
der bepaalde sectoren te benadelen. Het wordt vastgesteld voor een termijn 
van vijf jaar, maar het blijft in ieder geval van kracht totdat een nieuw defini-
tief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd. 

 

0.4 ORGANISATIE VAN HET PLANNINGSPROCES 

De omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 over het gemeentelijk struc-
tuurplanningsproces (B.S. 28.03.1997) geeft aan dat het ruimtelijk structuur-
plan niet een doel op zich is, maar slechts een van de producten in een continu 
proces voor een goed ruimtelijk beleid: ‘Het ruimtelijk beleid moet evenzeer 
gericht zijn op het plannings- en besluitvormingsproces en de betrokkenheid 
van alle partners.’ De aangehaalde Handleiding voor gemeenten stelt een aan-
pak voor waarbij gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt: 

Werken aan een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkeling van de gemeen-
te 

Werken aan een langetermijnvisie is structureel bezig zijn vanuit een algeme-
ne visie op kwaliteit en duurzaamheid. Deze werkwijze, ook wel lineair plan-
ningsproces genoemd, wordt gekenmerkt door een analytische en geïnte-
greerde aanpak hetzij vanuit concrete problemen hetzij vanuit een veeleer 
abstracte benadering op basis van waarden en normen van de gewenste ruim-
telijke ontwikkeling. 
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Inpikken op dringende problemen en kansen 

Inpikken op dringende problemen en kansen is strategisch werken aan knel-
punten en mogelijkheden die zich voordoen en niet kunnen wachten tot de 
langetermijnvisie is uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat deze bottom-up be-
nadering moet gebaseerd zijn op de detectie van de aanwezige ruimtelijke 
kwaliteiten, en de intenties met betrekking tot een duurzame ontwikkeling 
niet mag hypothekeren. Op deze wijze zal het concreet werken aan knelpun-
ten en mogelijkheden ook de visie op lange termijn mee helpen tot stand 
brengen. Beide werkwijzen of sporen zijn derhalve als complementair te be-
schouwen. 

Creëren van een maatschappelijk draagvlak 

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak betekent het voeren van een 
communicatieproces met betrokken diensten, administraties en raden alsook 
met de ruime bevolking. Dit spoor doet de inzichten in het ruimtelijk gebeu-
ren, de invloed erop en de verantwoordelijkheid ervoor toenemen bij de ver-
schillende groepen in de bevolking. In die zin kan men hier spreken van 
emancipatorisch werk. Maar tegelijk is dit spoor een politiek proces, dat de 
geloofwaardigheid van beleid en administratie versterkt. 

 

0.5 VORM EN INHOUD VAN HET VOORONTWERP 

Het informatief gedeelte: 

In hoofdstuk 2 van het informatief gedeelte wordt de bestaande ruimtelijke 
structuur uiteengezet op de verschillende niveaus nl. macro, meso en interge-
meentelijk niveau voor de verschillende deelruimten.  

De maatschappelijke context (hoofdstuk 3) onderzoekt de tendensen en vast-
stellingen van de verschillende maatschappelijke activiteiten in de gemeente: 
zoals wonen, bedrijvigheid, land- en tuinbouw. 

In de planningscontext (hoofdstuk 4) wordt nagegaan welke plannen van toe-
passing zijn op het grondgebied van de gemeente – zowel op bovengemeente-
lijk als gemeentelijk niveau. 

Tenslotte worden de knelpunten, kwaliteiten en potenties van de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Ruiselede geschetst (hoofdstuk 5) van waaruit het tweede 
deel van het structuurplan start nl. het richtinggevende gedeelte. 

 

Het richtinggevend gedeelte: 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 van het richtinggevend gedeelte worden de uitgangs-
punten van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Ruiselede uiteengezet. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de visie op de ruimtelijke structuur van de deelstructu-
ren natuur en landschap, nederzetting, economie, toerisme en recreatie, ver-
keer- en vervoer. 

Hierna wordt de visie uitgewerkt per deelruimte (hoofdstuk 6). 
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Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van mogelijke maatregelen en acties. 

 

Het bindend gedeelte: 

Hoofdstuk 2 van het bindend gedeelte bevat de selecties van structuurbepa-
lende elementen. 

Hoofdstuk 3 bevat een aantal acties die uitvoering kunnen geven aan de inten-
ties van het richtinggevend gedeelte. 
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0.6 OPMAAK STRUCTUURPLAN: STAPPENPLAN EN PROCESVERLOOP 

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verloopt in drie 
grote fasen: de startfase, de voorontwerpfase en de officiële fase. Elke fase 
resulteert in een document dat de basis vormt voor discussie met werkgroe-
pen, gemeentebestuur en hogere overheden.  

Een werkgroep begeleidt de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan Damme binnen de gemeente. De kerngroep bestaat uit een afvaar-
diging van het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke dien-
sten en Grontmij. De groep is belast met de inhoudelijke planvorming. 

Startfase 

De startnota beschrijft de bestaande ruimtelijke structuur en het gevoerde 
ruimtelijke beleid. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod: een algeme-
ne situering van de gemeente op macro- en mesoniveau, evenals een beschrij-
ving van het gemeentelijk grondgebied in zijn ruimtelijk voorkomen en de 
structurele samenhang (microniveau) met een duiding rond de deelkernen en 
de verschillende wijken en buurten, het intern functioneren van de gemeente 
economische activiteiten, wonen, recreatie,…) en de mobiliteit.  

Een overzicht van de bestaande beleidsplannen en uitvoeringsplannen op 
lokaal niveau en op andere planniveaus komt uitgebreid aan bod. Daarbij 
zijn een toetsing aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het provinciaal 
structuurplan West-Vlaanderen en de bestaande sectorale studies bijzondere 
aandachtspunten.  

Vanuit de positionering en toetsing aan bestaande plannen formuleert de 
startnota een aantal knelpunten en potenties die zullen leiden tot de verdere 
sturing van het onderzoek. Tenslotte geeft de startnota een aanzet tot visie-
vorming en schuift een aantal oplossingsrichtingen en concepten naar voor. 

Bij de opmaak van de startnota kwam de ambtelijke werkgroep bijeen op 20 
november 2001 en op 27 maart 2002. Ook de bevolking werd betrokken bij de 
opmaak van de startnota. Er werd een informatie- en denkavond georgani-

seerd op 18 december 2001. In september 2002 werd structureel overleg geor-
ganiseerd over de startnota van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan 
Ruiselede. 

Voorontwerpfase 

In de voorontwerpfase werken we verder op de resultaten uit de startfase en 
de adviezen uit het overleg met de hogere overheden. De aanzet van gewenste 
ruimtelijke structuur uit de startnota wordt verder aangevuld en uitgewerkt 
per deelstructuur en deelentiteiten. De gewenste structuur wordt telkens ge-
koppeld aan mogelijke actie en maatregelen.  

Een voorontwerp structuurplan bestaat al uit alle delen waaruit een goedge-
keurd ruimtelijk structuurplan dient te bestaan. De informatie verzameld in 
de startnota vormt de basis voor het informatief gedeelte. De verdere uitwer-
king van visie en gewenste structuur komt in het richtinggevend gedeelte en 
acties en maatregelen worden uiteindelijk vastgelegd in het bindend gedeelte. 
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De opmaak van het richtinggevend en bindend gedeelte gebeurde door het 

uitwerken van verschillende deelstudies, die telkens in de ambtelijke werk-
groep besproken werden: 

- de gewenste natuurlijke en landschappelijk structuur werd besproken 
op 16/04/03; 

- de gewenste agrarische structuur werd besproken op 7/05/03; 

- de gewenste nederzettingsstructuur werd besproken 28/05/03;  

- de gewenste structuur bedrijvigheid werd besproken 11/06/03; 

- de gewenste recreatieve structuur en verkeer- en vervoersstructuur 
werd besproken op 25/06/03; 

- de gewenste structuur van de deelruimten werd op 25/06/03 bespro-
ken; 

- de bindende bepalingen werden besproken op 28/01/04. 

Rond het voorontwerp werd een structureel overleg georganiseerd op 7 mei 
2004. Er werd ook een toelichting gegeven in de GECORO op 30 juni 2004. 
De bevolking werd geconsulteerd op drie vergaderingen in de verschillende 
centra Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke. De werkgroep besprak de no-
dige aanpassingen in vergadering van 6 juli 2005. 

Rond het aangepaste voorontwerp werd daarna een plenaire vergadering 
georganiseerd op 22 februari 2006. Daar werd het document besproken met 
de hogere overheden. Parallel liep een nieuwe informatieronde bij de GE-
CORO (13 en 14 december 2005).  

Officiële fase 

Op basis van de adviezen komt het ontwerp structuurplan tot stand, waarmee 
de stappen kunnen doorlopen worden zoals voorzien in het decreet: 

• Advies van de GECORO over het ontwerp 

• Voorlopige vaststelling van het ontwerp in de gemeenteraad 

• Openbaar onderzoek, te starten maximaal 30 dagen na de voorlopige vast-
stelling door de gemeenteraad. De duur van het openbaar onderzoek be-
draagt 90 dagen. 

• Eindadvies van de GECORO, maximaal 60 dagen na afloop van het open-
baar onderzoek, eventueel verlengbaar tot 120 dagen. 

• Definitieve vaststelling van het ontwerp in de gemeenteraad, maximaal 
210 dagen, respectievelijk 270 dagen na voorlopige aanvaarding door de 
gemeenteraad. 

• Goedkeuring provinciebestuur 

• Publicatie in het Belgische Staatsblad, 14 dagen later is het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van kracht. 
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1111 KENNISMAKING MET KENNISMAKING MET KENNISMAKING MET KENNISMAKING MET 
RUISELEDERUISELEDERUISELEDERUISELEDE    

1.1 SITUERING 

De gemeente Ruiselede is gelegen op de grens van West-Vlaanderen met 
Oost-Vlaanderen, meer bepaald in het oosten van de provincie West-
Vlaanderen en maakt deel uit van het arrondissement Tielt.  

De buurgemeenten zijn Wingene, Tielt, Beernem en Aalter.  

 
Figuur 1: situering Ruiselede in de omgeving 
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1.2 ALGEMEENHEDEN1 

Ruiselede, gekend onder de naam Molendorp, is bij 
de fusies in '77 zelfstandig gebleven. De gemeente 
bestaat uit drie parochies: Doomkerke, Kruiskerke 
en het centrum. Het landschap is er hoofdzakelijk 
vlak (12 tot 15 m boven de zeespiegel) en wordt 
doorsneden door de Poekebeek, Wantebeek en Rei-
gerbeek.  

De gemeente heeft een oppervlakte van 
3.020 ha en telt iets meer dan 5.000 in-
woners. De woonzone van Ruiselede-
centrum bestaat uit een oude dorpskern, 
nieuwe bebouwingen met een sportcom-
plex en een ambachtelijke zone. De rest 
van het centrum en de oostkant bleven 
agrarisch gebied.  

De noordhoek van Ruiselede, het Sint-Pietersveld, behoort tot Doomkerke. 
Deze parochie bestaat vooral uit hoeven met akkers en weiden en enkele 
merkwaardige bospercelen. De grootste veroudering van de Ruiseleedse be-
volking concentreert zich in Doomkerke. Te Kruiskerke is er meer recente 
nieuwbouw. De gemeentebossen en de bossen van het parochieveld met de 
Visserij zijn een toeristische rijkdom van de streek.  

Ruiselede is een landbouwgemeente. Hoeven met akkers en weiland nemen 
het grootste deel  van de oppervlakte in. Familiebedrijven zijn kenmerkend 
voor de landbouw en veeteelt. Ze zijn meestal recent verbouwd en aangevuld 
met moderne stallen voor grootschalige varkens- en runderteelt. Maïs en gras 
zijn hierbij de voornaamste voedergewassen. Daarnaast zijn er nog de oudere 
teelten van o.a. graangewassen, aardappelen en bieten.  

Van de 72 gekende Ruiseleedse heerlijkheden ten tijde van het leenstelsel in de 
middeleeuwen resten nu nog enkele historische hoeven zoals: Ter Vlaagt 
(tempeliershoeve), Axpoele (dat het huidige gemeentewapen naliet), Gallatas, 
Gijselo, Kraaienbroek, Poelvoorde (nog omwalde mote), en Mortelwalle. In 
1850 telde men in Ruiselede maar liefst 13 molens. Nu resten daarvan nog de 
Hostensmolen en de Knokmolen en de romp van de Vlaagtmolen,  (foto). 

 

                                                         

1 http://users.skynet.be/dezande/ruiselede.htm 
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1.3 KORTE GESCHIEDENIS2 

De oudste sporen van plaatselijke bevolking 
zouden teruggaan tot de Bronstijd. Meerdere 
grafheuvelcirkels uit die periode werden hier 
immers door luchtfotografie waargenomen. 
De toponiem ‘Ruiselede’ wordt het eerst ver-
noemd in een berijmde levensbeschrijving van 
Sint- Amandus. De Germaanse naam Ruise-
lede kan betekenen: "rietachtig (ruis) plaats 
bij een waterloop (lede)".  

In 1128 heeft in de omgeving van Axpoele een veldslag plaats, waarvan ver-
melding op het in 1912 opgerichte veldkruis van de Aaltervoetweg. Die strijd 
gaat om het graafschap Vlaanderen tussen Willem van Normandië en Diede-
rik van de Elzas, dit na de moord op Karel De Goede. Van de 72 gekende 
Ruiseleedse heerlijkheden ten tijde van het leenstelsel in de middeleeuwen 
resten nu nog enkele historische hoeven zoals: Ter Vlaagt (tempeliershoeve), 
Axpoele (dat het huidige gemeentewapen naliet), Gallatas, Gijselo, Kraaien-
broek, Poelvoorde (nog omwalde mote), en Mortelwalle. 

Het jaar 1645 is rampspoedig. De pas herbouwde kerk en 45 huizen van de 
dorpskom worden afgebrand door de Franse troepen. In 1698 wordt in de 
Bruggestraat een "Spinhuis"(klooster) voor zusters opgericht. Later komt 
hierbij het pensionaat dat eind 19de eeuw een grote bloei kent. 

Tijdens de Oostenrijkse tijd (tweede helft 18de eeuw) komt in onze streken 
een periode van vrede. Vooral de vlasteelt met het thuisweven zorgt voor wel-
stand. In die jaren wordt dan ook het huidige kostbare barokinterieur (o.a. 
preekstoel en lambrisering) van onze O.L Vrouwkerk door de bewoners aan-
gekocht. 

De hervormingen van de Franse Revolutie (1789) worden hier vanaf 1795 
ingevoerd. Iedereen is nu Fransman en alle namen van de bewoners worden 
te boek gesteld (burgerlijke stand). De godsdienst wordt hardhandig aange-
pakt en vanaf 1798 wordt de verplichte legerdienst ingevoerd. 

De jaren 1847 en 1848 zijn echte hongerjaren voor onze streek. Jonge landlo-
pers worden opgevangen in de suikerfabriek van Sint- Pietersveld. De voor-
malige hoeve en fabriek worden nu verbouwd tot een verbeteringsschool. In 
het klooster van het centrum komt een afdeling voor wezen en arme volwas-
senen. In die hongerjaren wordt ook de weg Aalter- Tielt rechtgetrokken en 
verhard tot steenweg. Dit om werk en een inkomen te verschaffen aan de 
plaatselijke bevolking.  

Van 1860 tot 1865 laat pastoor Doom een kerk bouwen op het gehucht 'het 
Haantje'. In 1876 wordt de parochie Doomkerke. Daarop volgen de bouw-
werken aan een neogotisch gemeentehuis in het centrum (1873-1876). In de 
volksmond spreekt men van 'Het Stadhuis'. 

Eind 19' eeuw en begin 20' eeuw vermindert de Ruiseleedse bevolking van 
ongeveer 7.500 tot 5.000 inwoners. Dit door de uitwijking naar Gent, Wallo-
nie, Frankrijk en Amerika. 

                                                         

2 http://users.skynet.be/dezande/ruiselede.htm 
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2222 RUIMTELIJKE CONTEXTRUIMTELIJKE CONTEXTRUIMTELIJKE CONTEXTRUIMTELIJKE CONTEXT    

De bestaande ruimtelijke structuur geeft de structuurbepalende elementen 
aan die aanwezig zijn in onze gemeente. Dit zijn die ruimtelijke elementen die 
een structurerend vermogen hebben, die invloed uitoefenen op de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Ruiselede. De werking en de invloed van deze structuren 
moet beschouwd worden op lange termijn. De bestaande ruimtelijke struc-
tuur biedt belangrijke aanknopingspunten en bouwstenen voor de opbouw 
van de gewenste ruimtelijke structuur. 

Op het grondgebied van de gemeente komen structuren voor van bovenge-
meentelijk niveau. Deze oefenen een grote invloed uit op de reële en mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en leggen relaties tussen Ruisele-
de en de ruimere omgeving. De bevoegdheid voor deze structuren berust in 
principe bij hogere overheden. Deze elementen kunnen echter wel een invloed 
hebben op het functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk 
om de regionale dragers aan te geven. 

We beschrijven de bestaande ruimtelijke structuur op gemeentelijke niveau 
aan de hand van verschillende componenten: de nederzettingsstructuur, de 
open ruimtestructuur (natuurlijke, landschappelijke, agrarische, toeristische 
structuur), de economische structuur en de lijninfrastructuur. Dit niveau be-
schrijft de structuurdragers binnen de gemeente. 

In een volgende fase zoemen we in op een aantal deelgebieden binnen de ge-
meente. Door de analyse van deze deelruimten krijgen we een beter inzicht in 
het functioneren van de kleinere, doch complexe ruimtelijke eenheden. 

 

2.1 RUISELEDE IN DE REGIO: STRUCTURERENDE ELEMENTEN OP BO-

VENGEMEENTELIJK NIVEAU 

2.1.1 OPEN RUIMTE STRUCTUUR ROND RUISELEDE 

De gemeente Ruiselede behoort grotendeels tot de Zandstreek en is gelegen 
binnen het landschap van het oude veldgebied van Aalter, het Houtland en 
het plateau van Tielt. Deze traditionele landschappen maken deel uit van 
grotere gehelen die aansluiting vinden buiten de gemeentegrens: 

- Het plateau van Tielt is een open golvend landschap aansluitend bij 
het Houtland. Er komt veel verspreide bewoning voor en bossen ont-
breken bijna volledig. 
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- Het Houtland is het geheel van boscomplexen, dat samenhangt met 
de vroegere ontginningen van de oude veldgebieden die in hoofdzaak 
samenvallen met de zandruggen. Voor Ruiselede is dit de zandrug of 
cuesta van Hertsberge. Deze veldontginningen met loof- en naaldbos 
zijn aan elkaar gelinkt met dreven, tevens zijn er nog heiderelicten 
aanwezig. De omgeving van het Bulskampveld - Vorte Bossen werd 
pas ontgonnen en bebost in de loop van de 19de eeuw en is op dit 
ogenblik een uitgestrekt complex van bos en cultuurgrond, met een 
regelmatig perceleringspatroon en talrijke beuken- en eikendreven. 
Het Houtland is een zacht golvend gebied met hoofdzakelijk ver-
spreide bewoning en kleine kerndorpen, dat op vele locaties nog een 
typisch landelijk karakter heeft. De traditionele perceelsrand-
begroeiing bestaat nog slechts uit lokale relicten en geeft weinig af-
schermende werking. 

- Binnen het Houtland vormt het oude veldgebied van Aalter een inclu-
sie. Het komt overeen met laat en op zeer systematische wijze ont-
gonnen gronden waar de bodem weinig geschikt was voor landbouw. 
De oude veldgebieden van Aalter worden gekenmerkt door een vlak 
tot licht golvend, bosrijk landschap met talrijke dreven en grote recht-
lijnige akkers en weiden.  

 

Figuur 2: traditionele landschappen in Vlaanderen, (MGV, LIN, AROHM, 

2001) 

In zuidelijke richting wordt de open ruimte rond Ruiselede vooral door geïn-
dustrialiseerde landbouw gebruikt met een concentratie van intensieve vee-
teelt. Het open agrarische landschap is vrij ongestructureerd. De traditionele 
kenmerken zijn sterk aangetast. Ook de natuurwaarden zijn er sterk geredu-
ceerd. 

In noordelijke richting wordt de ruimte nog steeds bepaald door de ‘veldge-
bieden’. Er bevindt zich in het gebied een relatief rijk bosbestand, met relicten 
van de oude veldbossen. Dit gebied vormt een aantrekkelijk kader voor wan-
delen en fietsen door de vele dreven en bossen. De recreant vindt er ook een 
groot aantal kasteeldomeinen op regelmatige afstand. 
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2.1.2 RUISELEDE BINNEN DE REGIONALE WOON- EN WERKSTRUCTUUR 

Het gebied waarin de gemeente zich bevindt, kenmerkt zich door de aanwe-
zigheid van een veelheid van nederzettingen gelijkmatig verspreid tussen de 
steden. Door een sterke, historisch gegroeide verspreide bebouwing is het 
nederzettingspatroon sterk vervaagd. Lintbebouwing komt in mindere mate 
voor. De ruimte staat onder sterke verstedelijkingsdruk vanuit enerzijds Gent 
- Deinze en anderzijds vanuit Tielt - Roeselare. 

De omgeving van Ruiselede behoort tot het Tieltse. Tielt ligt binnen het 
spanningsveld van het grootstedelijk gebied Gent en de regionale steden 
Brugge, Roeselare en Kortrijk. In het gebied liggen ook nog een aantal goed 
uitgeruste kernen met een lokaal voorzieningenniveau. Aansluitend in Oost-
Vlaanderen ligt bv. het economisch knooppunt Aalter. Ruiselede ligt onge-
veer halverwege tussen Tielt en Aalter. 

De invloed van Aalter met zijn toegangscomplex tot de autosnelweg en trein-
verbindingen met Oostende en Gent is op een aantal vlakken wellicht even 
groot of zelfs groter dan deze van Tielt.  

 

2.1.3 LIJNINFRASTRUCTUUR IN DE REGIO 

Ruiselede ligt in de stedendriehoek Brugge – Kortrijk - Gent die nog versterkt 
wordt door de wegen A17 (Kortrijk - Brugge), de E40 (Brugge - Gent) en de 
E17 (Gent - Kortrijk). Het wordt zelf in het zuiden doorsneden door de N37 
die Tielt met de E40 verbindt. Hierdoor is de gemeente op een afstand van 
ongeveer 5km direct verbonden met het autosnelwegennet.  

Het spoorwegennet loopt niet door Ruiselede. De dichtgelegen stations zijn 
Tielt en Aalter. 
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RUISELEDE
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Figuur 3: situering van Ruiselede aan de hand van de infrastructuur 
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2.2 BESTAANDE STRUCTUREN IN RUISELEDE OP GEMEENTELIJK NI-

VEAU 

2.2.1 FYSISCH MILIEU 

2.2.1.1 Reliëf 

De gemeente Ruiselede is gelegen in het bekken van de Poekebeek. In het 
noorden sluit het landschap aan op de heuvelrug van Hertsberge-Lotenhulle 
en naar het zuiden toe op de uitlopers van het plateau van Tielt.  De hoogst 
gelegen plaatsen liggen in de puntvormige uitloper van de gemeente met als 
hoogste punten: het ‘Kruiske’ (27.5m) en het ‘Veld’ (27.5m). In het westen 
vindt men op 26.25m ook de ‘Oude Molen’. In het oosten van de gemeente 
bevinden zich de laagst gelegen delen (10-15m) met uitlopers naar de valleien 
van de Wantebeek, de Poekebeek en de Bundingsbeek. 

Kaart 1: reliëf in Ruiselede , (GNOP Ruiselede) 

 

2.2.1.2 Bodem 

De gemeente Ruiselede is gelegen op de scheidingslijn van de zandstreek met 
de zandleemstreek. Het noorden van de gemeente Ruiselede is uitgesproken 
zandig (Z). Meer naar het zuiden toe (ten noorden van de lijn Poeke-
Ruiselede - Wingene) overheersen de lemige zandgronden (S). Zowel droge 
als natte gronden komen voor. Nog verder zuidwaarts, ten noorden van de 
Poekebeek, treft men ook licht - zandleemgronden (P) aan. De zandleem-
gronden (L) liggen vooral in het zuidoosten en liggen vaak op een klei - zand 
substraat. De kleiige alluviale gronden (E) en de zware kleigronden (U) ko-
men voor in de belangrijkste beekvalleien, dikwijls op een zandige onder-
grond. 

Kaart 2: bodemkaart (OC-GIS VL, 2001) 

 

2.2.1.3 Grondwater 

De meeste gronden in de gemeente Ruiselede (de vlakke gebieden en de beek-
valleien) staan onder invloed van een permanente grondwatertafel op geringe 
diepte (0-3m), die aan regelmatige seizoenschommelingen onderhevig is. De 
valleigronden die het laagst gelegen zijn ondergaan de grondwaterinvloed 
uiteraard het sterkst. Het grondwater stijgt tijdens de winter om in het voor-
jaar zijn hoogste stand te bereiken; daarna daalt het om in de herfst zijn laag-
ste stand te vertonen. De schommeling van het grondwater bedraagt gemid-
deld 1 à 2m. 

In de zwakgolvende gebieden bevindt de permanente grondtafel zich op gro-
tere diepte en beïnvloedt de oppervlaktelaag niet. Wanneer echter een weinig 
doorlatende laag, zoals een kleiig substraat, in het profiel voorkomt, kan zich 
hierop tijdelijk een watertafel vormen. Deze zogenaamde stuwwatertafels 
worden tijdens de winter en het voorjaar gevormd en verdwijnen bijna volle-
dig in het zomer en de herfst. Stuwwatergronden komen eerder sporadisch 
voor. 
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Het grondwater is in de zandstreek, en dus ook in een groot deel van Ruisele-
de, erg kwetsbaar. Het midden van de gemeente is minst kwetsbaar. De rest is 
matig tot zeer kwetsbaar. In deze laatste gebieden is geen deklaag aanwezig, 
waardoor de watervoerende laag niet afgeschermd wordt van oppervlakkige 
verontreiniging. De grondwatertafel bevindt zich bovendien minder dan 10m 
onder het maaiveld. 

Kaart 3: kwetsbaarheid van het grondwater in de gemeente Ruiselede (AMI-

NAL, afdeling Water, 2000) 

 

2.2.1.4 Waterlopen 

Ruiselede behoort voor het grootste deel tot het oppervlaktewaterwingebied 
‘Kluizen’ (zone A3: verscherpte uitrijdregeling) en hoort bij het ‘bekken van 
de Gentse kanalen’. Binnen de gemeente gaat het om het stroomgebied van 
de Poekebeek, die uitmondt in het afleidingskanaal van de Leie. Op grondge-
bied Ruiselede kregen de beken voornamelijk categorie 2 toegewezen. 

Structurerend zijn de beboste brongebieden in het noorden van de gemeente, 
Langs de zuidelijke steile helling van de cuesta van Lotenhulle naar Herts-
berghe ontspringen de Wantebeek en talrijke kleinere zijbeken op de grenslijn 
tussen twee geologische lagen. Deze beekjes staan veelal loodrecht op de 
Wantebeek zelf die van west naar oost stroomt. De Wantebeek vormt de zui-
delijke grens van het bos- en heidegebied dat aansluit op de bossen rond 
Bulskampveld meer noordwaarts. 

De overige beekvalleien zijn structuurbepalend voor de natuurlijke en land-
schappelijke structuur omdat ze de gemeente verdelen in min of meer parallel-
le horizontale stroken. Bepalend zijn: 

- de Bundingsbeek/Reigersbeek; 

- de Kapellebeek/Vlaagtebeek/Poekebeek 

- de Klaphullebeek/Wantebeek en Pachtebeek/Wantebeek. 

Kaart 4: oppervlaktewater in de gemeente Ruiselede , (AMINAL, afdeling Wa-

ter, 2000) 

                                                         

3 Zones inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen 
gelegen binnen de subhydrografische bekkens van oppervlaktewateren bestemd voor productie 
van drinkwater. 
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2.2.2 BESTAANDE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR4 

De landschappelijke structuur die in de gemeente waarneembaar is, is een 
afspiegeling van de fysische karakteristieken. 

 

2.2.2.1 Landschapseenheden 

Voor Ruiselede zijn volgende landschapseenheden te onderscheiden: 

Gecompartimenteerd landschap 

Het noorden van de gemeente Ruiselede wordt gekenmerkt door een half - 
gesloten landschap met dreven, die akkers en weilanden omzomen, afgewis-
seld door een gesloten landschap waarin bos domineert.  

Kouterlandschap 

Meer naar het zuiden toe domineert een open agrarisch landschap. Lineaire 
begroeiing ontbreekt er. Enkel rond de kern van Ruiselede beperkt bebou-
wing het open landschapsbeeld. Het landschap wordt er doorsneden door de 
N37, die het gebied opsplitst in twee ruimten;  

Poekebeekstelsel 

In bepaalde beekvalleien geven knotbomenrijen het landschap een halfopen 
aspect. Stroken weiland begeleiden de beken waardoor ze min of meer her-
kenbaar blijven in het landschap. Op de meeste plaatsen is het begeleidend 
opgaand groen echter verdwenen en zijn de valleien moeilijk herkenbaar in 
het landschap.  

 

Figuur 4: landschapseenheden 

                                                         

4 GNOP, Ruiselede (Belconsulting, 1996) 
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2.2.2.2 Gave elementen van het landschap 

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in be-
perkte mate geschonden en versnipperd is door recente, meer grootschalige 
ingrepen. De historisch gegroeide patronen van bewoning, wegen, kavels of 
perceelsbeplanting zijn hier nog op herkenbare manier bewaard gebleven. 

Oude veldgebieden 

Het betreft een vlak gebied met micro - reliëfelementen en een dambordpa-
troon van bossen en open landbouwgebieden, waartoe het noorden van de 
gemeente Ruiselede behoort. De bossen zijn onderling verbonden met bo-
menrijen. De tussenliggende percelen zijn overwegend weiland. Vaak zijn 
langs wegen bomenrijen aangeplant. Dreven zijn er sterk ruimtebepalend. De 
bodem, bestaande uit fijn zand en een min of meer doorlopende zandsteen-
banken (veldsteen), is weinig geschikt voor landbouw.  

Deze arme zandgronden met soms een stuwwatertafel liggen aan de basis van 
de heidevegetatie in deze vroegere veldzone Bulskampveld – St-Pietersveld. 
Tijdens de middeleeuwen en later (tot de 18e eeuw) was dit gebied een ge-
meenschappelijke graasgrond waar lokaal heidevegetatie, lage struiken en 
heesters voorkwamen, evenals zgn. veldvijvers. Deze vijvers ontstonden door 
het afplaggen van de bodem, door uitgraven van zandsteen of door afdam-
ming van beken. Rond deze graasgronden lag aanvankelijk een bosgordel. In 
de 18e en begin van de 19e eeuw werd het bos omgezet in landbouwland en de 
graasgronden in bos. Daarbij ging men systematisch tewerk volgens een 
dambordpatroon dat geaccentueerd werd door dreven.  

Bepaalde delen zijn vrij gaaf en hebben een hoge belevingswaarde. De omge-
ving van Schoonbergbos (waarop Slangenbos en Eendenkooi aansluiten) 
vormde in de 17de eeuw een groot aaneengesloten bos, nadien werd het bos 
ontgonnen volgens een rechthoekig ontginningspatroon dat nog zeer goed 
herkenbaar is. Ten zuiden van het bos is er nog steeds een boswal bewaard 
gebleven. Langs de Wantebeek zijn er typische graslanden. De omgeving  van 
Hoogveld (waartoe bv. Ruiseleeds Veld behoort) heeft een opvallend fijnma-
zig drevenpatroon. 

Molenmeersen en het kasteel van Poeke 

Het gebied is gelegen in een deel van de Vlaamse Vallei, op de overgang naar 
het Plateau van Tielt. Het kasteel van Poeke met bijhorend park, ligt centraal 
in het gebied. De twee bosgebieden die tot de zone behoren, zijn restanten van 
één groter geheel. Het noordelijk deel, waartoe ook een stukje van Ruiselede 
behoort is een open landschap met vrij regelmatige percelering en geen per-
ceelsranden. Enkele bomenrijen en kleine percelen bos langs de beek vormen 
de grens tussen Oost- en West - Vlaanderen. 

Omgeving Mevrouwmolen, Kanegem 

Deze zone vormt een uitloper van het Plateau van Tielt en kent een duidelijke 
gradiënt van kouter naar beekvallei. Het gaat om een landbouwlandschap 
met overwegend akkerland, kleine regelmatige en onregelmatige percelering, 
bomenrijen als perceelsranden of langs beken en sterk verspreide bebouwing. 
Men vindt er verschillende beekbosrestantjes terug afgewisseld met talrijke 
weidse panoramische vergezichten. Er zijn nog enkele belangrijke historische 
hoeven met resten van oude omwalling aanwezig. 
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2.2.2.3 Nieuwe elementen van het landschap 

Woonlandschap rond Hostensmolen en Tuinwijk 

Dit recent woonlandschap is ontstaan door grootschalige verkavelingstructu-
ren geconcentreerd in te planten. Het vertoont als typische kenmerken een 
sterk vertakt stratenpatroon en veelal percelen van gelijke grootte met vrij 
open bebouwing . Het gaat meestal om vrijstaande woningen of koppelbouw, 
eventueel gelijkaardig qua uitzicht.  

Bedrijvenlandschap langs N37 

Bedrijvenlandschappen ontstaan waar KMO - zones ontwikkeld en ingevuld 
worden. De wijze waarop deze structuren ontwikkeld worden is sterk bepa-
lend voor de uiterlijke verschijningsvorm. Zo gaat niet altijd voldoende aan-
dacht naar inkleding van de zone, materiaalgebruik en architectuur van de 
gebouwen en de open ruimte binnen de bedrijvenzone.  

Weglandschap  langs de Bruggestraat-Bruggesteenweg 

Met een weglandschap wordt een ontwikkeling van bedrijvigheid, kleinhan-
del, horeca en wonen langsheen een bepaalde weg bedoeld. Er zijn veel recht-
streekse toegangen tot deze weg, die soms onveilige situaties met zich mee-
brengen. De verschillende terreinen schakelen zich aan elkaar als een lint tus-
sen Ruiselede - centrum en De Klaphulle. Vanuit landschappelijk oogpunt 
kent deze zone een versnipperde identiteit. De bebouwing, zowel bestaande 
uit woningen als functies wordt  afgewisseld met zichtassen op het achterlig-
gende landbouwgebied.  

 

2.2.2.4 Open ruimten 

Structureel open ruimte gebieden 

Het St-Pietersveld valt op door zijn open karakter te midden van een gesloten 
boscomplex. Het gaat om een structureel open ruimte gebied bestaande uit 
zeer grote blokvormige percelen. Deze driehoek van aaneengesloten akker- en 
graslanden ligt op een plaats waar de Quartaire zandlaag dikker is. Dankzij 
bemesting was het mogelijk dit deel te ontginnen. Grote delen van het gebied 
hoorden bij het vroegere Rijksopvoedingsgesticht. De akkers werden bewerkt 
door de jeugdige criminelen. 

Andere structureel open ruimte gebieden zijn kleiner dan het Sint-Pietersveld 
en gaan meestal samen met de beekvalleien. Het gaat om (natte) weidegebie-
den zoals de omgeving Pannemeersen, Vlaagt en de valleien van Wantebeek - 
Poekebeek. 

Open ruimte verbindingen 

Het gaat om bouwvrije ruimte in de nabijheid van bebouwing. Meer bepaald 
zijn het resterende open stukken tussen twee bebouwingsstroken. De bebou-
wing is net niet aan elkaar gegroeid. Dit is het geval tussen Doomkerke en 
Oud Haantje, tussen Doomkerke en de lintbebouwing vanuit Wingene en 
tussen De Klaphulle en de uitloper van de bebouwing van Ruiselede - cen-
trum. 
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2.2.2.5 Punt- en lijnvormige elementen 

Deze elementen zijn visuele blikvangers en fungeren als oriëntatiepunt in het 
landschap. Ze verhogen de leesbaarheid van het landschap waarmee ze een 
duidelijke band dragen. 

In het noordwesten, even over de grens met Wingene staat nog het Radio 
Maritiem Zendstation dat de uitzendingen van Belradio en de communicatie 
met schepen, Belgisch - Congo en enkele belangrijke wereldsteden verzorgde. 
Talrijke grote zendmasten (zgn. “Torens”) en lagere masten met leidingen 
herinneren daaraan en vormen waardevol industrieel erfgoed. Door hun 
hoogte hebben deze elementen een impact op de ruime omgeving. 

Naar het noorden toe treft men St-Pietersveld aan met het Penitentiair Land-
bouwcentrum en de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand 
(het vroegere Rijksopvoedingsgesticht). 

Even verderop, op het grondgebied van Wingene bevindt zich het Veldkapel-
leke met aansluitend het kerkhof dat bij de instelling hoorde.  

Andere bouwkundige elementen met een bijzondere erfgoedwaarde zijn de 
Knokmolen en de Hostensmolen, aansluitend bij de kern van Ruiselede. Ver-
der westwaarts de romp van de Vlaagtmolen en noordwaarts de heuvel van 
de Lievensmolen. 

Vermeldenswaardig zijn nog een aantal historische hoeves, de Visserij in de 
bossen van het Parochieveld, de kerk van Doomkerke en de Markt van Rui-
selede met het neogotisch gemeentehuis. 

De Wantebeek valt visueel sterk op door het overwegende graslandgebruik in 
de vallei, door de restanten van knotbomenrijen en door de beekbegeleidende 
begroeiing. Zij vormt de markante overgang van het gecompartimenteerde 
beboste landschap naar het open kouterlandschap. 
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2.2.3 BESTAANDE NATUURLIJKE STRUCTUUR5 

In de gemeente zijn de natuurwaarden relatief schaars als gevolg van het in-
tensief landbouwkundig gebruik, versnippering en overbemesting waarbij 
bodem, grond- en oppervlaktewater zijn beïnvloed. Naar het vruchtbaardere 
zuiden toe is maar weinig natuur overgebleven. 

In het grootste deel van de gemeente vormt natuur niet de hoofdfunctie. Wel 
hebben bepaalde delen van het landbouwgebied een belangrijke waarde voor 
de natuurlijke structuur door de aanwezigheid van landschapselementen die 
de ecologische structuur op microniveau uitmaken. 

2.2.3.1 Boscomplexen6 

Belangrijkste natuurwaarden zijn de boscomplexen in het noorden van de 
gemeente: Vorte Bossen, Gallatasbossen, Predikherenbossen, Slangenbos en de 
bossen rond Ruiseleeds veld. Ze bestaan uit loof-, naald- en gemengde bos-
complexen en een diversiteit van hoog-, middel- tot hakhout met enkele zeer 
oude hakhoutstobben. De bossen herbergen een rijke vochtminnende flora 
waarbij de Vorte Bossen en de Slangebossen een zeer rijke voorjaarsflora 
hebben. In de valleibossen treft men nog de repelstructuur met afwaterings-
banen aan. De aanwezige heideflora getuigt van de nabijheid van het voor-
malige veldgebied met heidebegroeiing. De bossen worden omringd door een 
mozaïek van akker- en weilanden.  

De Vorte Bossen bestaan uit een aaneengesloten bosgebied van 50 ha gelegen 
tussen Doomkerke en Kruiskerke. De bossen zijn een natuurpareltje, en dit 
omwille van verschillende redenen. Eerst en vooral door de zeer grote variatie 
aan bostypes die voorkomen. Langs de Wantebeek en de Pachtebeek vinden 
we zeer natte gronden. Deze gronden bestaan uit zeer voedselrijke klei. Het 
beekbegeleidend bos dat hier groeit, is zeer gevarieerd en bestaat uit Populier, 
Es, Eik, Zwarte els en Olmen. Een zeer bijzondere soort die hier gevonden 
wordt is de Steeliep die in Vlaanderen slechts op een paar plaatsen voorkomt. 
Bovendien zijn de aanwezige exemplaren zeer oud, vermoedelijk meer dan 
300 jaar. In het voorjaar vormen er zich dichte tapijten van voorjaarsbloe-
men. Buiten de valleien bestaat de bodem uit droge, voedselarme zandgron-
den. De bossen bestaan er vooral uit naaldbomen (Grove den en Lork), waar 
echter langzaam maar zeker meer en meer bomen van het natuurlijke bos 
inkomen: berk, Zomereik, Lijsterbes,… In de kruidlaag domineren hier voor-
al ondoordringbare bramen en Adelaarsvaren.  

 

2.2.3.2 Beekvalleien 

Daarnaast zijn de beekvalleien vrij waardevol. Het gaat hier om open gras-
landgebieden. De Wantebeekvallei heeft aan beide oevers weiland omringd 
door grachten met rietvegetatie en op sommige plaatsen zeer gave perceels-
randbegroeiing van knotbomen. Bomen en struiken accentueren de loop van 
de Wantebeek in het landschap. Het vrij open landschap in de grazige vallei 
stroomafwaarts contrasteert met de beboste brongebieden van Wantebeek en 
haar zijbeken. 

                                                         

5 GNOP, Ruiselede (Belconsulting, 1996) 

6 NATUURPUNT vzw WEST-VLAANDEREN, West-Vlaamse reservaten, (mei 2003) 
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De valleien kennen een lage bebouwingsdichtheid waarbij landbouwbedrijven 
het grootste aandeel innemen. De Axpoelehoeve is een grote hoeve bestaande 
uit enkele losse gebouwen die vlakbij de Wantebeek staat op een lichte verhe-
venheid. Deze hoeve is gekend als een oude watermolensite.  

 

2.2.3.3 Kleine natuur- en landschapselementen  

Beekdalgraslanden en depressies 
Bij aaneengesloten, beekbegeleidende graslandkernen komen plaatselijk 
fragmenten van voormalige hooilandgebruiken voor. 

Heide- en venrestanten 
De heiderestanten, die in natte (venige) en droge (schrale) varianten voorko-
men, kunnen beschouwd worden als relicten van vroegere uitgestrekte heide-
gebieden en vertegenwoordigen een belangrijke natuurbehoudwaarde. Het 
merendeel van de typische flora-elementen uit het Vlaams - Kempisch district 
is echter niet meer vertegenwoordigd of sterk ondervertegenwoordigd in het 
huidig vegetatiebestand. 

Kap- en dunningsvlakten 
Deze gebieden vertegenwoordigen een klein aandeel in de totale bodemge-
bruikoppervlakte. Bovendien zijn deze vlakten vaak van zeer tijdelijke aard. 
Niettemin is hun biologische betekenis groot gezien plotse lichtrijkdom door 
kaalslag of sterke dunning hier kansen biedt aan regeneratie van natuurlijke 
plantengemeenschappen. 

Ontginningsdreven 
De kenmerkende geometrische veldindeling lag aan de basis van een dicht net 
van lange ontginningsdreven, opgebouwd uit Beuk en Zomereik en afwisse-
lend begrensd door open bouwland en bos. Naast cultuurhistorische waarde 
representeren de ontginningsdreven tevens een biologische waarde, voorna-
melijk als refugium of uitwijkplaats voor heiderestanten. 

Bosrestanten 
Het betreffen voornamelijk houtkanten of braamkanten op randen van vroe-
gere bospercelen, hier en daar aangevuld met zeer kleine resterende bosjes. 

Poelen, rootputten en sloten 
Het betreffen randen, oevers en wateroppervlakken van veedrinkpoelen en 
afwateringsgrachten in alluviale weilanden en restanten van vroegere veldvij-
vers. 

Perceelsrandbegroeiing 
Houtkanten en knotbomenrijen zijn relatief talrijk en komen sterk verspreid 
voor. De houtkanten bestaan doorgaans uit Els of Es en de knotbomenrijen 
uit Schietwilg of populier. 

Kaart 5: bestaande natuurlijke en landschappelijke structuur 
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2.2.4 BESTAANDE AGRARISCHE STRUCTUUR 

De landbouw is structurerend voor de open ruimte en bepalend voor de agra-
rische structuur. Ruiselede is een landbouwgemeente. Hoeven met akkers en 
weiland nemen het grootste deel van de oppervlakte in. Familiebedrijven lig-
gen verspreid in de open ruimte. Ze zijn meestal recent verbouwd en aange-
vuld met moderne stallen voor grootschalige varkens- en runderteelt. Maïs en 
gras zijn hierbij de voornaamste voedergewassen. Daarnaast zijn er nog de 
oudere teelten van o.a. graangewassen, aardappelen en bieten. De vele wei-
landen geven de gemeente een uitgesproken open en groen karakter. 

 

2.2.4.1 Grote, aaneengesloten landbouwgebieden  

Binnen de gemeente vallen twee gebieden op die vrij open zijn, weinig ver-
snipperd en waarin de landbouw duidelijk de hoofdfunctie is. 

Gebied ten zuiden van de N37 

De N37 vormt een barrière in het landbouwgebied waardoor dit gebied afge-
sneden wordt van de rest van Ruisedele. Het gebied loopt zuidwaarts wel 
verder over de gemeentegrens en vindt aansluiting bij de landbouwgebieden 
rond Kanegem - Poeke. Er komen een 30-tal bedrijfszetels voor en veel wei-
landen. Deze landbouwzone is het minst versnipperd door bebouwing en 
infrastructuren. De open ruimte dient er maximaal behouden te worden.  

Sint-Pietersveld 

De omgeving van Sint-Pietersveld vormt een open gebied van grote, recht-
hoekige akkers, weiden komen er praktisch niet voor. Er komt weinig be-
bouwing voor (uitzondering vormen de gebouwencomplexen van het PLC en 
GBJ) en de grote, rechtlijnige structuur maakt het gebied tot een zeer herken-
baar geheel. In het westen wordt het gebied begrensd door een fijnmazig pa-
troon van dreven en bossen. 

 

2.2.4.2 Grote, meer versnipperde landbouwgebieden 

Ten zuiden van de Wantebeek worden weilanden afgewisseld met akkers. Het 
betreft vooral de teelt van maïs en aardappelen. Tegenover de permanente 
weilanden, vooral in de beekvalleien, zorgt de seizoensgebonden bewerking 
van de akkers voor een verschillende landschapsbeleving doorheen het jaar. 
Deze combinatie biedt het typerend agrarische landschapsbeeld voor het zui-
delijk deel van de gemeente. Er komen nog een heel aantal grote historische 
hoeves voor in het landschap. Volgende samenhangende gebieden kunnen 
onderscheiden worden: 



184523_INF11_LCR  
RUIMTELIJKE CONTEXT 

 

Pagina 21 van 112 

@ Grontmij  

Gebied ten zuiden van de Wantebeek en ten oosten van de Bruggesteenweg 

Het gebied wordt in het oosten begrensd door de ontwikkelingen langs de 
Bruggestraat - Bruggesteenweg. In het zuiden grenst de zone aan Ruiselede - 
centrum en de N37. Westwaarts sluit ze aan bij het landbouwgebied rond 
Schuiferskapelle en Wingene. In het noorden zijn er overwegend akkers, in de 
ruime omgeving van Vlaagt zijn er overwegend weilanden. Hier zijn de perce-
len zeer groot en onregelmatig van vorm. Het gebied wordt van oost naar 
west doorsneden door de Wingenesteenweg. Er zijn een 70-tal landbouwzetels 
in het gebied gevestigd, met daarnaast veel verspreide bebouwing. 

Gebied ten zuiden van de Wantebeek en ten westen van de Bruggesteenweg 

Dit gebied ligt vrij ingesloten door de vallei van de Wantebeek, de Brugge-
steenweg, de bebouwing van Ruiselede-centrum en de N37. Ook hier zijn er 
in het noorden overwegend akkers en zuidwaarts meer weilanden. Midden de 
zone, langs de Zandstraat is een concentratie van zonevreemde woningen 
aanwezig. Het gebied telt een 30-tal landbouwzetels. 

 

2.2.4.3 Gecompartimenteerde landbouwgebieden 

In het gebied ten noorden van de Wantebeek zijn de weilanden, naast de 
aanwezige bosstructuren, duidelijk overheersend en zorgen door hun open-
heid voor een evenwicht in het eerder gesloten landschap. Deze afwisseling 
tussen open weidegebieden en gesloten bosstructuren maken het landschap in 
dit deel van de gemeente tot een variërend geheel. De bosstructuren zorgen 
ervoor dat het landbouwgebied versnipperd is in meerdere samenhangende 
zones: 

Gebied ten westen van Doomkerke 

In het gebied zijn een drietal landbouwbedrijven gevestigd. Verder is de be-
bouwing er schaars. Het gebied loopt verder op grondgebied Wingene tot aan 
de Maria - Aalterstraat. In het oosten wordt het gebied duidelijk begrensd 
door de bebouwing van Doomkerke langs de Brandstraat. Het gaat hoofdza-
kelijk om bossen en weilanden. 

Gebied rond De Kruisebergen 

De zone strekt zich uit tussen de Maria - Aalterstraat, de Bruggesteenweg, de 
Oude Brugse Heerweg en het boscomplex Gallatas - Vorte Bossen - Ruise-
leeds Veld. Er zijn een 15-tal bedrijven gevestigd. Het gebied wordt versnip-
perd door verschillende kleinere bosjes en een kasteelpark. Net ten zuiden van 
de Oude Brugse Heerweg bevindt zich een concentratie van zonevreemde 
bebouwing rond De Kruisebergen. Ook hier zijn overwegend weilanden gele-
gen. Rond de bebouwing van De Kruisebergen liggen een aantal akkers. 
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Gebied rond Kruiskerke 

Het gebied vormt min of meer een landbouweilandje, begrensd door bos-
structuren (o.a. Hoogveld op grondgebied Aalter) en de vallei van de Wante-
beek. Daarenboven is het gebied helemaal versnipperd door de bebouwing 
van Kruiskerke. Er zijn nog een drietal landbouwbedrijven aanwezig. 

 

2.2.4.4 Kleine landbouwgebieden 

Dit zijn gebieden die door toenemende bebouwing en infrastructuur afgeslo-
ten raakten van een groter, aaneengesloten landbouwgebied. Ze functioneren 
momenteel wel nog als kleiner landbouwgebied. 

Gebied tussen de N37 en de Poekestraat 

Door de aanleg van de ringweg rond het centrum raakte dit gebied geïsoleerd. 
Er bevinden zich nog een tweetal hoeves. Het grootste deel van de zone is 
weiland. 

Gebied ten noorden van de Poekestraat 

Dit gebied raakt steeds verder ingesloten door bebouwing, bedrijvigheid en 
infrastructuur. Aansluitend bij de bebouwing van de Poekestraat ligt nog één 
landbouwbedrijfje.  

 

2.2.4.5 Landbouw in de beekvalleien 

In de valleien van het bekenstelsel primeren gras- en hooilandgebruik. Dit 
maakt de valleien herkenbaar in het landschap. Sommige weilanden zijn vrij 
groot. De valleien zijn op bepaalde plaatsen beperkt in omvang, op andere 
plaatsen zijn ze zeer duidelijk herkenbaar en bleven ze schaars bebouwd. 

Kaart 6: bestaande agrarische structuur 
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2.2.5 BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR7 

De nederzettingsstructuur bestaat uit het samenhangende geheel van gehuch-
ten, dorpen, linten en verspreide bebouwing in de open ruimte. Onder be-
bouwing worden zowel woningen, bedrijfs- of industriële gebouwen, recrea-
tieve en toeristische bebouwing als bebouwing voor gemeenschaps- en nuts-
voorzieningen,… begrepen.  

Ruiselede bestaat uit het centrum, het gehucht De Klaphulle en twee kleinere 
parochies Doomkerke en Kruiskerke, naast de verspreide bebouwing in de 
open ruimte.  

2.2.5.1 Hoofdkern 

De bebouwing van Ruiselede - centrum bevindt zich ten noorden van de N37, 
in het zuiden van de gemeente. De kernbebouwing situeert zich rond de stra-
ten die aansluiten op de kerk en het gemeentehuis. Lintvormige uitwaaierin-
gen bevinden zich langs de Poekestraat ten noorden van de ring en langs de 
Bruggestraat richting het gehucht De Klaphulle. Tussen de Aalterstraat en de 
ring ligt de grootste ambachtelijke zone. Zones met een ruimer bebouwings-
patroon sluiten aan op vorige gebieden zoals de Tuinwijk en het gebied rond 
de Hostensmolen. Deze ontwikkelingen situeren zich vooral ten westen. 

Ruiselede centrum vormt duidelijk de hoofdkern binnen de gemeente, mede 
door de strategische ligging langs de belangrijkste verbindingsweg door de 
gemeente, de N37. De kern kent de hoogste bebouwingsdichtheid binnen de 
gemeente en is het grootst qua oppervlakte.  

Praktisch alle voorziening op gemeentelijk niveau bevinden zich hier zoals: 
scholen, het rusthuis, serviceflats, kleinhandel, diensten, gemeentelijke voor-
zieningen als De Post, het gemeentehuis, sportterreinen en sporthal, een ont-
moetingscentrum, jeugdvoorzieningen, …  

Ook de ambachtelijke terreinen van de gemeente zijn hier gesitueerd, gespreid 
over drie locaties. De grootste zone bevindt zich tussen de Aalterstraat en de 
N37. In de Bruggestraat ligt de site van het slachthuis.  

2.2.5.2 Deelkernen 

Doomkerke en Kruiskerke vormen de twee deelkernen binnen de gemeente. 
De parochies worden gekenmerkt door dichte bebouwing, maar duidelijk 
minder dicht dan de centrumgebieden en er zijn duidelijk minder voorzienin-
gen aanwezig. Ze zijn gelegen in het noorden van de gemeente aan de rand 
van het bos- en heidegebied.  

Doomkerke vormt een langgerekt ‘straatdorp’. De parochie is niet langs de 
verbindingsweg naar Beernem gelegen maar langs een parallelle weg, waar-
door er weinig doorgaand verkeer is. Doomkerke situeert zich meer bepaald 
langs de Brandstraat met een kleine uitbreiding naar de Bruggesteenweg en is 
praktisch volledig noord-zuid georiënteerd. 

                                                         

7 Voor een verdere uitwerking van de kernen wordt verwezen naar de beschrijving van de deelruimten. 
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 In het geval van Doomkerke kan voor de dagelijkse voorzieningen een be-
roep gedaan worden op de lokale handel en diensten. Men vindt er o.a. een 
bakkerij, fietsenmaker, schooltje en zelfs een voetbalveld. Doomkerke kan in 
bepaalde opzichten voorzien in de behoeften van de inwoners. De bevolking 
en de bebouwing is er gemiddeld ouder in vergelijking met Kruiskerke. Er 
heerst nog meer een ‘dorpssfeer’ en ‘dorpsleven’.  

Dit staat in contrast met Kruiskerke. Kruiskerke ligt langs de Kruisker-
kestraat met een uitwaaiering naar de Kruisbergstraat en de Woestestraat. 
Deze parochie is volledig aangewezen op voorzieningen van buitenaf. Er is 
een groot aandeel jonge gezinnen binnen de bevolking, die niet direct deelne-
men aan het verenigingsleven en weinig voeling hebben met het dorp. De jon-
ge gezinnen doen voor hun dagelijkse behoeften beroep op voorzieningen die 
men vindt nabij het werk of langsheen de weg van en naar het werk. Door de 
bosrijke, rustige omgeving is deze parochie geëvolueerd naar een omgeving 
waar vooral wordt ‘gewoond’. 

2.2.5.3 Gehuchten 

Het gehucht De Klaphulle bevindt zich ongeveer in het midden van de ge-
meente langs de Bruggesteenweg en de Wingenesteenweg. Door zijn strategi-
sche ligging, op het kruispunt van twee verbindingswegen en centraal in de 
gemeente, heeft het ook enkele voorzieningen. Dit is echter vrij beperkt. Het 
gehucht ligt ongeveer even ver van alle andere kernen in de gemeente. Het 
kan best zijn dat de bewoners voor bepaalde voorzieningen een beroep doen 
op Doomkerke bijvoorbeeld. Het is er minder rustig wonen, door het door-
gaand verkeer. De bebouwingsstructuur is er vrij open. 

2.2.5.4 Penitentiair landbouwcentrum en gemeenschapsinstelling voor bijzonde-
re jeugdzorg 

In de puntvormige uitloper van de gemeente ligt een landschappelijk waarde-
volle en historische site met een zeer eigen karakter. De gronden zijn er min-
der vruchtbaar en reeds lang is hier het penitentiair landbouwcentrum en de 
gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg gesitueerd. Een deel van de 
site ligt op grondgebied Wingene, vooral dan de bijhorende gronden en 
sportvelden. De binding met Ruiselede is niet echt groot. Het is als het ware 
een op zichzelf gericht en functionerend geheel. 

2.2.5.5 Verspreide bebouwing 

De verspreide bebouwing in het agrarisch gebied betreft meestal woonge-
bouwen van landbouwers waaronder een heel aantal grote hoeves, maar ook 
heel wat zonevreemde woningen. In totaal gaat het om 492 zonevreemde wo-
ningen waarvan het grootste deel in landschappelijk waardevol agrarisch ge-
bied ligt (356), 192 in agrarisch gebied en 7 in natuurgebied. De zonevreemde 
bebouwing ligt enorm verspreid over de gemeente. Men kan niet echt van 
concentraties spreken. Er bevinden zich wel nogal wat zonevreemde wonin-
gen in de omgeving van de Zandstraat, de Tieltstraat, ’t Rozeke, nabij Poeke 
langs de Parkstraat en rond De Kruisebergen.  

Kaart 7: zonevreemde woningen in Ruiselede 

Kaart 8: bestaande nederzettingsstructuur 
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2.2.6 BESTAANDE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Onder de ruimtelijke economische structuur worden alle economische activi-
teiten gegroepeerd. De elementen die worden weergegeven maken tevens deel 
uit van de nederzettingsstructuur. 

 

2.2.6.1 Concentratie van ambachtelijke bedrijven 

Ruiselede heeft drie zones voorzien voor ambachtelijke economische activitei-
ten in geconcentreerde vorm: 

- De grootste ambachtelijke zone is gelegen tussen de Aalterstraat en de 
ring. In deze zone zijn reeds heel wat bedrijven aanwezig, zo’n dertig-
tal. De zone werd uitgebreid via een BPA (MB 17/01/94). Ook de uit-
breiding is volledig volgebouwd. Deze zone is direct op de N37 ont-
sloten, wat de overlast voor het centrum tot een minimum beperkt en 
een vlotte aansluiting op de E40 mogelijk maakt. De bedrijven zorgen 
voor heel wat tewerkstelling; 

- Een tweede kleinere zone is gelegen op de hoek van de Bundingstraat 
met de Kapellestraat. In het gebied is momenteel een vrij groot bedrijf 
gevestigd (Claeys-Clavan) dat uitdovend is en een landbouwbedrijf; 

- In de Bruggestraat is een zone voorzien voor milieubelastende indu-
strie waar het slachthuis gevestigd is. Het slachthuis is al sinds 1949 
op deze locatie gevestigd. Op de zone bevindt zich ook een versnijde-
rij. Er wordt aan een BPA gewerkt voor de herinrichting van het ge-
bied, vooral gericht op het planologisch in orde brengen van het 
slachthuis. 

2.2.6.2 Concentraties van kleinhandel en diensten 

De kleinhandel situeert zich in de kern van Ruiselede, meer bepaald rond de 
kerk en het gemeentehuis. Ook in de Bruggestraat zijn winkels en voorzienin-
gen aanwezig. Verder van de kern komen de voorzieningen wat verspreider 
voor. Het zijn in hoofdzaak lokale voorzieningen, op niveau van de kern 
(bakkerij, slagerij, kledingszaak, banken, supermarktje, ...) 

Daarnaast is er ook beperkte kleinhandel in Doomkerke en De Klaphulle. 
Men vindt er bijvoorbeeld een apotheek, een fietsenmaker en een bakker. De 
kleinhandel in Kruiskerke is zo goed als helemaal verdwenen. 

2.2.6.3 Verspreide bedrijvigheid in de open ruimte 

Naast lokale bedrijvigheid die verweven is met het wonen, is er ook heel wat 
bedrijvigheid aanwezig in de open ruimte. Uit onderzoek8 bleek dat in Ruise-
lede ongeveer 100 bedrijven aanwezig zijn en dat 43% daarvan in agrarisch 
gebied of woongebied met landelijk karakter ligt. 

Kaart 9: bestaande economische structuur 

 

                                                         

8 De zonevreemde bedrijvenproblematiek in Vlaanderen, Guy Braekman en Wim Vanhaverbeke (jan 

1999) 
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2.2.7 BESTAANDE STRUCTUUR TOERISME, RECREATIE EN SPORT 

2.2.7.1 Recreatie 

Ruiselede behoort tot twee verschillende landschapseenheden die beide sterke 
potenties hebben voor recreatief medegebruik. Routegebonden recreatie ver-
zorgt de verbinding tussen zowel culturele, landschappelijke als natuurlijke 
componenten. Aandacht gaat naar een hoge belevingswaarde en voldoende 
comfort voor de gebruiker. Wandel- en fietsactiviteiten gebeuren op rustige 
wegen met een beperkt autoverkeer. Het aanbrengen van bewegwijzering en 
infoborden werkt hierbij ondersteunend. 

Stroomgebied van de Poekebeek 

Het stroomgebied van de Poekebeek is een recreatief interessant gebied. Uit-
gangspunt voor het recreatief medegebruik van de open ruimte is het gave, 
open landschap binnen het stroomgebied. Het agrarisch gebied, doorsneden 
met groene beekvalleien en vergezichten op de landelijke parochies vormt een 
belangrijke troef.  

De beleving van de open ruimte op zich heeft een grote waarde voor de mens, 
maar ook water heeft een grote aantrekkingskracht. Natuurlijke en zuivere 
beken met een degelijke beekbegeleidende vegetatie kunnen de aantrekkelijk-
heid van het landschap nog verhogen. Het attractieve en gevarieerde land-
schap biedt uiteenlopende mogelijkheden naar recreatie toe. Momenteel gaat 
het vooral om zachte vormen van recreatie. Men kan er rustig wandelen en 
fietsen in een aangename omgeving.  

Verder biedt het historische patrimonium van de streek een bijkomende troef. 
Heel wat gebouwen komen in aanmerking voor bescherming of zijn dit reeds. 
Het molenpatrimonium is gedeeltelijk beschermd en gerenoveerd, maar een 
aantal molens verkeren in een slechte bouwfysische toestand. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de historische hoeves. Het historische patrimonium vormt 
een aanknopingspunt voor routes en rustpunten in een recreatief netwerk. 

Oude veldgebieden 

Het noorden van de gemeente sluit aan bij het gebied van het provinciedo-
mein Lippensgoed-Bulskampveld. Dit landschap heeft toeristisch-recreatieve 
potenties door het grote aantal kasteeldomeinen en openluchtrecreatieve do-
meinen. 

Uitvalsbasis in de omgeving vormt het provinciedomein Lippensgoed-
Bulskampveld, een 300 ha groot bos- en groengebied, alsook het domeinbos 
Bulskampveld en de Vagevuurbossen. Het Lippensgoed-Bulskampveld biedt 
ruime mogelijkheden voor diverse recreatievormen zoals wandelen, fietsen, 
joggen, wandelruiterij, natuurobservatie, hengelen ... Uitgestrekte loof- en 
naaldbossen, heiderestanten, akkers en weiden vormen de onderdelen van een 
gevarieerd geheel. Het kasteel in neogotische stijl wordt omgeven door een 
park met indrukwekkende bomen. Het noorden van Ruiselede sluit hier per-
fect op aan. In De Zande is er een bezoekerscentrum gevestigd. 

Wandelen in de bossen is er momenteel al zeer in trek. Dit kan in het Ruise-
leeds veld, het gemeentebos dat vrij toegankelijk is voor wandelaars, in het 
natuurreservaat de ‘Vorte Bossen’ en in de Predikherenbossen. 
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Routes voor de recreant 

Het agrarisch Tieltse ommeland biedt tal van al dan niet bewegwijzerde wan-
del- en fietsroutes met imposante historische hoeven en windmolens in hun 
uniek kader. Het fiets- en wandeltoerisme neemt aan belang toe.  

Ook in Ruiselede is dit het geval. Routes door Ruiselede zijn volgende: 
- WTV-molendorp - fietsroute (36 km): grotendeels door Ruiselede; 
- Parochieveld - wandelpad (8.5 km): grotendeels door Ruiselede; 
- Molenland - autoroute (82 km): passeert door Ruiselede; 
- Poekebeek - fietsroute (46 km): deels door Ruiselede;  
- Breughel-Molen - mountainbikeroute (58 km): gedeeltelijk door Rui-

selede. 
 

2.2.7.2 Sport en ontspanningsmogelijkheden 

Sportcomplex Ruiselede-centrum 

De sportvoorzieningen binnen Ruiselede komen geconcentreerd voor in de 
hoofdkern en richten zich voornamelijk op het lokale niveau. Op de sportsite 
bevindt zich een sporthal, voetbalterreinen, tennisterreinen, een looppiste, … 
De site is helemaal verweven in het woonweefsel, meer bepaald tussen de 
Tieltstraat en de Tuinwijk.  

Gemeenschapscentrum Polenplein 

Aanvullend op deze site, bevindt zich op het Polenplein een gemeenschaps-
centrum waar vergaderingen plaats vinden of evenementen georganiseerd 
worden. Er is ook  een schietstand en een petanquebaan. 

Trainingspiste langs de Bruggesteenweg 

Er bevindt zich langs de Bruggesteenweg een trainingspiste voor paarden. 
Deze accommodatie werd volledig op privé-initiatief gerealiseerd en wordt 
momenteel niet publiek uitgebaat. De aanwezigheid biedt wel heel wat poten-
ties bv. voor exploitatie als manège. De voorzieningen zijn goed gelegen en 
vlot ontsluitbaar. 

Voetbalterrein Doomkerke 

In Doomkerke bevindt zich een voetbalveld met minimale accommodatie. 
Het terrein ligt ten westen van de kern in de overgang met de open ruimte. het 
terrein kent een multifunctioneel gebruik en is hierdoor belangrijk voor de 
leefbaarheid van Doomkerke. De gemeente wenst dit terrein aan te kopen. 

De Bolderstent in Kruiskerke 

In Kruiskerke vervult de ‘Bolderstent’ de functie van basisvoorziening. Ze is 
eigendom van de gemeente en bestaat uit een gelegenheid om te ‘bollen’ met 
een aanpalend sport/speelveld. 
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2.2.7.3 Jeugdvoorzieningen  

De bouw van jeugdlokalen aan de sporthal is afgerond en KAJ en KLJ vin-
den er onderdak. Er is ook een ruimte voorzien die als fuifzaal kan gebruikt 
worden. De lokalen van de Chiro bevinden zich langs de Aalterstraat, rich-
ting Poekebeek. Alle jeugdterreinen bevinden zich aansluitend bij de kern. De 
gemeente heeft ook een jeugdhuis. 

 

2.2.7.4 Verblijfsvoorzieningen 

In Doomkerke ligt langs de Brandstraat het kampheem ’t Haantje’. Het gaat 
om het voormalige schooltje van Doomkerke, dat werd ingericht als bivak-
plaats. Het kamphuis heeft een keuken, een slaapruimte, een eetzaal en sani-
taire voorzieningen en biedt plaats aan 90 personen. Buiten is er een speel-
plaats en speelweide. Het wordt enkel in de maanden juli en augustus ver-
huurd. 

Kaart 10: bestaande sport en recreatie 
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2.2.8 BESTAANDE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 

2.2.8.1 Wegennet 

Het wegverkeer verloopt in Ruiselede over: 

Gewestwegen: 6 km 
Provinciewegen: geen 
Gemeentewegen:  
- buurtwegen van groot verkeer: 18.5 km 
- kleine buurtwegen: 93 km 
- andere wegen: 7 km 
 

 

Figuur 5: wegenstructuur van Ruiselede (Topografische kaart van België 21: 

Tielt, (1/50000), NGI) 

 

Autosnelwegen 

Op het grondgebied van Ruiselede komen geen autosnelwegen voor. Door de 
N37 is de E40 wel vlot bereikbaar via de oprit Aalter(11).  
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Bovengemeentelijke verbindingswegen 

De N37 passeert in het zuiden van Ruiselede  en verbindt het centrum met 
Tielt en Aalter. Vroeger liep deze gewestweg dwars door het centrum. Dit 
zorgde voor nogal wat overlast. Sinds enkele jaren wordt het verkeer afgeleid 
via een nieuw aangelegde ring rondom het centrum, wat de verkeersleefbaar-
heid in het centrum veel verhoogde. Deze oost - west verbinding wordt vrij 
intens gebruikt. De aansluitingen op deze ringweg zijn dan ook de gevaarlijke 
punten in de gemeente. Hij vormt een barrière voor zowel mens, dier als voor 
de natuurlijke structuren binnen de gemeente. Er komen geen andere boven-
lokale wegen voor op het grondgebied van de gemeente. 

Gemeentelijke verbindingswegen 

De gemeentelijke verbindingswegen verbinden de (deel)kernen van Ruiselede 
met elkaar en met de omliggende gemeenten: 

- Bruggestraat – Bruggesteenweg - Wingenesteenweg: vele vrachtwa-
gens maken gebruik van de verbindingswegen om naar Wingene te 
rijden. Dit zorgt op sommige momenten voor overlast in de Brugge-
straat, die zich in het dichtbebouwde deel van het centrum bevindt en 
dichtbij de school gelegen is. Daarenboven is de Bruggestraat hele-
maal niet uitgerust voor dergelijk vervoer; 

- Bruggesteenweg: de noord - zuid verbinding door de gemeente (rich-
ting Beernem) waarbij men niet door Doomkerke moet passeren; 

- Kanegemstraat: verbindt Ruiselede - centrum met Kanegem; 
- Poekestraat: loopt van het centrum naar Poeke; 
- Abeelstraat: verbindt Ruiselede - centrum met Schuiferskapelle; 
- Maria - Aalterstraat: maakt de verbinding naar Maria - Aalter. 

Gemeentelijke wegen 

Het lokale wegennet is goed uitgebouwd, deels door de verspreide ligging van 
de landbouwbedrijven. Voetwegen zijn hier en daar nog aanwezig. 

 

2.2.8.2 Openbaar vervoer 

De trein 

Er lopen geen spoorlijnen door Ruiselede. De dichtstbijzijnde stations werden 
hierboven reeds aangehaald en ook de belangrijkste verbindingen.  

De bus 

Er loopt 1 buslijn door Ruiselede (lijn 15 Gent – Drongen – Nevele - Tielt). 
De lijn loopt in de ene richting naar Tielt, in de andere richting naar Poeke. 
Deze lijn heeft momenteel 7 haltes op het grondgebied van Ruiselede: 

- Grensstraat 
- Mortelwalstraat 
- Ommegangstraat 
- Polenplein 
- Markt 
- Tieltstraat 
- Pontstraat 
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De belbus 

Op 1 december 2001 is De Lijn gestart met een belbusdienst in Ruiselede. De 
belbus Tielt Noord - Oost rijdt tussen Tielt en Aalter via Schuiferskapelle, 
Kanegem, Aarsele, Ruiselede, Doomkerke, Kruiskerke en Dentergem. De 
bus geeft aansluiting op het nieuwe belbusgebied Tielt Zuid - West en het 
aangepaste belbusgebied Waregem Noord - West en de treinen in Tielt en 
Aalter. Er waren 25 haltes voorzien op het grondgebied van Ruiselede. Door 
het succes van het belbusproject werden 14 bijkomende haltes voorzien. 

 

2.2.8.3 Fietspaden 

Fietspaden in Ruiselede bevinden zich langs: 
- de N37: vrijliggend fietspad over de ganse lengte 
- de Tieltstraat: afgelijnd fietspad vanaf de ring tot aan de Kasteelstraat 

(menging van verkeer); 
- de Aalterstraat: afgelijnd fietspad vanaf de ring tot over de brand-

weer; 
- de Maria - Aalterstraat: aanliggend fietspad over ganse lengte. 

 

2.2.8.4 De minder mobielen centrale 

Ruiselede beschikt over een minder mobielen centrale (MMC). Dit initiatief 
werd opgericht omdat bleek dat de bevolking van Ruiselede sterker verou-
derd is dan elders in het arrondissement, personen verplaatsingsproblemen 
hebben en het openbaar vervoer in de gemeente zeer beperkt is. Alle personen 
die minder mobiel zijn, zieken, gehandicapten, bejaarden, en personen die zelf 
niet over vervoermiddelen beschikken en geen beroep op anderen kunnen 
doen om zich te laten vervoeren, kunnen beroep doen op de dienst. De MMC 
is een dienstverlening die georganiseerd wordt via het OCMW. De MMC 
werkt met een ploeg vrijwilligers die minder mobielen tegen een schappelijke 
prijs vervoer aanbiedt. 

Kaart 11: bestaande verkeers- en vervoersstructuur 
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2.2.9 SYNTHESE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Het synthesebeeld van de te onderscheiden ruimtelijke structuren brengt de 
hoofdcomponenten van de bestaande structuur in beeld: de onbebouwde 
ruimte, de bebouwde ruimte en de lijninfrastructuur. 

Ruiselede behoort tot het buitengebied. Dit is een ruimtelijk begrip. In het 
buitengebied overweegt de open ruimte en elementen van bebouwing en in-
frastructuur maken er deel van uit. De hoofdcomponenten van de onbe-
bouwde ruimte zijn de natuurlijke structuur en de agrarische structuur. 
Landbouw en natuur vormen dus de hoofdgebruikers van de open ruimte. 
Hierbij speelt de landbouw een belangrijke rol in het vrijwaren van die open 
ruimte. Naast deze hoofdgebruikers zijn ook medegebruikers aanwezig in de 
open ruimte. Het medegebruik (door recreatie) veronderstelt dat er door de 
hoofdgebruikers restricties kunnen opgelegd worden. Het recreatief medege-
bruik kan bijvoorbeeld inhouden: het gebruik van land- en boswegen door 
wandelaars. 

Belangrijke structuurbepalende elementen voor Ruiselede zijn: 

Onbebouwde ruimte 

- Gesloten, bosrijk landschap met talrijke dreven in het noorden met 
Gallatasbossen, Vorte Bossen en Ruiseleeds Veld; 

- Valleien van het bekenstelsel als halfopen landschap; 
- Open agrarisch gebied; 
 

Bebouwde ruimte 

Bedrijventerreinen; 
Zonevreemde woningen en bedrijven; 
Het PLC en GBJ; 
Woonconcentraties: 

- Ruiselede centrum 
- Doomkerke 
- Kruiskerke 
- De Klaphulle 

Lijninfrastructuur 

Poekebeekstelsel; 
Regionale verbindingsweg N37; 
Lokale verbindingswegen Bruggesteenweg en Wingenesteenweg; 

Kaart 12: synthese bestaande ruimtelijke structuur 
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2.3 ANALYSE VAN DE DEELRUIMTEN 

De analyse van de bestaande ruimtelijke structuur brengt een aantal specifie-
ke deelruimten naar voor. Deelruimten kunnen omschreven worden als ge-
bieden waar dezelfde ruimtelijke kenmerken en gelijkaardige en/of comple-
mentaire ruimtelijke problemen en kwaliteiten voorkomen. Het zijn gebieden 
waar inzake landschappelijke en natuurlijke kenmerken, nederzettingsstruc-
tuur, ontsluiting, … voldoende samenhang bestaat, om ze ook naar de verde-
re ontwikkeling toe als één gebied te beschouwen.  

Binnen de gemeente Ruiselede kunnen op basis van voorgaande analyse vol-
gende grote deelruimten onderscheiden worden: 

- Het gebied ten zuiden van de Wantebeek: halfopen tot open land-
schap doorsneden met beken en een agrarische uitstraling. 

- Ruiselede - centrum met de omringende open ruimte. 

- Het gebied ten noorden van de Wantebeek: gesloten, bosrijk land-
schap met talrijke drevenstructuren. 

 

Figuur 6: deelruimten in Ruiselede 
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2.3.1 OPEN AGRARISCH GEBIED 

De deelruimte omvat het open landbouwgebied ten zuiden van de Wantebeek 
en de gehuchten De Klaphulle en ‘t Oud Haantje. Het agrarisch gebied over-
heerst.  

2.3.1.1 Bebouwde ruimte 

De Klaphulle is een gehucht op de splitsing van de Bruggesteenweg en de 
Wingenesteenweg en ligt vrijwel centraal in de gemeente. De Klaphullebeek 
loopt door het gebiedje. Het gehucht heeft een landelijk karakter en is gelegen 
in een agrarische sfeer. Het bestaat uit enkele woningen – recent werden nog 
een heel aantal kavels bebouwd - hier en daar verweven met kleinhandel of 
voorzieningen. De aanwezigheid van deze functies kan verklaard worden 
door de vlotte bereikbaarheid (gelegen langs de verbindingsweg door de ge-
meente) en de centrale ligging van het gehucht ten opzichte van de overige 
kernen. 

Langs de Bruggesteenweg bevindt zich net buiten Ruiselede - centrum een 
landelijk woonlint dat praktisch aansluit op de bebouwing van de Brugge-
straat.  

Binnen het agrarisch gebied komen ook zeer veel zonevreemde woningen 
voor. Ze liggen verspreid over het ganse gebied bv. Langs de Zandstraat, de 
Parkstraat en de Tieltstraat. 

In het gebied bevinden zich een heel aantal historische hoeves en de restanten 
van een aantal molens. Andere hoeves komen veelvuldig voor verspreid over 
het ganse gebied. 

2.3.1.2 Onbebouwde ruimte 

Praktisch alle open ruimte is in gebruik door de landbouw. Er is een sterke 
concentratie van niet - grondgebonden landbouw. Binnen het landbouwge-
bied is de verdeling akkerland/weiland ongeveer evenredig, met grote aaneen-
gesloten weilandstructuren rond de beekvalleien, welke normaal gezien ook 
de natste zijn.  

Het gebied is vrij open en sluit aan op het omgevende landbouwgebied in de 
buurgemeenten. Landschappelijk is het gebied erg versnipperd door versprei-
de bebouwing, wegen en de vele hoeves, die vaak niet esthetisch of land-
schappelijk geïntegreerd zijn. Het minst versnipperd is het gebied ten zuiden 
van de N37. Hier komen nog grotere gehelen van aaneengesloten landbouw-
gronden voor vb. rond de Pannemeersen. Ook de omgeving Vlaagt - 
Schoutskruis is minder versnipperd. 

Elementen van de natuurlijke structuur beperken zich meestal tot beekbege-
leidend groen. Hier en daar zijn nog kleine bosrestanten. Belangrijk voor de 
ecologische waarde van het gebied zijn de kleine landschapselementen, hoe-
wel deze langzaam maar zeker verdwijnen in functie van de landbouwprak-
tijk.  
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2.3.1.3 Lijnelementen 

Belangrijke lijnelementen binnen de deelruimte zijn enerzijds de wegen. De 
N37, die de verbinding van Ruiselede - centrum met Tielt en Aalter maakt, 
vormt een vrij sterke barrière. Verder zijn er de Wingenesteenweg en de Brug-
gesteenweg. Zij verbinden het centrum met de deelkernen en de overige buur-
gemeenten.  

Voor deze deelruimte is ook het bekenstelsel sterk bepalend. Het verdeelt de 
ruimte onder in min of meer parallelle stroken. Momenteel zijn de beken en 
beekvalleien nog nauwelijks herkenbaar in het landschap. Hier en daar rest 
nog wat beekbegeleidend opgaand groen. In de meeste gevallen is dit echter 
volledig verdwenen. Op bepaalde plaatsen zijn graslandcomplexen aanwezig 
die de valleien aangeven. Het bekenstelsel is teruggebracht tot zijn primaire 
functie als afvoerkanalen van water.  
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2.3.2 RUISELEDE-CENTRUM 

Het centrum van Ruiselede lag vroeger langs de verbindingsweg Tielt - Aal-
ter. Deze weg is momenteel omgeleid en vormt nu de zuidelijke grens van het 
centrum. De noordelijke grens van de deelruimte wordt gevormd door de 
Poekebeek, waar de kern in relatie tot de open ruimte staat. De Groenestraat 
en de Kruiswegestraat zijn min of meer de westelijke grenzen.  

 

Ruimtelijke kenmerken 

2.3.2.1 Bebouwde ruimte 

De kern van de bebouwing van Ruiselede centrum concentreert zich rond de 
dicht bebouwde Bruggestraat, de Markt, de Nieuwstraat, de G. Gezellelaan, 
de A. Rodenbachstraat, de Verlovestraat, de Poortefrankstraat, de Pensio-
naatstraat, de Kasteelstraat en het begin van de Aalterstraat.  

 

Daarnaast zijn de gebieden rond de Hostensmolen en de Tuinwijk (ten westen 
van de kern) belangrijke concentraties met open bebouwing. Tussen de Aal-
terstraat en de ring (ten oosten) ligt de open bebouwing van de ambachtelijke 
zone.  

 

Opvallend zijn verder de lintvormige uitloper van de bebouwing langs de 
Poekestraat. Deze bebouwing loopt praktisch volledig tot aan de ringweg. 
Ook langs de Bruggestraat en de omgeving van de Knokmolen vindt men een 
lintvormige uitwaaiering van de bebouwing richting het gehucht De Klaphul-
le. Men treft er o.a. het slachthuis aan. Langs deze uitloper werd een soort 
woonerf aangelegd met een aantal woningen rond een centraal pleintje met 
parking en groen.  
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2.3.2.2 Onbebouwde ruimte 

De onbebouwde ruimte binnen de deelzone is zeer beperkt. Er bevindt zich 
een vrij grote aaneengesloten open ruimtestrook tussen de Poekebeek en de 
bebouwing van de Bruggestraat-Aalterstraat. Deze strook sluit aan bij het 
open agrarisch landschap verder ten noorden van de Poekebeek. Toch is de 
strook al aangetast door bebouwingselementen als de site van het slachthuis, 
Waterboordstraat - Veldstraat en de infrastructuur van de Chiro. Hierdoor 
lijkt ze ideaal geschikt als overgangszone. 

Daarnaast komen nog twee onbebouwde zones voor binnen de deelruimte. 
Ze zijn echter ingesloten door bebouwing en afgesneden van het omgevende 
landschap door de N37. Het gaat om de gebieden ten noorden en ten zuiden 
van de Poekestraat.  

 

2.3.2.3 Lijnelementen 

Belangrijke lijnelementen voor de deelruimte zijn de N37 en de Poekebeek, 
die de grenzen van het gebied vormen. Verder zijn nog de hoofdstraten van 
het centrum structurerend: de Tieltstraat – Kasteelstraat - Aalterstraat, de 
Bruggestraat en de Poekestraat. 
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Ruimtelijk functionele kenmerken 

2.3.2.4 wonen 

Het centrum van Ruiselede heeft een mooie en waardevolle kern. Het gebied 
rond de kerk, het gemeentehuis en het gemeentepark is een beschermd dorps-
gezicht dat nog werd uitgebreid in ’99 met de straten die aansluiten op de 
markt. Er wordt gewerkt aan een herinrichting van het centrum.  

 

Het wonen concentreert zich hoofdzakelijk langs de (zuid)westelijke zijde van 
de kerk in de woonwijken met open bebouwing namelijk de wijk rond de 
Hostensmolen en de Tuinwijk.  

In oostelijke richting is de woonfunctie minder uitgebouwd. Recentelijk werd 
nabij de ambachtelijke zone een sociaal woonproject gerealiseerd. Door de 
uitbreiding van de ambachtelijke zone grenst dit project momenteel onmid-
dellijk aan de bedrijven. 

Doorheen de kern blijft de landelijke sfeer steeds bewaard. De bebouwing is 
vrij open en voorzien van het nodige groen of grenst onmiddellijk aan de 
open ruimte. 

2.3.2.5 Economische voorzieningen 

Langs de as Tieltstraat-Kasteelstraat-Aalterstraat en langs de Bruggestraat 
zijn de commerciële en dienstverlenende functies gelegen. Het betreft vooral 
kleinhandel op niveau van de gemeente zoals een apotheek, banken, schoen-
winkels, bakkerij, restaurants, … . Deze functies zijn ondersteunend voor alle 
(deel)kernen binnen de gemeente. Kruiskerke heeft zelfs geen eigen voorzie-
ningen.  

Helemaal in het zuidwesten ligt aansluitend de ambachtelijke zone die uitge-
breid is tot aan de bebouwing die daar recentelijk werd gerealiseerd langs de 
Ommegangstraat. De bebouwing betreft meer bepaald een project van sociale 
koopwoningen. De ambachtelijke zone wordt rechtstreeks op de N37 ontslo-
ten, zodat de gevolgen voor de leefbaarheid van het centrum en de aanpalen-
de bebouwing minimaal zijn.  
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2.3.2.6 Gemeenschapsvoorzieningen 

 

Het schoolcomplex situeert zich in de Pensionaatstraat en bevindt zich, wat 
betreft bebouwing, op een ander schaalniveau. Het schoolcomplex vormt een 
geheel van verschillende bouwperiodes en dus ook verschillende bouwstijlen. 
Er zitten afdelingen van kleuter- tot secundair onderwijs. Het scholencomplex 
is een belangrijke oorzaak van verkeersdrukte in de Bruggestraat. In de Pen-
sionaatstraat bevindt zich ook het rusthuis en een vrij nieuw woningproject 
met flats. 

 

In de Tuinwijk is dan het sportcomplex van de gemeente gelegen. Het bestaat 
o.a. uit een goed uitgeruste sporthal en 2 voetbalterreinen met bijhorende 
accommodatie.  
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2.3.3 GESLOTEN BOSRIJK GEBIED 

Binnen deze ruimte situeren zich de parochies Doomkerke en Kruiskerke. 
Tussen de twee parochies bevinden zich twee grotere boscomplexen: de Galla-
tasbossen aan de oostkant van Doomkerke met daarnaast de Vorte Bossen en 
Ruiseleeds Veld.  

 

2.3.3.1 Bebouwde ruimte 

 

De kern van Doomkerke, die het zuidelijk deel vormt, bestaat uit een lint met 
vrij dichte bebouwing. Het vormt een aparte parochie rond de St.-
Caroluskerk, die geklasseerd werd als monument, en een plaatselijke lagere 
school. Deze parochie heeft af te rekenen met een sterke veroudering van de 
bevolking. Het voorzieningenniveau van Doomkerke is nochtans vrij goed. 
Naast de bakkerij vindt men er bijvoorbeeld ook een garage, een tuinhandel, 
een fietshandel en een voetbalveld. Meer naar het noorden, voorbij het kas-
teel, wordt de bebouwing meer open en situeert zich bijna uitsluitend aan de 
westzijde van de weg. Daarop aansluitend ligt de bebouwing van de Brugge-
steenweg die ook vrij open is. In de uitwaaiering naar het oosten vindt men 
enkel bebouwing aan de noordkant van de weg. Voorbij een stuk onbebouw-
de ruimte, naar de Maria - Aalterstraat toe, ligt een uitloper van een strook 
lintbebouwing van de gemeente Wingene. 

Kruiskerke bestaat voor het grootste deel uit open bebouwing en is minder 
compact. Het oostelijk deel situeert zich langs de Kruiskerkestraat met in het 
zuiden de kerk en aansluitend het schooltje. Een tweede korrel ligt langs de 

Kruisbergstraat en de Woes-
testraat. Hier gaat het voor-
al om vrij recente verkave-
lingen. Tussen deze twee 
delen ligt een min of meer 
onbebouwd stuk dat echter 
geleidelijk aan dreigt te ver-
dwijnen. Qua voorzieningen 
is Kruiskerke heel wat min-
der uitgerust dan Doomker-
ke. Door de aangename 

woonomgeving kreeg vooral Kruiskerke af te rekenen met heel wat inwijke-
lingen die pendelen. 
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Verder komen tussen de bossen 
ook nog wat zonevreemde wo-
ningen voor met een concentra-
tie rond De Kruisebergen. He-
lemaal in de puntvormige uit-
loper van de gemeente is het 
penitentiair landbouwcentrum 
en het PLC en GBJ gelegen. De 
gebouwen van deze landschap-
pelijke en historische site situe-
ren zich praktisch volledig op 
Ruiseleeds grondgebied. Bijho-
rende terreinen met sportvelden 
liggen aan de overkant van de 

weg en vallen dus op grondgebied Wingene. Buiten dit complex is geen be-
bouwing aanwezig aan de uitloper. De gronden zijn in agrarisch gebruik. De 
percelen zijn er groot en volledig rechtlijnig.  

 

2.3.3.2 Onbebouwde ruimte 

Het noorden van de gemeente is een bosrijk gebied waar ook nog een heel 
aantal dreefstructuren voorkomen. Hierdoor krijgt het gebied een meer geslo-
ten karakter. Het is een onderdeel van de oude veldgebieden, en heeft dan 
ook aansluiting over de gemeentegrenzen met o.a. Sint-Pietersveld, Hoogveld 
en verderop het Bulskampveld. Hierdoor heeft deze deelruimte heel wat mo-
gelijkheden naar recreatie toe. 

In dit gebied, met een uitloper naar Axpoele toe, is de landbouw verweven 
met bosstructuren en men vindt er hoofdzakelijke weidegebieden. De hoeves 
zijn er minder talrijk aanwezig. De zone tussen Kruiskerke en Axpoele is zo 
goed als onbebouwd. Men vindt er bospercelen en beekdalgraslanden.  

De grootste boscomplexen situeren zich tussen de parochies Doomkerke en 
Kruiskerke. Het gaat om de Gallatasbossen, de Vorte Bossen en Ruiseleeds 
Veld. De eerste twee worden gescheiden door de Bruggesteenweg, de laatste 
twee zijn onderling verbonden via dreefstructuren. Het Ruiseleeds veld sluit, 
over de gemeentegrens in Aalter, aan op de bossen van Egypteveld en Hoog-
veld. Nog verder noordwestwaarts liggen een aantal kleinere bospercelen. 

In het gebied rond St-Pietersveld en Ruiseleeds Veld liggen een aantal aan-
eengesloten vrij droge gronden die niet als weidegronden gebruikt worden. 
De ruimte is er opgedeeld in compartimenten van kwadratische akkers en 
weiden, een gevolg van de vroegere systematische ontginningen. Voor Sint-
Pietersveld is de schaal van de compartimenten merkelijk groter dan rond De 
Kruisebergen. Het Sint-Pietersveld vormt een opmerkelijk open ruimte ge-
bied in het eerder gesloten landschap. 
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2.3.3.3 Lijnelementen 

Belangrijkste lijnelementen zijn hier de Bruggesteenweg die dwars door het 
gebied loopt en de verbinding richting Beernem vormt. Op een lager niveau 
heeft men dan de hoofdstraten van de twee gehuchten zijnde de Brandstraat 
en de Kruiskerkestraat - Kruisbergstraat. 

Verder vormen de dreefstructuren zeer bepalende lijnelementen die het land-
schap sterk structureren. 
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3.1 WONEN 

Trends en behoeftes op het vlak van wonen zijn gebaseerd op de woningbe-
hoeftestudie die in opdracht van het gemeentebestuur van Ruiselede werd 
opgemaakt door WVI. In het kader van het structuurplan werd de woning-
behoeftestudie van 1999 geactualiseerd naar de situatie van 2004. De bereke-
ning van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden is gebaseerd op de 
aangroei van de gezinnen. Elk gezin wordt gelijkgesteld met één woongele-
genheid. Volgens de omzendbrief RO/2002/03 moet een gesloten gezins- en 
bevolkingsprognose gehanteerd worden, zijnde een prognose waar geen reke-
ning gehouden wordt met migraties. Daarnaast is de analyse van de bevol-
king belangrijk om de behoefte aan bepaalde woontypologie-
en/bebouwingsvormen. 

3.1.1 BEVOLKINGS- EN GEZINSEVOLUTIE 

3.1.1.1 Bevolkingsevolutie 

Op 1 januari 2003 telde de gemeente Ruiselede 5.064 inwoners. In de jaren ’70 
en ’80 kende de gemeente een min of meer stagnerend bevolkingsaantal. Het 
dieptepunt werd bereikt in 1991. Sindsdien klom het bevolkingsaantal op tot 
1996. Uit onderstaande tabel blijkt dat de bevolking van Ruiselede opnieuw 
daalt sinds 1996. Deze daling van de bevolking is niet waar de nemen op ar-
rondissementeel en provinciaal niveau. De laatste jaren is echter een belang-
rijke kentering waar te nemen. In 2001 en 2002 nam de bevolking van de ge-
meente Ruidelede terug toe met respectievelijk 18 en 34 personen per jaar. 
Hierdoor komt de relatieve bevolkingstoename van Ruiselede voor het eerst 
boven de relatieve bevolkingstoename op arrondissementeel vlak te liggen. 

Tabel 1: bevolkingsevolutie voor Ruiselede  

 

De bevolkingstoename tot 1996 is hoofdzakelijk te wijten aan inwijking in de 
gemeente Ruiselede. De neerwaartse trend van het bevolkingsaantal sinds 
1996 is voornamelijk te wijten aan emigratie uit de gemeente en in mindere 
mate te wijten aan een sterfte-overschot (meer sterfgevallen dan geboorten). 
De kentering sinds 2001 uit zich vooral door een positief migratiesaldo. Dit 
houdt in dat gemeente Ruiselede opnieuw mensen aantrekt om er te komen 
wonen. Het voorbije jaar 2002 bevestigt deze kentering. 
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Tabel 2: natuurlijke aangroei en migraties 

 

3.1.1.2 Leeftijdsopbouw van de bevolking 

De evolutie van de bevolking van Ruiselede naar leeftijdsgroepen vertoont 
een gelijkaardig patroon met deze binnen het arrondissement Tielt en de pro-
vincie West-Vlaanderen, met name een vermindering van het aandeel van de 
jonge bevolking en de vergrijzing van de bevolking ten gevolge van de langere 
levensverwachting. Tussen 1991 en 2001 zijn de 65+’ers met 144 personen 
toegenomen wat neerkomt op een relatieve stijging van 18,5%. De categorie 
0-14 jarigen nam af met 24 personen (relatieve daling van 3,6%) ten gevolge 
van de denataliteit. 

Tabel 3: evolutie van de leeftijdsopbouw per leeftijdsklasse 

 

In dit kader bekijken we de afhankelijkheidratio en de grijze druk binnen de 
gemeente. De afhankelijkheidsratio is de verhouding van de afhankelijke be-
volking (personen jonger dan 19 jaar en ouder dan 60) tot de onafhankelijke 
bevolking (personen tussen 20 en 59 jaar). De grijze druk wordt berekend als 
de verhouding van het aantal 60-plussers tot de bevolking tussen 20 en 59 
jaar. Hieruit blijkt dat Ruiselede een groot aandeel afhankelijke bevolking 
heeft en dat ook de grijze druk het grootst is in vergelijking met de buurge-
meenten. Ook Wingene en Tielt scoren vrij hoog. Aalter kent een grote in-
stroom van jonge gezinnen en scoort hier duidelijk het laagst. 

Tabel 4: afhankelijkheidsratio en grijze druk van Ruiselede in vergelijking met 

de buurgemeenten (2002) (bron: www.gisvlaanderen.be) 

gemeente afhankelijkheidsratio Grijze druk 

Aalter 0.81 0.37 

Beernem 0.82 0.41 

Ruiselede 0.91 0.46 

Tielt 0.86 0.44 

Wingene 0.89 0.45 

Arrondissement Tielt 0.87 0.43 

Provincie West-Vlaanderen 0.88 0.45 
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3.1.1.3 Gezinsevolutie 

Op 1 januari 2003 telde Ruiselede 1.918 gezinnen, een toename met 13 gezin-
nen ten opzichte van het aantal gezinnen in 2002. Het aantal gezinnen is op 
20 jaar tijd (1970-2001) toegenomen met 31%, op arrondissementeel niveau is 
er een toename van 38,5%. Niettegenstaande de gestage toename van het aan-
tal gezinnen in Ruiselede zijn er verschillen waar te nemen. In de jaren ’80 was 
de relatieve aangroei van het aantal gezinnen gehalveerd ten opzichte van 
deze van de jaren ’70. In het laatste decennium vertoont de relatieve aangroei 
van de gezinnen weer een opwaartse beweging in tegenstelling met de neer-
waartse beweging op arrondissementeel niveau. Deze stijging van het aantal 
particuliere gezinnen is een gevolg van de toenemende gezinsverdunning wel-
ke kan verklaard worden vanuit volgende demografische ontwikkelingen: 

• vermindering van het aantal kinderen per gezin 

• toenemende versnippering van gezinnen ten gevolge van echtscheiding 

• het meer zelfstandig wonen van nooit-gehuwden 

• hogere levensverwachting en hoge zelfstandigheid tot op hogere leeftijd waardoor 
het aantal alleenstaande bejaarden toeneemt 

Tabel 5: evolutie van het aantal particuliere gezinnen 

 

In de afgelopen 20 jaar is de gezinsgrootte gevoelig afgenomen. Uit de evolu-
tie van het aantal leden per gezin kan afgeleid worden dat het aantal grote 
gezinnen stelselmatig terugloopt en dat vooral het aantal één- en tweeper-
soonsgezinnen sterk is toegenomen. Opvallend is het groter aandeel grote 
gezinnen in Ruiselede (typerend voor landelijke gemeenten). In de provincie 
bestaat 61% van het aantal gezinnen uit maximaal twee personen. Voor Rui-
selede is dat 56%. 

Tabel 6: evolutie van het aantal gezinnen voor Ruiselede (bron: 

www.gisvlaanderen.be) 

Aandeel van 
totaal  

alleenwonende Huishoudens met 2 pers. Huishoudens van 5 of meer  

aantal gezin-
nen 1991 1998 2001 1991 1998 2001 1991 1998 2001

Vlaanderen 23,98 26,5 27.7 31,01 32,58 33.2 8,4 7,39 7.05

West-Vl. 23,08 25,78 27.3 31,89 33,51 34.1 8,53 7,37 6.87

Arr. Tielt 17,26 20,19 21.4 31,52 33,32 34.1 10,07 8,32 7.76

Ruiselede 17,97 21,04 21.7 31,92 32,23 34.2 10,22 9,64 8.91
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3.1.2 BEVOLKINGS- EN GEZINSPROGNOSE 

3.1.2.1 Gesloten bevolkingsprognose 

Door WES, Onderzoek en Advies werd voor de periodes 2002-2007-2012-
2017 een bevolkingsprognose uitgevoerd. Volgens de omzendbrief 
RO/2002/03 dient bij het opmaken van een woonbehoeftestudie enkel reke-
ning gehouden te worden met de ontwikkeling van de eigen bevolking, de 
zgn. gesloten bevolkingsprognose. Volgens de omzendbrief RO/2002/03 kan 
op de resultaten een correctie doorgevoerd worden in functie van de woonbe-
hoeften en migraties op arrondissementeel niveau. Uit de gesloten bevol-
kingsprognose blijkt dat de bevolking na 2002 lichtjes zal dalen. 

Tabel 7: gesloten bevolkingsprognose Ruiselede 

 

3.1.2.2 Gezinsprognose 

De gezinsprognose is gebaseerd op de bevolkingsprognose en op de evolutie 
van de gezinscoëfficiënten op gemeentelijk niveau volgens de hypothese van 
prognose 3 van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Uit de gesloten 
bevolkingsprognose blijkt dat er tot 2007 een toename van 57 gezinnen te 
verwachten is.  

Tabel 8: gesloten gezinsprognose 

 

Naar leeftijd van de referentiepersoon van het gezin zijn echter grote verschil-
len waar te nemen. In functie van de differentiatie van de woonvraag worden 
volgende categorieën onderscheiden: 

• 15-19: jongeren die vroeg alleen gaan wonen 

• 20-39: jonge gezinnen met kleine kinderen; 

• 40-54: gezinnen met opgroeiende kinderen 

• 55-74: gezinnen waarbij de kinderen het huis verlaten 

• 75+: gezinnen waar vaak aangepaste woonvormen gewenst zijn 

Tabel 9: evolutie van het aantal gezinnen naar referentiepersoon 
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Voor de periode 2002-2007 zal het aantal jonge gezinnen met kleine kinderen 
dalen met 61 eenheden terwijl het aantal gezinnen met opgroeiende kinderen 
zal stijgen met 75 eenheden. De categorie van ‘+75’ gezinnen zal toenemen 
met 67 eenheden. Deze evoluties zullen uiteraard hun invloed hebben op het 
aanbod van verschillende woningtypes. 

De periodes 2007-2012 en 2012-2017 geven een andere evolutie weer. Het 
aantal jonge gezinnen neemt verder af tijdens de periode 2007-2012 maar zal 
weer toenemen in de periode 2012-2017. Het aantal ‘+75’ gezinnen neemt 
degressief toe in beide periodes. 

 

3.1.3 BEHOEFTEN WONEN 

3.1.3.1 Woningvraag 

Bij de woonbehoeftevraag wordt ervan uitgegaan dat elk gezin op elk ogen-
blik een ‘eigen’ woning moet kunnen betrekken. Twee elementen bepalen de 
behoefte aan woningen in de toekomst, namelijk het geraamde aantal gezin-
nen aangevuld met een frictieleegstand. Om een vlotte woonwissel toe te la-
ten, dient er een overaanbod aan kwalitatieve woningen te zijn. Voor een 
gemeente gelegen in het buitengebied wordt aangenomen dat een frictieleeg-
stand van 2,5 % voldoende is. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat tegen 2007 er 2009 woongelegenheden moe-
ten voorradig zijn in de gemeente Ruiselede om aan de woningbehoefte te 
voldoen. 

Tabel 10: berekening kwantitatieve woningvraag voor Ruiselede per 01/01 
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3.1.4 WONINGAANBOD 

Woonbehoeften dienen opgevangen te worden. Dit kan door het inzetten van 
‘reële bouwmogelijkheden’. Dit zijn gronden die haast onmiddellijk kunnen 
ingezet worden zonder vb. de aanleg van bijkomende weginfrastructuur. Het 
betreft het verminderen van overtollige leegstand en het aansnijden van uitge-
ruste gronden en het huidig juridische aanbod. 

3.1.4.1 Type woningen 

Ruiselede beschikte op 01/01/1991 over een woningpatrimonium van onge-
veer 1.732 woongelegenheden. Op 01/01/ 2002 groeide het woningpatrimoni-
um aan tot 1.869 woningen, een stijging met 7,89% over een periode van 10 
jaar.  

• Het grootste deel van het woningenbestand bestaat uit ééngezinswoningen in open bebou-
wing (ongeveer 61%). Het aandeel aan open bebouwing in Ruiselede ligt hoger dan deze in 
het arrondissement Tielt en de provincie West-Vlaanderen.  

• Ongeveer 21% van het patrimonium bestaat uit halfopen bebouwing. Dit aandeel komt 
ongeveer overeen met het aandeel op arrondissementeel en provinciaal niveau.  

• Het aandeel gesloten bebouwing is 13%. Dit aandeel ligt lager dan dit van het arrondisse-
ment en de provincie gezien het hoge aandeel aan open bebouwing in Ruiselede. Het groot-
ste aandeel van gesloten bebouwing bevindt zich in Ruiselede-centrum. 

• De verspreide bebouwing in agrarisch gebied betreft meestal woongebouwen van land-
bouwers waaronder een heel aantal grote hoeves, maar ook heel wat zonevreemde wonin-
gen. Van echte concentraties kan men niet spreken.  

• Het aandeel appartementen en studio’s in Ruiselede (3,5%) volgt het arrondissementeel 
gemiddelde maar ligt beduidend lager dan het provinciaal gemiddelde (17%). 

Tabel 11: woningtype 10/2001 

 

3.1.4.2 Eigendomsstructuur 

De woningvoorraad in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een hoog aandeel 
eigendomswoningen. In Ruiselede is 77% van het woningpatrimonium een 
eigendomswoning. Van de huurwoningen in Ruiselede wordt 70% verhuurd 
door particulieren, 12% door een sociale bouwmaatschappij, 6% door een 
andere openbare instelling en 12% door een privé-genootschap. 

Tabel 12: huur- en eigendomswoningen (01/10/2001) 
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3.1.4.3 Comfort 

In 1991 bestond 24% van het woningpatrimonium uit woningen zonder klein 
comfort. Dit aandeel ligt duidelijk hoger dan het arrondissementeel (21%) en 
provinciaal gemiddelde (18%). Volgens de NIS-volkstellingen 1991 bevinden 
2/3 van het aandeel van woningen zonder comfort zich binnen de verspreide 
bebouwing rondom de kern van Ruiselede (36% of 153 woningen) en in de 
kern van Ruiselede. 

Tabel 13: kwaliteit van het woningenpatrimonium (01/01/1991) 

 

5 groot comfort = woningen met middelmatig comfort met keuken (4 m²), telefoon en auto 
6 middelmatig comfort = woningen met klein comfort + centrale verwarming 
7 klein comfort = woningen met stromend water, met WC met waterspoeling en met badkamer/douche 

Op gemeentelijk niveau werden tot voor kort geen renovatiepremies uitge-
keerd. In zitting van 19/02/2004 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke ver-
beterings- en renovatiepremie goedgekeurd. Deze premie staat los van het 
inkomen maar stelt volgende voorwaarden: de woning moet minimum 30 jaar 
oud zijn en het KI mag niet hoger zijn dan 700 euro. Op deze manier hoopt 
de gemeente het aantal woningen zonder klein comfort te verminderen. 

3.1.4.4 Ouderdom 

Op het totale woningbestand bedraagt het aandeel woningen gebouwd vóór 
1919 18 % (341 woningen). In Ruiselede zijn 29% van de woningen gebouwd 
vóór 1945. Dit aandeel oude woningen ligt hoger dan binnen het arrondisse-
ment Tielt en de provincie West-Vlaanderen.  

Uit een studie van AROHM9  blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tus-
sen het bouwjaar van de woningen en de kwaliteit ervan. Woningen gebouwd 
vóór 1946 voldoen vaak niet aan de nodige bouwfysische en hygiënische kwa-
liteitseisen.  

Gesteld wordt dat 35% of voor Ruiselede 188 woningen van de 538 gebouwd 
vóór 1946 aan vervanging of grondige sanering toe zijn. Uit de volks- en wo-
ningtelling van 2001 blijkt dat 10,7% van de bestaande woningen werd ver-
bouwd sinds 1991. 

Tabel 14: ouderdom van het woningpatrimonium (01/10/2001) 

 

                                                         

9 Studie AROHM, Afdeling Woonbeleid: ‘Staat van het woningpark in Vlaanderen’, Brussel, 1996. 
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3.1.4.5 Leegstaande woningen 

Momenteel beschikt de gemeente Ruiselede over 5 leegstaande woningen in 
woongebied of woongebied met landelijk karakter. Deze woningen staan op 
het kohier betreffende de leegstaande en verwaarloosde panden maar zijn 
bewoonbaar. Van deze woningen worden er 4 te koop of te huur aangeboden. 
De gemeente Ruiselede heft een belasting op leegstaande en verwaarloosde 
panden van 12.000,-BF per jaar. 

3.1.4.6 Bouwactiviteiten 

In 2002 werden 10 nieuwbouwvergunningen afgeleverd, hoofdzakelijk voor 
open bebouwing. 90% van deze nieuwbouwactiviteiten vond plaats in be-
staande verkavelingen. Naast deze nieuwbouwwoningen werden tevens 2 
woningen volledig herbouwd. De bouw van appartementen doet zich spora-
disch voor. De recent gebouwde appartementen bevinden zich langs de Aal-
terstraat en de Kasteelstraat. Laatstgenoemde zijn huurappartementen (3). In 
de jaren ’92-’93 werden in opdracht van het rusthuis 20 service-flats gebouwd 
in het centrum. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bouwvergunningen 
dewelke het afgelopen jaren werden gebouwd. In de periode 1995-2002 wer-
den 73 bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgeleverd, goed voor 
gemiddeld 9 woningen per jaar. Deze nieuwbouwwoningen werden voor 89% 
(!) gebouwd in bestaande verkavelingen. Binnen de periode 1995-2002 werd 
gemiddeld 1 woning per jaar gebouwd langs uitgeruste weg. 

Tabel 15: evolutie afgeleverde bouwvergunningen voor huisvesting 

 

3.1.4.7 Onbebouwde percelen 

UITGERUSTE BOUWGRONDEN 

Het gemeentebestuur heeft een inventaris gemaakt van de onbebouwde perce-
len die gesitueerd zijn langs uitgeruste wegen in woongebieden en/of in goed-
gekeurde verkavelingen (1/7/1998). In oktober 2002 werd hiervan een update 
gemaakt.  

Voor de percelen die niet in verkavelingen gelegen zijn, werden de potentiële 
percelen berekend volgens de te hanteren perceelsbreedtes conform de om-
zendbrief RO 97/03, namelijk 6, 10 en 15m voor respectievelijk gesloten, half-
open en open bebouwing. 

In totaal gaat het om 116 percelen die een aanbod geven van ongeveer 181 
potentiële bouwkavels. Hiervan zijn er 82 potentiële bouwkavels in goedge-
keurde verkavelingen gesitueerd, en 99 langs uitgeruste weg. Tussen oktober 
2002 en eind december 2003 werden van dit pakket 5 percelen in goedgekeur-
de verkavelingen en 1 perceel langs uitgeruste weg bebouwd. Dit brengt de 
toestand op 01/01/2003 op 98 onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen en 
77 in goedgekeurde verkavelingen. 
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Niet al deze theoretisch beschikbare kavels zullen de eerstvolgende jaren op 
de markt komen. Rekening houdend met het specifiek beleidskader uitge-
werkt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen wordt 
gesteld dat opnameritmes van 80% op een periode van 10 jaar voor kavels in 
goedgekeurde verkavelingen (of 32% op een periode van 4 jaar) en 30% op 10 
jaar voor deze daarbuiten (of 12.8% voor een periode van 4 jaar), als maxima 
kunnen beschouwd worden zonder specifieke stimulerende maatregelen van 
de gemeente. 

Dit betekent voor Ruiselede dat van de 175 percelen er 37 mogen worden in 
rekening gebracht als bijkomend aanbod voor de periode 2003-2007 en 34 
binnen de volgende vijf jaar. Dit houdt echter geen rekening met de realiteit. 
Uit onderzoek naar de bouwactiviteiten de afgelopen jaren blijkt dat er ge-
middeld 1 bouwperceel langs uitgeruste weg effectief bebouwd werd. 

Tabel 16: aantal onbebouwde percelen (inventaris oktober 2002) 

 

NIET UITGERUSTE BOUWGROND 

Voor de berekening van het aanbod betreffende de niet ontsloten terreinen 
wordt derhalve in eerste instantie enkel rekening gehouden met de bouw-
grondreserve in woongebieden. Na onderzoek is gebleken dat er in Ruiselede 
geen niet-uitgeruste bouwgronden met een oppervlakte groter dan 0,5 ha 
meer aanwezig zijn binnen het woongebied en woongebied met landelijk ka-
rakter. Hierdoor wordt het onderzoek verruimd naar de niet uitgeruste 
bouwgronden in de bestaande woonuitbreidingsgebieden. Dit om na te gaan 
of er al dan niet woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesneden worden in de 
vooropgestelde planperiode.  

• WU 1 is gelegen tussen de Oude Tieltstraat en de Kruiswegestraat. Een groot gedeelte van 
dit woonuitbreidingsgebied werd al verkaveld met open bebouwing. 

• WU 2 is gelegen tussen de Poekestraat, Poekevoetweg en ten zuiden van de Omme-
gangstraat. WU2 bedroeg oorspronkelijk 20ha. Via BPA Ambachtelijke Zone-Uitbreiding 
werd 6ha herbestemd ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande bedrijvenzone. In 
het verleden werd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) 23 koopwoningen 
(koppelwoningen) gebouwd in WU2. De restcapaciteit voor WU2 bedraagt hiermee nog 
11,5ha waarvan 2,5ha in eigendom van de VHM. 

• WU 3 is gelegen ten zuiden van de Poekestraat en wordt begrens door de Ringweg (N37). 
Dit gebied sluit aan bij de open ruimte rond Ruiselede-centrum. Enkel de N37 vormt een 
visuele barrière.  

 

15 15 woningen per ha, tenzij anders vermeld 

De gemeente Ruiselede beschikt aldus over een potentie van 419 bouwperce-
len gelegen in woonuitbreidingsgebied. 
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3.1.4.8 Verdichtings- en inbreidingsmogelijkheden 

In de gemeente Ruiselede zijn er weinig verdichtingsmogelijkheden. De bouw 
van appartementen komt sporadisch voor en is sterk afhankelijk van de des-
betreffende grondeigenaars. In het verleden en ook vandaag wordt de vraag 
om bestaande verouderde woningen te vervangen door appartementsgebou-
wen ongunstig geadviseerd door Bestuur Monumenten en Landschappen, dit 
ter bescherming van het dorpsgezicht. Hierdoor werd bij de opmaak van BPA 
Centrum bepaald dat bij heropbouw slechts 2 bouwlagen toegelaten zijn. 

In het centrum van Ruiselede zijn 2 potentiële inbreidingsmogelijkheden aan-
wezig. Het gaat om bedrijven waar geen nieuwe activiteiten meer toegelaten 
worden. Op termijn zullen deze terreinen vrijkomen. In BPA Centrum wor-
den deze potentiële inbreidingsprojecten voorbehouden voor woningbouw 
met uitsluiting van meergezinswoningen. 

• Het eerste inbreidingsproject bevindt zich tussen de Tramstraat en de Tieltstraat. Het BPA 
stelt dat er pas een stedenbouwkundige vergunning mag afgeleverd worden na voorlegging 
van een totaalvisie. Het gebied herbergt momenteel een stockageloods en een bedrijf waar-
voor de milieuvergunning loopt tot 2016 (en verlengbaar is). Dit gebied zal, gelet de BPA-
voorschriften, vermoedelijk pas na 2012 gerealiseerd worden. 

• Het tweede inbreidingsproject bevindt zich lans de Waterboorstraat. Het betreft een fami-
liebedrijf in de textielsector. Dit inbreidingsproject zal zeker niet voor 2007 gerealiseerd 
worden. Ook hier is de bouw van meergezinswoningen niet toegelaten. 

Concrete inbreidingsmogelijkheden zijn er wel in de oude schrijnwerkerij ge-
legen langs de Kasteelstraat/Tieltstraat, in de herenwoning langs de Tielt-
straat en in een inbreidingsgebiedje gelegen tussen de Tramweg. In totaal gaat 
het om een 12-tal woongelegenheden. 

3.1.4.9 Sociale woningmarkt 

In Ruiselede werden door de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse en 
de Huisvestingsmaatschappij voor Midden West-Vlaanderen (HMWV) vol-
gende sociale projecten gerealiseerd: 

Tabel 17: sociale huisvesting (01/01/2003) 

 

16 1.869 woningen op 01/01/2002 + 10 nieuwbouwwoningen in 2002 = 1.879 woningen op 01/01/2003 
17 18 van Interbrugse en 20 service-flats van Rusthuis 
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Tussen 1970 en 2003 werden 126 sociale woningen gerealiseerd. Dit komt 
neer op 6,7% van de totale woningvoorraad waarvan 1,3% sociale huurwo-
ningen, 3,4% sociale koopwoningen en 2% bejaardenwoningen. Sinds 1996 
werden geen bijkomende sociale woongelegenheden gecreëerd. Dit betekent 
dat in Ruiselde 93,3% van de woongelegenheden in handen zijn van de priva-
te sector. In de gemeente Ruiselede werden nog nooit sociale woonkavels 
aangeboden. 

Momenteel zijn er door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor Midden-
West-Vlaanderen (VHM), in samenwerking met de Interbrugse, plannen in 
opmaak om in WU2 een sociaal bouwproject te realiseren op hun gronden 
(2,5 ha). Het betreft de bouw van 16 huurwoningen en 36 koopwoningen. De 
werken zouden vermoedelijk eind 2004 starten. Onderstaande tabel geeft de 
samenstelling van het sociaal woonpatrimonium nà realisatie van dit project 
weer. 

Tabel 18: sociale huisvesting na realisatie project HMW (vermoedelijk 2005) 

 

Na realisatie van deze woningen zal het sociaal woonpatrimonium 9,4% uit-
maken van de totale woningvoorraad, zijnde 2,2% sociale huurwoningen, 
5,2% sociale koopwoningen en 2% bejaardenwoningen. Door AROHM, Cel 
Huisvesting wordt er vanuit gegaan dat 10% van het woningenaanbod een 
sociale woning dient te zijn en 15% gelegen in een sociale kavel. De gemeente 
Ruiselede komt, met respectievelijk 6,7% sociale woningen en 0% sociale ka-
vels, sterk achter op deze normen. 

Momenteel staan op de wachtlijsten van de Interbrugse een 30-tal kandidaten 
op de wachtlijst voor een huurwoning en een 22-tal kandidaten voor een be-
jaardenwoning (huur). Bij de Huisvestingsmaatschappij voor Midden West-
Vlaanderen staan een 20-tal kandidaten op de wachtlijst voor een koopwo-
ning. 
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3.1.5 CONFRONTATIE WONINGVRAAG MET WONINGAANBOD 

De behoefte aan bijkomende woongelegenheden voor de periodes 2002-2007 
en 2007-2012 wordt bepaald door enerzijds het aanbod aan woonmogelijkhe-
den op 01/01/2002 te confronteren met de vraag naar woongelegenheden voor 
de periode 2002-2007 en 2007-2012. 

Tabel 19: behoefte periode 2003-2007 

 

Tabel 20: behoefte periode 2007-2012 

 

Tabel 21: confrontatie behoefte-aanbod 2003-2007 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de periode 2003-2007 nog 42 bijko-
mende woongelegenheden moeten gecreëerd worden om aan de behoefte te 
voldoen.  

Tabel 22: confrontatie behoefte-aanbod 2007-2012 

Vraag (2007-2012) 58 

aanbod - langs uitgerust wegen (30%) 13 

 - in goedgekeurde verkavelingen (80%) 21 

 - niet ontsloten terreinen in woongebied > 0.5 ha 0 

 - verdichtingsprojecten (nog geen cijfers bekend) 0  

 - leegstaande te koop/te huur 

Totaal 

0 

34 

Tekort  24 

Uit de tabel blijkt dat voor de periode 2007-2012 nog 24 bijkomende woonge-
legenheden kunnen gecreëerd worden om de behoefte op te vangen. 
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3.1.6 CONFRONTATIE MET BEHOEFTEBEPALING VOLGENS HET PROVINCIAAL 
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (6/03/2002) 

Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan werd een beleidskader met 
betrekking tot de gemeentelijke woningbehoefte uitgewerkt. Dit beleidskader 
stelt o.m. dat de woningbehoefte van de eigen groei (gesloten bevolkings-
prognose referentiejaar-2007) moet vergeleken worden met het juridische 
aanbod en het in het PRS toebedeeld aantal woongelegenheden.  

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt aan gemeenten in het bui-
tengebied een pakket bijkomende woongelegenheden toebedeeld, gebaseerd 
op de geraamde behoefte aan bijkomende woongelegenheden voor de planpe-
riode 1991-2007. Voor Ruiselede bedraagt dit 22510 bijkomende woongele-
genheden. Het toebedeelde aantal woongelegenheden dient verminderd te 
worden met de realisaties in de periode 1991-referentiejaar. Het toebedeelde 
aantal woningen voor de periode 2003-2007 bedraagt 44 woningen.11 

Bij het vergelijken van de woningbehoefte van de eigen groei met het juridi-
sche aanbod en het toebedeelde aantal woongelegenheden op het niveau van 
de gemeente Ruiselede doet zich de volgende situatie voor. 

Het juridische aanbod op 01/01/2003, ofwel 54 woongelegenheden is vol-
doende om het toebedeelde aantal woongelegenheden voor de periode 2003-
2007 (44 woongelegenheden) op te vangen. In vergelijking met de behoeftebe-
rekening van de eigen groei voor de periode 2003-2007 (96 woongelegenhe-
den) is er een tekort van 42 woongelegenheden.  

Dit houdt in dat de gemeente Ruiselede de taakstelling van 44 woongelegen-
heden kan realiseren binnen het bestaand juridisch aanbod van 54 woongele-
genheden.  

Bovendien kan de gemeente een beroep kan doen op het provinciale reserve-
pakket. Het dient wel te gaan om woongelegenheden voor sociale doelgroe-
pen. Concreet betekent dit dat er 42 woongelegenheden of 2,8 ha uit het re-
servepakket kunnen gehaald worden, ware het niet dat het PRS een maxi-
mumgrens opgeeft van 2 ha. 

Voor de periode 2007-2012 is er geen toebedeeld aantal woongelegenheden in 
het PRS. 

                                                         

10 225 = (oorspronkelijk) toebedeelde woningen voor 1991-2007 

11 225 toebedeelde woningen voor 1991-2007 waarvan 161 gerealiseerd (= 1903 gezinnen in 2002 – 1.742 

gezinnen in 1991) in de periode 1/1/1991-1/1/2002. Dit brengt het aantal toebedeelde woningen voor 

2003-2007 op 44 woningen aangezien in het jaar 2002 er 10 nieuwbouwvergunningen werden afgeleverd. 
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3.2 WERKEN 

3.2.1 SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT 

3.2.1.1 Sectorale Verdeling 

In Ruiselede waren er in 2001 1.778 arbeidsplaatsen, waarvan 581 zelfstandig 
(33 %) en 1197 bezoldigd (67 %). Het relatief hoge percentage zelfstandigen is 
typisch voor landelijke gemeenten. 

In de gemeente Ruiselede zijn de secundaire (33,9 %), tertiaire (31,8 %) en de 
quartaire (32,7 %) sector ongeveer gelijkmatig verdeeld naar werkgelegenheid 
toe. Vooral de sterke vertegenwoordiging van de secundaire sector in verge-
lijking met de provincie en het gewest valt hier op. Dit valt nog meer op als 
men de cijfers voor het arrondissement Tielt bekijkt: hier is de secundaire 
sector goed voor maar liefst 58,2 % van de totale tewerkstelling! 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ruiselede

Arr. Tielt

West-Vlaanderen

Vlaanderen

primair secundair tertiair quartair

 

Figuur 7: sectorale verdeling van de werkgelegenheid in 2001 (bron: RSZ) 

Een meer nauwkeurige kijk op de tewerkstelling leert ons dat er momenteel 
19 mensen actief zijn in de landbouw (als werknemer). De tewerkstelling in de 
secundaire sector bedraagt 406 werknemers. De voornaamste industriële sec-
toren zijn de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (93 werkne-
mers). De bouwnijverheid biedt plaats aan 148 werknemers. In de tertiaire 
sector is de groot- en kleinhandel (285 werknemers) de belangrijkste werkge-
ver, terwijl dit in de quartaire sector het openbaar bestuur is (206 werkne-
mers). 

In 2001 waren er in Ruiselede 137 economische vestigingen. Er is een duide-
lijk overwicht van groot- en kleinhandel (35 vestigingen), gevolgd door de 
bouwnijverheid (29 vestigingen) en industriële vestigingen (17 bedrijven). 
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Zowel de sectorale verdeling naar aantal werknemers als naar aantal vestigin-
gen in Ruiselede wordt weergegeven op de onderstaande figuur. Om de lees-
baarheid van de grafiek te vereenvoudigen werd een verschillende tint gege-
ven aan de verschillende sectoren: bruin voor primaire sector, groen voor de 
secundaire, geel-oranje voor de tertiaire en blauw voor de quartaire sector. 

Opvallend is dat procentueel het aantal vestigingen in de tertiaire sector veel 
groter is dan het aantal werknemers (vooral in de kleinhandel zijn er veel za-
ken met een beperkt aantal werknemers). Het tegenovergestelde is het geval 
voor de quartaire sector (en in beperkte mate voor de secundaire sector). 
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Figuur 8: sectorale verdeling aantal vestigingen en werknemers in 2001  
(Bron: RSZ) 

 

De secundariseringsgraad is de verhouding van de werkgelegenheid in de 
secundaire sector tot de actieve bevolking. Deze indicator geeft het aantal 
arbeidsplaatsen weer in de secundaire sector per 100 personen tussen de 18 en 
64 jaar.  

Over het algemeen daalt de tewerkstelling in de secundaire sector in Vlaande-
ren ten koste van de tertiaire en quartaire sector. Qua secundarisering zit Rui-
selede sinds 1996 onder het Vlaamse gemiddelde. Het arrondissement Tielt 
daarentegen zit er een heel stuk boven en de secundariseringsgraad  is er se-
dert 1997 terug aan het stijgen.   
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Figuur 9: secundarisering voor Ruiselede in vergelijking met hogere niveaus 

(bron: NIS) 

De tertiariseringsgraad is de verhouding van de werkgelegenheid in de tertiai-
re en quartaire sector tot de actieve bevolking. Deze indicator geeft het aantal 
arbeidsplaatsen weer in de dienstverlenende sector per 100 personen tussen 18 
en 64 jaar. 
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Figuur 10: tertiarisering  voor Ruiselede  

(bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm) 

 

De tertiarisering ligt voor Ruiselede, net zoals voor het arrondissement, een 
stuk onder deze van Vlaanderen en de provincie. Dit is vrij normaal voor een 
buitengebied. De tertiaire en quartaire sector zijn meestal sterk vertegen-
woordigd in stedelijke gebieden. Ruiselede volgt wel min of meer de trend van 
de hogere niveaus, namelijk een stijgende evolutie. 
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3.2.1.2 Tewerkstelling 

In 2001 bedroeg de actieve bevolking (= bevolking tussen 18 en 64 jaar) van 
Ruiselede 3.009 personen. Dit betekent 59,6 % op een totale bevolking van 
5.048 personen. 

De beroepsbevolking bestond in 2001 uit 2.248 eenheden of 44,5 % van het 
totale inwonersaantal. De beroepsbevolking geeft aan hoeveel mensen zich 
aanbieden op de arbeidsmarkt om betaalde arbeid te verrichten en omvat dus 
zowel de werkende als de niet-werkende werkzoekenden. 

Tabel 23: bevolking en werkgelegenheid in Ruiselede in 2001 

  Aantal  

Bevolking  5.048  

Actieve bevolking  3.009  

Beroepsbevolking  2.248  
 Werkende  2.182 
 Werklozen  66 

Arbeidsplaatsen  1.778  
 Bezoldigd  1.197 
 Zelfstandig  581 
Bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm 

De werkgelegenheid geeft het aantal arbeidsplaatsen weer in de gemeente en 
omvat zowel de bezoldigde als de zelfstandige tewerkstelling. In het jaar 2001 
waren er 1.778 arbeidsplaatsen, waarvan 1.197 bezoldigd en 581 zelfstandig. 

 

3.2.1.3 Zelfstandigheidsgraad 

In 2001 waren er 581 personen ingeschreven met een zelfstandig statuut. De 
zelfstandigheidsgraad, het aandeel van de zelfstandigen in het totale aantal 
arbeidsplaatsen, bedraagt dus ongeveer 32,7 %. Dit ligt een stuk hoger dan de 
zelfstandigheidsgraad van het arrondissement, de provincie en Vlaanderen. 

Tabel 24: aantal werknemers en zelfstandigen (2001) 

 werknemers zelfstandigen Totaal 

Ruiselede 1.197 
67,3 % 

581 
32,7 % 

1.778 
100 % 

Arr. Tielt 29.999 
76,9 % 

9.015 
23,1 % 

39.014 
100 % 

West-Vlaanderen 375.636 
80,1 % 

93.330 
19,9 % 

468.966 
100 % 

Vlaanderen 1.938.824 
82,9 % 

399.036 
17,1 % 

2.337.860 
100 % 
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3.2.1.4 Werkgelegenheidscoëfficiënt 

De werkgelegenheidscoëfficiënt is een indicatie van de mate waarin een ge-
meente als een centrum van tewerkstelling fungeert. Het is de verhouding 
tussen het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking (werkenden en 
werkzoekenden), of anders gesteld de verhouding van de beroepsbevolking 
werkend in de gemeente tot de beroepsbevolking wonend in de gemeente. 

Een coëfficiënt van 1 betekent dat er evenveel arbeidsplaatsen zijn als perso-
nen behorend tot de beroepsbevolking. Hogere waarden wijzen op een lokale 
vraag naar arbeid vanwege de bedrijven die groter is dan het aanbod van ar-
beidskrachten vanuit de lokale bevolking. In de meeste gemeenten is de ba-
lans kleiner dan 1, wat impliceert dat een deel van de inwonende beroepsbe-
volking aangewezen is op de vraag naar arbeid buiten de gemeentegrenzen. 

In Ruiselede is de balans kleiner dan 1, namelijk 0,79. Dit wel zeggen dat niet 
alle beroepsactieve mensen Ruiselede in eigen gemeente aan de slag kunnen. 
Dit is vrij logisch gezien Tielt een sterke aantrekkingspool van tewerkstelling 
is. Voor het arrondissement Tielt ligt dit cijfers immers vrij hoog (hoger dan 
het gewestelijk en provinciaal gemiddelde), wat betekent dat dit arrondisse-
ment min of meer in staat is de beroepsactieve inwoners van de streek ook 
daadwerkelijk in eigen regio van werk te voorzien. 
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Figuur 11: evolutie werkgelegenheidscoëfficiënt 
(Bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm) 

 

Dit cijfer geeft het verband tussen het aanbod en de vraag (dit deel van de 
inwoners op actieve leeftijd die werkt of werk zoekt). Er zijn ook indicatoren 
die het verband weergeven tussen het aanbod en de potentiële vraag (waarbij 
de volledige actieve bevolking werkt of werk zoekt). 
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3.2.1.5 Activiteits- en werkgelegenheidsgraad 

Zowel de activiteitsgraad als de werkgelegenheidsgraad (niet te verwarren 
met werkgelegenheidscoëfficiënt) worden vertolkt middels een procentuele 
verhouding met telkens de bevolking op actieve leeftijd als relativeringsnoe-
mer. 

De activiteitsgraad is de verhouding tussen de beroepsbevolking en de actieve 
bevolking. Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin de bevolking op 
actieve leeftijd zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, m.a.w. de arbeidsbereidheid 
van de plaatselijke bevolking. De activiteitsgraad kan onder meer recht-
streeks aan de leeftijdsstructuur en de vergrijzing gekoppeld worden, doch 
bijvoorbeeld in geen geval aan de plaatselijke werkgelegenheid of werkloos-
heid. Over het algemeen laat deze activiteitsgraad geen opvallende afwijkin-
gen optekenen. 

Uit onderstaande tabel en figuur blijkt dat de activiteitsgraad van Ruiselede 
vrij hoog ligt: de activiteitsgraad ligt er ongeveer even hoog als gemiddeld in 
het arrondissement Tielt (weliswaar met een negatieve piek in 2000). 

Tabel 25: activiteitsgraad 1997-2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruiselede 73,6 73,8 74,4 72,7 74,7 

Arr. Tielt 73,5 73,5 73,8 73,9 74,6 

West-Vlaanderen 71,4 71,3 71,3 71,5 72,1 

Vlaanderen 70,1 70,2 70,1 70,4 71,2 
Bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm 
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Figuur 12. Activiteitsgraad 
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De werkgelegenheidsgraad is de verhouding van het aantal arbeidsplaatsen 
tot de actieve bevolking. Deze indicator is een graadmeter die aangeeft in 
hoeverre een provincie, arrondissement of gemeente er in slaagt werk te ver-
schaffen. Kortom: aan de hand van de werkgelegenheidsgraad is het meteen 
duidelijk of men met een typische woongemeente, dan wel een typische werk-
gemeente te maken heeft. 

Uit de onderstaande gegevens blijkt dat de werkgelegenheidsgraad in Ruise-
lede een stuk lager ligt dan het gemiddelde van het arrondissement, de pro-
vincie en het gewest. Ruiselede dient dus eerder bij de woongemeenten gere-
kend te worden. 

Tabel 26: werkgelegenheidsgraad 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruiselede 57,2 56,8 56,9 57,8 59,1 

Arr. Tielt 68,7 70,6 71,1 71,9 73,6 

West-Vlaanderen 65,4 66,8 67,2 67,9 68,7 

Vlaanderen 60,5 61,7 62,3 63,2 64,3 
Bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm 
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Figuur 13. Werkgelegenheidsgraad 

 

De verhouding tussen de werkgelegenheidsgraad en de activiteitsgraad is ge-
lijk aan de werkgelegenheidscoëfficiënt en geeft dus aan in welke mate de 
eigen beroepsbevolking van werk kan worden voorzien. Dat deze voor Ruise-
lede vrij laag ligt heeft enerzijds te maken met het feit dat Ruiselede geen 
werkgemeente is, maar is ook een gevolg van de hoge activiteitsgraad. Van de 
actieve bevolking in de gemeente biedt een zeer groot deel zich aan op de ar-
beidsmarkt. 
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3.2.1.6 Werkzaamheidsgraad 

De werkzaamheidsgraad is de verhouding tussen de werkende bevolking en 
de actieve bevolking. Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin de 
bevolking op actieve leeftijd een arbeidsplaats inneemt. De werkzaamheids-
graad drukt met andere woorden het effectieve aandeel werkenden uit binnen 
de bevolking op beroepsactieve leeftijd. In vergelijking met onze buurlanden 
hebben we een laag aandeel omwille van allerlei formules van tijdelijke of 
definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt (loopbaanonderbreking, brugpen-
sioen,…). Door dit te verhogen neemt ook de groep bijdragebetalenden toe. 

Ruiselede scoort ook hier zeer hoog, en ligt hoger dan de gemiddeldes van het 
arrondissement (behalve in 2000), de provincie en het gewest. 

Tabel 27: werkzaamheidsgraad 1997-2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruiselede 70,2 71,1 71,8 70,2 72,5 

Arr. Tielt 69,9 70,5 71,0 71,2 72,3 

West-Vlaanderen 66,1 66,6 66,9 67,7 68,3 

Vlaanderen 63,7 64,5 65,0 65,9 66,7 
Bron: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_basiskaart.htm 
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Figuur 14: evolutie werkzaamheidsgraad 
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3.2.1.7 Werkloosheidsgraad 

De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en 
de beroepsbevolking. Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin de 
bevolking op actieve leeftijd, die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt, geen werk 
vindt. Tegenwoordig is de actieve bevolking namelijk overal omvangrijker 
dan de bevolking die in de realiteit economisch actief is in de nauwe betekenis 
van het woord: vraag en aanbod zijn niet in evenwicht en dit vertaalt zich in 
een werkloosheidsgraad. De omvang van de werkloosheid is zowel afhanke-
lijk van economische factoren (conjunctuur) als van demografische factoren 
(b.v. oververtegenwoordiging van jonge actieve bevolking). 

De werkloosheid daalde stelselmatig tussen 1996 en 2000. In vergelijking met 
de vergelijkingspunten ligt de werkloosheid in Ruiselede vrij laag. Het ver-
schil met de referenties in 2001 is wel kleiner geworden dan in 1997. 
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Figuur 15: werkloosheidsgraad 

 

 

3.2.1.8 Inkomen 

In 1999 dienden 2.135 gezinnen uit Ruiselede een aangifte in voor personen-
belasting. Het gemiddelde inkomen per aangifte is er € 21.757. Per inwoner 
bekomt men een waarde van € 9.151. Het gemiddelde inkomen per aangifte 
en per inwoner ligt een stuk lager dan het gemiddelde van Vlaanderen, en iets 
lager dan dit van het arrondissement en de provincie. Er is wel een inhaalbe-
weging aan de gang sinds 1991: het gemiddelde inkomen in Ruiselede stijgt 
sterker dan gemiddeld in Vlaanderen. 
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Tabel 28: gemiddeld inkomen per aangifte en inwoner (1991-1996) 

 1991 1995 1999 groei 

Gemiddeld inkomen per aangifte (€) 

Ruiselede 16.650 19.663 21.757 1,31 

Arr. Tielt 17.971 20.999 22.794 1,27 

West-Vlaanderen 18.300 21.085 22.803 1,25 

Vlaanderen 19.476 22.500 24.154 1,24 

Gemiddeld inkomen per inwoner (€) 

Ruiselede 6.562 7.769 9.151 1,39 

Arr. Tielt 6.971 8.321 9.623 1,38 

West-Vlaanderen 8.151 9.014 10.351 1,27 

Vlaanderen 8.788 9.744 11.290 1,28 
Bron: APS 

Bekijkt men de onderstaande tabel en figuur dan valt op dat de armste gezin-
nen en de middenklasse wat meer vertegenwoordigd zijn in Ruiselede dan 
gemiddeld in Vlaanderen, ten koste van een aanzienlijk lager percentage van 
de rijkste klasse (>€24.789). 

Tabel 29: aantal aangiften per aangifteklasse in 1999 

 < €2.478 €2.478- 
6.197 

€6.197- 
12.394 

€12.394- 
17.352 

€17.352-
24.789 

>€24.789 

Ruiselede 75 
3,5 % 

124 
5,8 % 

411 
19,3 % 

406 
19,0 % 

486 
22,8 % 

633 
29,6 % 

Arr. Tielt 1.014 
2,7 % 

1.756 
4,7 % 

6.919 
18,7 % 

6.777 
18,3 % 

8.271 
22,3 % 

12.301 
33,2 % 

West-
Vlaanderen 

15.713 
3,1 % 

23.481 
4,6 % 

102.215 
20,0 % 

97.863 
19,1 % 

109.565 
21,4 % 

162.807 
31,8 % 

Vlaanderen 86.819 
3,1 % 

118.852 
4,3 % 

510.707 
18,4 % 

520.910 
18,8 % 

591.855 
21,4 % 

941.100 
34 % 

Bron: APS 
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Figuur 16: verdeling van de aangiften per aangifteklasse 
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3.2.1.9 EDP 

De economische decisiekracht 5EDP) wordt gemeten aan de hand van de 
omzet, toegevoegde waarde en investeringen. Deze indicatoren geven een 
goed beeld van de ‘regionale’ verankering van een onderneming, m.a.w. hoe 
sterk de bestudeerde regio zich profileert op economisch vlak. 

De toegevoegde waarde kan pragmatisch worden omschreven als de belonin-
gen toegekend aan de productiefactoren, dus aan arbeid en kapitaal (soms 
wordt ook de informatie als een afzonderlijke productiefactor opgevat; 
meestal echter als een immateriële investering, dus kapitaal). De toegevoegde 
waarde geeft dus een beeld van waar welvaart of inkomen gecreëerd wordt. 

Tabel 30: EDP-gegevens voor 1996 

 Omzet per inwoner 
(in € 1000) 

Toegevoegde waar-
de per inwoner (in € 
1000) 

Investeringen per 
inwoner (in € 1000) 

Ruiselede 26,0 4,44 2,11 

Arr. Tielt 41,2 11,82 3,43 

West-Vlaanderen 24,1 7,70 2,10 

Vlaanderen 31,6 8,73 2,26 
Bron: APS 

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het arrondissement Tielt een 
sterk economisch profiel heeft, in tegenstelling tot West-Vlaanderen dat over 
het algemeen zwakker scoort dan het Vlaamse gemiddelde. Ruiselede heeft in 
vergelijking echter eveneens een zwak economisch profiel, wat echter normaal 
is voor een landelijke gemeente zonder al te veel bedrijvigheid. 

Uit de onderstaande tabel blijkt wel dat er een gunstige evolutie plaatsvindt 
in de gemeente. Tussen 1993 en 1996 is de omzet bijna verdubbeld, en de in-
vesteringen zijn meer dan verdubbeld. Dit laatste is belangrijk aangezien dat 
een hoog investeringsniveau de beste garantie is voor sterke EDP-cijfers in de 
toekomst. 

Tabel 31: evolutie omzet, toegevoegde waarde en investeringen 1993-1996 

Omzet Toegevoegde waar-
de 

Investeringen  

1996 (in 
miljoen 
€) 

Evolutie 
1993=1 

1996 (in 
miljoen 
€) 

Evolutie 
1993=1 

1996 (in 
miljoen 
€) 

Evolutie 
1993=1 

Ruiselede 133 1,91 23 1,08 11 2,14 

Arr. Tielt 3.604 1,19 1.033 1,13 300 1,31 

West-Vlaanderen 27.072 1,10 8.641 1,07 2.363 1,13 

Vlaanderen 185.635 1,14 51.360 1,09 13.316 1,11 
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3.2.2 RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID 

3.2.2.1 Behoefte 

Wanneer een gemeente een nieuw lokaal bedrijventerrein wil aanleggen, dan 
moet de behoefte daarvoor aangetoond worden. De behoefte aan een lokaal 
bedrijventerrein kan ontstaan door: 

Nieuwe lokale bedrijfjes die worden opgericht 

Om in de toekomst nieuwe bedrijfjes uit de gemeente de kans te geven binnen 
de gemeente op een lokaal bedrijventerrein te starten is het noodzakelijk hier-
voor ruimte te voorzien. Om zicht te krijgen op deze lokale economische dy-
namiek, wordt een extrapolatie gemaakt van de verkoop van bedrijfsgrond 
aan lokale bedrijfjes (< 0.5 ha) op het oudste deel van de ambachtelijke zone. 

Sinds 1984 tot 2000 werd in totaal 17 ha bedrijfsgronden verkocht voor loka-
le bedrijvigheid (incl. uitbreiding in 1994). Per jaar komt dit neer op gemid-
deld 1.1 ha. Het doortrekken van deze trend in de periode 2002-2007 (5 jaar), 
geeft een totaal van 5.4 ha. 

In de eerste 10 jaar (1984-1994) van deze periode (uitbreiding ambachtelijke 
zone niet inbegrepen), werd in totaal 10 ha grond verkocht aan lokale bedrijf-
jes of 1.0 ha per jaar. Deze berekening geeft een bijkomende behoefte van 5.0 
ha voor de komende periode. 

Tijdens de laatste 10 jaar (1990-2000) werd 8.5 ha grond verkocht voor lokale 
ambachtelijke activiteiten (uitbreiding ambachtelijke zone meegerekend). Per 
jaar betekent dit gemiddeld 0.85 ha. Indien we deze trend in de periode 2002-
2007 (5 jaar) zouden verder zetten, komt men op een totaal van 4.25 ha be-
drijfsgrond.  

Dit betekent gemiddeld een behoefte van 4.9 ha aan nieuwe lokale bedrijven-
terreinen in de periode 2002-2007. 

Voor de periode 2007-2012 wordt enkel de laatste 10-jaren periode (1999-
2000) als referentie genomen. Het doortrekken van de trend uit deze periode 
in de periode 2007-2012 (5 jaar), betekent een behoefte van 4,25 ha. Het gaat 
hier telkens om netto-bedrijfsoppervlakte. 

Vraag naar bedrijfsgrond - bedrijfskavel op KMO-zone 

Bij de verkoop van de bedrijfskavels van de ambachtelijke zone was de vraag 
groter dan het aanbod. In totaal waren er 40 kandidaten, waarvan 19 inwo-
ners van Ruiselede met een bedrijf gevestigd in Ruiselede. De herlokalisatie 
van deze bedrijven kreeg voorrang. Daarnaast kregen ook nog 3 inwoners 
een kavel voor een nieuw bedrijf of een herlokalisatie vanuit een andere ge-
meente. Uiteindelijk bleven 9 aanvragen onbeantwoord. Minstens 5 daarvan 
kwamen in aanmerking voor een kavel op een lokaal bedrijventerrein (< 0.5 
ha). Samen goed voor een behoefte van 0.9 ha.  
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Herlokalisatie van bestaande (zonevreemde) lokale bedrijven 

Bij de uitbreiding van de ambachtelijke zone in 1994, werd al de optie geno-
men, voorkeur te geven aan bedrijven in de open ruimte die wensten te herlo-
kaliseren. Voor praktisch alle bedrijven binnen de gemeente, die op dat mo-
ment problemen hadden, kon een oplossing geboden worden.  

Er is momenteel geen zicht op nieuwe behoeftes voor uitbreiding of herlokali-
satie van zonevreemde bedrijven. De gemeente wenst, indien ruimtelijk ver-
antwoord, zoveel mogelijk bedrijven op hun huidige locatie te behouden. Het 
is wel zo dat door nieuwe ingrepen, zoals de omvorming van de N37 tot pri-
maire weg II, bepaalde bedrijven in de problemen zullen komen. De gemeente 
wenst duidelijke signalen aan deze bedrijven te geven en geen uitbreidingen 
langs de N37 meer toe te laten. In dat geval moet de gemeente wel een alter-
natief voor deze bedrijven kunnen aanbieden.  

Op basis van het bedrijvenkohier van 2003, werd een indicatieve lijst opge-
steld van zonevreemde bedrijven en bedrijven die geen uitbreidingsmogelijk-
heden meer hebben. Voor een correcter beeld is diepgaander onderzoek no-
dig. 

Bedrijf Activiteiten 

Debouck Frans, Abeelstraat 13 Smeedwerk 

Vanlaere Rudy, Abeelstraat 15 Aannemer 

Slos Dirk, Axpoelmolenstraat 5 Aannemer 

Ter Beke, Kasteelstraat 15 (in woonzone) Vleeswarenproductie  

Taghon Gerard, Oudleikestraat 1 Opslag autowrakken en tweedehands-
wagens 

Reinart Steenbedrjf, Planterijstraat 14 Steenkapper 

Demey Wim, Poekestraat Sproeistoffen 

Vergote Frans, Pontstraat 1 Garagist 

Desmet Eric, Tieltstraat 74a Groentewinkel 

Lambrecht Koen, Tieltstraat 47 Garagist 

Buydaert Johan, Tieltstraat 74a Chauffage en sanitair 

Declercq Wim, Tieltstraat Metaalconstructie voor landbouwdoel-
einden 

Bergez Household, Waterboordstraat 2 (woonzone) Atelier voor huishoudlinnen 

De Fauw Patrick, Wingenesteenweg 23 Garagist 

 

Conclusie 

Behoefte aan nieuw lokaal bedrijventerrein voor…  

1) … nieuwe lokale bedrijfjes die worden opgericht (2002-2007) 4.9 ha 

2)  … nieuwe lokale bedrijfjes die worden opgericht (2007-2012) 4.25 ha 

3) …vraag naar bedrijfsgrond – bedrijfskavels op KMO – zone (herlokalisatie 
bestaande lokale bedrijven binnen de gemeente) 

0.9 ha + (?) 
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3.2.2.2 Aanbod 

BPA ambachtelijke zone + uitbreiding 

De ambachtelijke zone ten oosten van Ruiselede - centrum is verantwoorde-
lijk voor een groot deel van de tewerkstelling in de secundaire sector. Deze 
zone met uitbreiding telt momenteel ongeveer 50 bedrijven en heeft een op-
pervlakte van 18 ha. De uitbreiding dateert van 1994 en betreft ongeveer 5 ha 
waarop zo’n 20 van de 50 bedrijven gevestigd zijn.  

Het oudste deel van de zone dateert van 1975. Toen werd een BPA ambachte-
lijke zone opgemaakt. Door de goedkeuring van het gewestplan Roeselare - 
Tielt in 1979, is het momenteel van rechtswege vervallen. De bestemming van 
het gewestplan is van toepassing, namelijk een zone voor ambachtelijke be-
drijven en KMO’s. Hierdoor zijn de handelsgebouwen die er gevestigd zijn, 
momenteel zonevreemd. Gezien de oorsprong van de zonevreemdheid, wenst 
de gemeente de handelsgebouwen daar te behouden. 

Er kan besloten worden dat alle terreinen binnen deze ambachtelijke zone en 
de uitbreiding al zijn ingenomen, wat erop neerkomt dat hier momenteel geen 
gronden voor lokale ambachtelijke activiteiten meer beschikbaar zijn. 

 

Ambachtelijke zone Bundingsstraat 

Ten oosten van de Bundingsstraat bevindt zich, volgens het gewestplan, een 
gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO’s. Momenteel bevinden zich 
twee bedrijven op de zone (Claeys en Clavan, uitdovend) die ruim 2.5 ha van 
de 5 ha innemen. Daarnaast ligt op het stuk aansluitend bij de ring momen-
teel nog een dynamisch landbouwbedrijf. Het ziet er niet naar uit dat dit be-
drijf binnen enkele jaren zal uitdoven. De gemeente wenst hier niet in te grij-
pen.  

 

Figuur 17: bestaande toestand ambachtelijke zone Bundingsstraat. 
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BPA Bruggestraat 

Het BPA Bruggestraat voorziet ongeveer 0.5 ha ambachtelijke zone en 2.5 ha 
slachthuiszone. Het BPA is onder andere opgemaakt om de problemen van 
het slachthuis op te lossen. Het BPA actualiseert de bestaande situatie van het 
slachthuis, dat zich sinds 1949 op deze site bevindt, en de versnijderij en 
brengt ze planologisch in orde. Daarom wordt ook ruimte voorzien voor het 
plaatsen van milieutechnische gebouwen, die door nieuwe milieueisen vanuit 
de sector noodzakelijk zouden blijken.  

Het is helemaal niet de bedoeling de bedrijfsactiviteiten van het slachthuis 
nog verder uit te breiden of bijkomende ruimte voor ambachtelijke bedrijven 
te voorzien. Alle ruimte die voorzien wordt voor bedrijvigheid wordt door het 
slachthuis en de versnijderij ingenomen. 

 

Leegstaande fabriekspanden 

Op basis van een grondige inventarisatie zijn er in de gemeente geen langduri-
ge leegstaande fabriekspanden die dienstig kunnen zijn voor eventuele am-
bachtelijke bedrijvigheid. Vanuit deze hoek is er dus geen aanbod. 

Conclusie 

Aanbod aan  lokale bedrijventerreinen  

 

Aantal 
vrijliggende 
loten 

Resterende oppervlakte 

1) BPA ambachtelijke zone + uitbreiding 0 0 ha 

2) ambachtelijke zone Bundingsstraat 0 2 ha (niet realiseerbaar) 

3) BPA Bruggestraat 0 0 ha 

4) leegstaande fabriekspanden 0 0 ha 

TOTAAL 0 2 ha 

 

3.2.2.3 Confrontatie tussen behoefte en aanbod 

De gemeente wenst opnieuw een aanbod te creëren voor ambachtelijke be-
drijfjes o.a. om een oplossing te kunnen bieden voor zonevreemde bedrijven 
met eventuele problemen. Deze uitbreiding van ambachtelijke activiteiten 
draagt tevens bij tot het behoud van de leefbaarheid van de landelijke kern en 
het beperken van de pendel in de woon-werkrelatie.  

 

3.2.3 RUIMTE VOOR HANDEL 

Er bevinden zich momenteel een aantal handelszaken op de ambachtelijke 
zone tussen de Ring en de Aalterstraat. Het oudste deel van de zone dateert 
van 1975. Toen werd een BPA Ambachtelijk zone opgemaakt, dat ook han-
delsfuncties toeliet op het terrein. Door de goedkeuring van het gewestplan 
Roeselare - Tielt in 1979, is het BPA momenteel van rechtswege vervallen. De 
bestemming van het gewestplan is van toepassing, namelijk een zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Hierdoor zijn de handelsgebouwen die er 
gevestigd zijn, zonevreemd geworden.  
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De gebouwen zijn in goede staat en lenen zich perfect tot handelsactiviteiten. 
Ze zijn echter niet geschikt om ambachtelijke functies in onder te brengen. 
Het lijkt dan ook logisch de kleinhandelsfunctie daar te behouden.  

Daarnaast bevinden zich een aantal zonevreemde handelszaken langs de N37. 
Rekening houdend met de herinrichting van de N37 tot primaire weg II, dient 
een oplossing voor deze zaken voorgesteld. Er bevindt zich onder andere een 
loodgieter, een garage, een groentewinkel en een AVEVE-winkel. 
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3.3 LAND- EN TUINBOUW12 

Ruiselede is een uitgesproken landbouwgemeente. In 2000 bedroeg het aantal 
landbouwbedrijven in Ruiselede 197. De oppervlakte cultuurgrond bedroeg 
in 1999, 2412 ha of zo’n 80% van de totale oppervlakte van de gemeente. 

 1998 1999 2000 
Aantal bedrijven 205 205 197 

Opp. (ha) Cultuurgrond 2347 2412 2466 

Bestendige/niet bestendige werkkrachten 210/113 223/110 214/128 

 

3.3.1 BESTAANDE STRUCTUREN 

3.3.1.1 Grondgebruik 

Tabel 32: overzicht inventarisatiegegevens areaal cultuurgrond voor Ruiselede 

(NIS land- en tuinbouwtellingen) 
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1998 1173 687 228 5 137 70 9 39 2347 

1999 1202 693 215 5 160 86 9 43 2413 

2000 1213 674 300 5 169 64 8 33 2466 

% 49% 27% 12% 1% 7% 3% 1% 2% 100% 

 

In Ruiselede wordt de helft van de ruimte ingenomen door weilanden en gras-
land. Hierbij nemen de permanente graslanden het grootste aandeel in met 
947 ha. Bij de voedergewassen wordt het grootste deel van de oppervlakte 
ingenomen door maïs (650 ha). Granen vormen de derde belangrijkste teelt 
en omvatten vooral korrelmaïs (238 ha) en ook wel wintertarwe (31 ha) en 
triticale (12 ha). Aardappelen betreffen vooral vroege aardappelen en suiker-
bieten vormen de enige nijverheidsgewassen. Groenteteelt in open lucht om-
vat hoofdzakelijk spinazie, prei, wortelen en bloemkolen. Twee bedrijven 
doen aan groenteteelt in serres en één bedrijf doet aan fruitteelt in open lucht, 
gericht op peren. Het grootste deel van het landbouwlandschap in Ruiselede 
wordt getypeerd door grote oppervlakten weiden en graslanden afgewisseld 
met maïs. 

 

 

                                                         

12 onder andere gebaseerde op de landbouwenquête van het landinrichtingsproject ‘Brugse Veldzone’ 

van de VLM (dec 2001). Aan deze enquête werkten 53% van de landbouwers in de gemeente mee. Er 

hebben relatief minder kleine, uitbollende bedrijven met oudere bedrijfsleiders aan deelgenomen. 
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3.3.1.2 Opbouw van de veestapel 

Tabel 33: overzicht van aantal dieren per categorie voor Ruiselede (NIS land- 

en tuinbouwtellingen) 

Dieren per cate-
gorie 

 runderen (melkkoeien) varkens Hennen en 
vleeskippen 

Aantal dieren 1998 7762 (2079) 87471 247106 

 1999 7965 (1943) 86278 200647 

 2000 8087 (2125) 82840 218393 

Aantal bedrijven 1998 135 (79) 118 27 

 1999 132 (77) 113 19 

 2000 130 (74) 108 18 

Gem. % van het 
totaal aantal 
bedrijven in 
Ruiselede 

 66% (38%) 55% 9% 

(melkkoeien vormen een onderdeel van de kolom runderen) 

In Ruiselede is zowel het aandeel van de bedrijven met runderen als met var-
kens zeer hoog. Er zijn iets meer bedrijven met runderen. Het gaat dan zowel 
om mestveebedrijven als melkveebedrijven. Dit verklaart het belangrijk aan-
deel weilanden in de gemeente. Bij hennen en vleeskippen is ook geen speci-
fieke richting af te leiden. Er zijn iets meer vleeskippen dan leghennen. 

 

3.3.1.3 Bedrijfstypes 

Tabel 34: overzicht inventarisatiegegevens bedrijfstype voor Ruiselede (VLM- 

Gemeentestatistiek Mestbank) 
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1998 2 18 30 16 50 8 3 50 0 6 183 

1999 8 26 15 27 49 3 5 39 0 6 178 

2000 8 25 33 5 37 3 7 47 0 6 171 

2001 6 29 39 5 34 3 4 40 0 10 170 

            
 

Het is niet aangeraden uit deze cijfers vaststellingen te doen omdat de gege-
vens sterk verschillen van jaar tot jaar. Wel blijkt dat het aandeel bedrijven 
met rundvee en melkvee of varkens het grootst is. Ook de combinatie rund-
vee/akkerbouw/veredeling scoort hoog. Het aantal varkensbedrijven lijkt af 
te nemen in het voordeel van runderen en melkvee. 
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3.3.2 TOEKOMSTIGE EVOLUTIES EN NODEN 

3.3.2.1 Ruimtegebruik/ruimtevraag 

Van de bedrijfsleiders denkt gemiddeld 37% aan uitbollen of ongeveer 70 
bedrijven. Daartegenover staat dat 65% van de landbouwers in de laatste 5 
jaar investeringen van meer dan 100 000BEF in hun bedrijf deed. Men inves-
teert dan vooral in machines, in gebouwen en grond. Investeringen in milieu-
zorg zijn beperkt. Men voorziet wel een stijging van de investeringen in mili-
euzorg, vooral voor de hoofdproductierichting varkens. Ongeveer 54% van 
de bedrijfsleiders wenst de totale bedrijfsoppervlakte gelijk te houden en 41 % 
wenst deze nog te vergroten. Het ruimtegebruik door de landbouw zal in de 
toekomst dus zeker niet verminderen. Het ruimtegebruik door de landbouw 
zal, als het afhangt van de landbouwers, minstens gelijk blijven. 

 

3.3.2.2 Productieverschuivingen 

Op 21% van de bedrijven wordt een belangrijke verschuiving voorzien in de 
productie. Het betreft meestal een uitbreiding van teelt/vee. Over het alge-
meen geldt dat het aantal bedrijven dat voorziet in een uitbreiding van de 
varkens- of pluimveeteelt relatief laag is. De voorziene inkrimpingen en stop-
zettingen zijn relatief hoog bij de categorie mest- en melkvee, varkens en 
pluimvee.  

Dit betekent dat in de varkensteelt in de toekomst een inkrimping mag ver-
wacht worden terwijl in de sector van de melk- en mestvee eerder een her-
structurering zal plaatsvinden door de afbouw en stopzetting van kleine be-
drijven en de uitbreiding van grote bedrijven. De uitbreiding van het aantal 
grote bedrijven zal zijn invloed hebben op het uitzicht van de gemeente. Er 
dient dan ook aandacht te gaan naar de inkleding van grote bedrijven en de 
esthetiek van de gebouwen. 

 

3.3.2.3 Opvolging bedrijf 

De aanwezigheid van een opvolger op het bedrijf is belangrijk voor de voort-
zetting van het bedrijf. Op 32% van de bedrijven is geen opvolger aanwezig. 
In Ruiselede is wel een hoog percentage bedrijfsleiders aanwezig jonger dan 
50 jaar. De meeste bedrijfsleiders zonder opvolger weten nog niet wat ze met 
het bedrijf zullen aanvangen na stopzetting (55%). Wie het wel weet wil er 
meestal blijven wonen (37%). Een heel klein percentage (8%) van bedrijfslei-
ders zonder opvolger wenst zijn bedrijf over te laten of te verkopen.  

Een klein aantal bedrijven heeft in de komende jaren gebouwen die vrijkomen 
(vooral varkens- en rundveestallen). In 44% hebben de landbouwers toe-
komstplannen voor de vrijgekomen gebouwen: afbraak (14%), berging of 
loods (24%), plaatsen van andere diersoorten (21%) of nieuw gebruik voor 
verbrede landbouwactiviteiten (17%). Er dient dus een visie ontwikkeld te 
worden over leegkomende bedrijfsgebouwen. 
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3.3.2.4 Bereidheid milieuvriendelijke productie 

In Ruiselede valt verder op te merken dat de bereidheid om de bedrijfsvoering 
aan te passen aan de vereisten voor milieuvriendelijke productie op een aantal 
vlakken relatief hoger dan het gemiddelde van de Brugse Veldzone ligt. Het 
gaat dan om het gebruik van sproeistoffen te verminderen, de intensiteit van 
uitbaten te verminderen om fauna en flora te beschermen, de veebezetting per 
ha te verminderen, het behouden en onderhouden van bomen, struiken, 
houtkanten en poelen, de interesse in mechanische onkruidbestrijding en 
groenbedekking. Toch moet opgemerkt worden dat ongeveer de helft van de 
landbouwers niet bereid zijn deze aanpassingen door te voeren. Mogelijkhe-
den voor een combinatie natuur - landbouw lijken dan ook moeilijk haalbaar. 

 

3.3.2.5 Verbrede vormen van landbouw 

Het gaat hier over thuisverkoop, thuisverwerking, hoevetoerisme, onthaal-
boerderijen, zorgboerderij of beheersovereenkomsten. In Ruiselede komen 
nog geen bedrijven voor die aan hoevetoerisme doen. Ongeveer 6% van de 
bedrijven zou wel interesse tonen voor vormen van verbrede landbouw en 
13% beoefent reeds een of ander vorm van verbrede landbouw. Bij de visie-
vorming dient hiermee rekening te worden gehouden. 
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3.4 TRENDS IN VERKEER EN VERVOER 

3.4.1 DOORGAAND VERKEER 

3.4.1.1 N37 

Ruiselede wordt in het zuiden doorsneden door de hoofdweg N37, die Tielt 
met de E40 verbindt. Vroeger liep deze weg dwars door het centrum. Dit 
zorgde voor nogal wat overlast. Sinds enkele jaren wordt het verkeer afgeleid 
via een nieuw aangelegde ring rondom het centrum, wat de verkeersleefbaar-
heid in het centrum veel verhoogde. Deze oost - west verbinding wordt vrij 
intens gebruikt. Een herinrichting van de doortocht kan de leefbaarheid van 
het centrum enorm verhogen. 

Hierbij aansluitend kan ook aandacht gaan naar de herinrichting van het 
openbaar domein in het centrum. Het plein rond de kerk en het gemeentehuis 
mist uitstraling. Er zijn ook parkeerproblemen. Dit vooral bij speciale gele-
genheden, maar ook op de piekuren is het moeilijk parkeren in de straten 
waar de kleinhandel zich bevindt. Het BPA-centrum bevat al een aantal 
maatregelen en de herinrichting van het centrum staat op het programma. 

3.4.1.2 Bruggestraat 

De noord-zuid verbinding door de gemeente gaat via de Vagevuurstraat die 
nabij Doomkerke aansluit op de Bruggesteenweg. Daarbij moet men niet 
door Doomkerke passeren. Nabij de kern van Ruiselede - centrum gaat de 
Bruggesteenweg over in de Bruggestraat tot aan de kerk. Vanuit Wingene 
komt men via de Wingenesteenweg op de Bruggesteenweg en bereikt men via 
de Bruggestraat het centrum. Dit betekent dat het grootste deel van het ver-
keer vanuit het noorden via de Bruggestraat Ruiselede binnen rijdt. Daaren-
boven maken vele vrachtwagens gebruik van de Bruggestraat – Bruggesteen-
weg - Wingenesteenweg om naar Wingene te rijden. Dit alles zorgt voor over-
last in de Bruggestraat, die zich in het dichtbebouwde deel van het centrum 
bevindt en dichtbij de school gelegen is.  

In november 2002 werden tellingen uitgevoerd in de Bruggestraat van 4.00u ’s 
morgens tot 19.00u ’s avonds. In totaal passeerden in deze tijdspanne tussen 
de 3500 en de 4500 voertuigen. Daarvan is gemiddeld 6% zwaar verkeer of 
zo’n 250 vrachtwagens. In de periode passeerden gemiddeld 20 vrachtwagens 
per uur. 

Van het vrachtverkeer richting Wingene –Beernem was 46% bestemd voor het 
slachthuis, 35% had een andere bestemming binnen Ruiselede en 19% had een 
bestemming buiten de gemeente. Richting centrum heeft 64% een bestemming 
buiten Ruiselede. 

Het is vooral de combinatie van druk verkeer, met vrachtwagens en fietsers 
(door de voorzieningen langs de Bruggestraat) en de smalle doorgang van de 
Bruggestraat in bepaalde stukken, die een onveiligheidsgevoel bij de wegge-
bruiker geven. Daarenboven is de Bruggestraat dicht bebouwd en helemaal 
niet uitgerust voor veel en zwaar vervoer, waardoor de bewoners de situatie 
als zeer storend ervaren. 
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De centrumstraten moeten het verkeer filteren en worden ingericht als door-
tocht. Er gaat daarbij extra aandacht naar verkeersveilige weginrichting. 
Voor de Bruggestraat is een veilige inrichting zeer moeilijk realiseerbaar. De 
weg is op bepaalde plaatsen zeer smal en druk bebouwd. Alle (zwaar) vervoer 
voor het noorden van de gemeente trekt door de Bruggestraat. De gemeente 
denkt eraan een lokaal tracé te realiseren, die een alternatieve verbinding 
maakt tussen de Bruggestraat en de Aalterstraat. Zo wordt het mogelijk de 
Bruggestraat te ontlasten en er opnieuw een verblijfsgebied van te maken. De 
gemeente ziet drie verschillende mogelijkheden, die hieronder worden afge-
wogen vanuit ruimtelijk oogpunt. Omtrent de effectieve noodzaak en de fi-
nanciële haalbaarheid bestaat nog geen duidelijkheid. Dit zal in het mobili-
teitsplan uitgeklaard worden.  

Ruimtelijke afweging: 

• Een eerste mogelijkheid bestaat erin een nieuwe weg aan te leggen. Het 
tracé zou vertrekken van de bestaande ontsluiting van het slachthuis en 
aansluiten op de Aalterstraat ter hoogte van de vredeskapel. Het kosten-
plaatje voor dit tracé ligt naar alle waarschijnlijkheid te hoog. Los daar-
van is de ruimtelijke impact van deze ingreep zeer groot. Het nieuwe tracé 
zou dwars door het open ruimte gebied gaan tussen Ruiselede-centrum en 
de Poekebeek. Dit is vanuit ruimtelijk oogpunt niet wenselijk. De aanleg 
van nieuwe infrastructuur zorgt wel voor de meest compact oplossing 
waardoor geen woningen worden belast met extra verkeer; 

• Een tweede mogelijkheid bestaat erin de verbinding Wantestraat-
Schietspoelstraat in te richten voor doorgaand (vracht)verkeer. De Wan-
testraat heeft momenteel al een vrij breed profiel en kent heel wat verkeer. 
Het ganse tracé is daarenboven relatief schaars bebouwd. In dit opzicht 
zijn hier wellicht slechts kleine aanpassingen en dus ruimtelijke ingrepen 
nodig voor de inrichting tot lokale I; 

• Een derde mogelijkheid bestaat erin de verbinding Wantestraat – Klaphul-
lestraat – Gallatasstraat uit te bouwen. Dit alternatief gaat eveneens voor 
een groot stuk over de al vrij brede Wantestraat, maar betreft een grotere 
omweg voor het verkeer en dus moet een langer stuk weg verbreed worden 
(iets grotere ruimtelijke impact). Ook dit tracé is relatief schaars bebouwd. 
Dit alternatief zorgt wellicht voor minder verkeer voor het landelijke 
woongebied langs de Bruggesteenweg; 

In het mobiliteitsplan moeten de mogelijkheden verder tegenover elkaar af-
gewogen worden en moet hierover duidelijkheid komen. De ruimtelijke im-
pact zal daarbij meegenomen worden als één van de afwegingscriteria. 

 

3.4.2 UITBOUWEN BASISMOBILITEIT 

Op initiatief van ‘samenlevingsopbouw Roeselare - Tielt’ en de ‘projectwerk-
groep basismobiliteit’ werd in het voorjaar van 2001 een bevraging georgani-
seerd over de basismobiliteit te Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede - centrum 
en St.-Pietersveld. Doel was na te gaan in hoeverre het gebrek aan gemeen-
schappelijke vervoersmogelijkheden problemen met zich mee brengt voor de 
bewoners van plattelandsgebieden als bijvoorbeeld Doomkerke en Kruiks-
kerke.  
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Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat heel wat mensen met verplaat-
singsproblemen geconfronteerd werden en dat de oorzaak hiervan moest ge-
zocht worden bij een gebrekkige uitbouw van het openbaar vervoersnetwerk. 
Goede busverbindingen bleken te ontbreken. 
Ondertussen zijn reeds stappen ondernomen. De Lijn is in het najaar van 
2001 gestart met een belbus in Ruiselede. Dit project is een groot succes bin-
nen de gemeente en werd daarom uitgebreid. Er zijn momenteel 44 halte-
plaatsen binnen Ruiselede. 
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3.5 BEHOEFTES VANUIT DE OPENBARE DIENSTVERLENING 

Gemeentelijke administratie 

De gemeentelijke administratie is gehuisvest in het gemeentehuis, Markt 1, in 
het centrum van Ruiselede. 

Ontspanning 

De speelpleinwerking is actief in Ruiselede en gebruikt tijdens de grote va-
kantie de sporthal als uitvalsbasis. 

Daarnaast wordt de sporthal ook gebruikt door verschillende sportverenigin-
gen: volleybal, minivoetbal, tennis en badminton. De zaal biedt kans tot vol-
leybal, minivoetbal, zaalvoetbal, handbal, tennis en badminton. Ze wordt 
soms gebruikt als fuifzaal. 

Andere sportinfrastructuur binnen Ruiselede is: 
- 2 voetvalterreinen met bijhorende accommodatie; 
- tennispleinen; 
- een looppiste; 
- een speelplein; 
- een skeelerpiste; 
- 8 pétanquebanen; 
- 2 x staande wip voor boogschieten. 

De gemeente Ruiselede beschikt over een gemeenschapscentrum op het Po-
lenplein waar vergaderingen plaatsvinden evenementen georganiseerd wor-
den. Aansluitend ligt de schietstand en de pétanque - baan. 

De gemeente Ruiselede is ook eigenaar van de het ‘Ruiseleeds Veld’. Een 
(waardevol) bos met vijver waar veel mensen gaan wandelen of joggen. In het 
weekend zorgt dit soms voor hinder gezien er geen adequate parkeervoorzie-
ningen in de buurt aanwezig zijn. De gemeente wenst hierop in te spelen door 
beperkte infrastructuur te voorzien. Het voor wandelaars vrij toegankelijk 
deel van het natuurgebied Vorte Bossen sluit direct aan op het Ruisleeds 
Veld. De parkeervoorzieningen dienen in samenhang bekeken te worden. 

Jeugdinfrastructuur 

Binnen de gemeente zijn volgende jeugdverenigingen actief: 

- Chiro (jongens en meisjes) 
- KLJ 
- KAJ jongens 
- KAJ meisjes 
- Jeugdhuis Jester 

 
Recent werd nabij de sporthal, op het huidige sport- en recreatieterrein, een 
nieuw gebouwencomplex voorzien waar de KLJ en de KAJ onderdak vinden. 
Er werd ook nog een ruimte voorzien waar eventueel een fuif kan georgani-
seerd worden.  
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De gemeente Ruiselede besliste onlangs ook de grond en de gebouwen van de 
Chirolokalen aan te kopen. Dit perceel is qua ligging ideaal: veel speelruimte 
en afgelegen van de straat. Het is echter gelegen in agrarisch gebied. De ge-
meente wenst hiervoor een oplossing.  

Algemeen hadden de jeugdverenigingen te kampen met lokalen die ofwel te 
klein zijn ofwel niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Aan de 
Chirolokalen zullen de nodige herstellingswerken uitgevoerd worden. De 
lokalen van het jeugdhuis ‘Jester’ worden gehuurd aan particulieren. 

Cultuur 

Ruiselede is ook voorzien van een bibliotheek die gevestigd was in de sport-
hal. Deze bibliotheek bestaat niet zelfstandig maar ressorteert als uitleenpost 
onder de bibliotheek van Aalter. Binnenkort verhuist de bibliotheek, samen 
met de buitenschoolse kinderopvang, naar het oude schoolgebouw in de 
Poortefrankstraat, dat hiermee een nieuwe bestemming krijgt. 

Welzijnszorg 

Het rusthuis en de serviceflats zijn eigendom van de Zuster O.L.Vr. van VII 
Weeën. 

De kinderopvang is in handen van onthaalmoeders. Er zijn ook twee kinder-
dagverblijven maar ook deze zijn privé-initiatieven. 

Onderwijs 

Er wordt vooral kleuter- en basisonderwijs aangeboden en dit in de verschil-
lende parochies: 

- vrije basisschool centrum (396 leerlingen); 
- vrije basisschool Doomkerke (124 leerlingen); 
- vrije basisschool Kruiskerke (46 leerlingen). 

 
Het instituut Santa Maria, gelegen in de Pensionaatstraat, biedt secundair 
onderwijs aan: de eerste twee graden van de moderne humaniora, eerste twee 
graden van het technisch onderwijs en de eerste twee graden van het beroeps-
onderwijs. (totaal 316 leerlingen). 

Parochies 

O.L.Vr.-parochie: centrum; 
St.-Carolus-parochie: Doomkerke; 
H. Kruisverheffingsparochie: Kruiskerke. 
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4444 PLANNINGSCONTEXTPLANNINGSCONTEXTPLANNINGSCONTEXTPLANNINGSCONTEXT    

4.1 RUIMTELIJK BELEID EN SECTORALE INITIATIEVEN OP VLAAMS NI-

VEAU 

4.1.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (1997)13 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft het ruimer kader aan waarop 
het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau gebaseerd dient te 
worden. Uitgangshouding is het streven naar duurzame ruimtelijke ontwikke-
lingen. De visie op deze duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen 
wordt in een metafoor geformuleerd als: “Vlaanderen, open en stedelijk”, 
waarbij het streven naar openheid en stedelijkheid wordt benadrukt. Dit 
wordt ruimtelijk geconcretiseerd door vier ruimtelijke principes: 

1. Gedeconcentreerde bundeling 
2. Poorten als motor voor ontwikkeling 
3. Infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten 
4. Fysisch systeem ruimtelijk structurerend 

 
Op basis van deze vier ruimtelijke principes wordt de gewenste ruimtelijke 
structuur uitgewerkt voor de vier structuurbepalende componenten. 

 
1. De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken: gebieden waar in-

tense samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke 
activiteiten. Men wil een selectieve uitbouw van de stedelijke gebie-
den, een gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen 
waaronder de economische activiteit binnen de stedelijke gebieden, 
met een absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en be-
heer van de bestaande stedelijke structuur; 

2. Het buitengebied: is het gebied waarin de open ruimte overweegt. 
Men streeft naar een behoud en waar mogelijk een versterking van het 
buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de kernen van 
het buitengebied. 

3. De gebieden voor economische activiteit: het concentreren van eco-
nomische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de be-
staande economische structuur van Vlaanderen. 

4. De lijninfrastructuren: het optimaliseren van de bestaande verkeers- 
en vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke condities worden ge-
creëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisa-
tie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten wor-
den door openbaar vervoer. 

                                                         

13 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen integrale versie, versie conform het B.Vl.R. van 23/09/1997, Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap 
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Figuur 18: gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen volgens Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997) 

 

4.1.1.1 Ruiselede: kern in het buitengebied 

Stedelijke gebieden 

Ruiselede is gelegen naast het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
Tielt. Hier wordt de categorie “goed uitgerust” als uitgangspunt gehanteerd.  

 

 

Figuur 19: selectie stedelijke gebieden en stedelijke netwerken (RSV, 1997) 
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Buitengebied 

De gemeente Ruiselede situeert zich volledig in het buitengebied. Op het ni-
veau van Vlaanderen is het buitengebied, het gebied waarin de open (onbe-
bouwde ruimte) overweegt. Elementen van bebouwing en infrastructuur die 
in functionele samenhang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er deel 
van uit en kunnen plaatselijk overwegen. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen pleit voor het behoud en waar mogelijk de versterking van het 
buitengebied. Dit betekent het bundelen van wonen en werken in de kernen 
om het te vrijwaren voor de essentiële functies (landbouw, natuur en bos, 
wonen en werken). Belangrijkste doelstellingen zijn: het tegengaan van de 
versnippering, het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructu-
reerde gehelen, het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit en 
het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem. Specifiek betekent dit 

voor de natuurlijke structuur:  
- ontwikkeling van de beken en rivieren in relatie met de omgeven-

de vallei; 
- een ruimtelijk - ecologische basiskwaliteit voor de ecologische in-

frastructuur; 
- herwaarderen van de bestaande bossen; 
- beheersovereenkomsten 

voor de agrarische structuur: 
- erkenning en ondersteuning van de agrarische macrostructuur; 
- agrarische bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur 

voor de nederzettingsstructuur 
- versterken van de centrumfunctie van de kernen 
- lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend bij hoofddorpen; 
- geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing 

voor de landschappelijke structuur 
- selectie van structurerende landschapselementen en –

componenten; 
- gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor karakteristieke 

elementen en componenten, gave landschappen en open ruimte-
verbindingen 

voor andere functies 
- andere functies van het buitengebied zijn recreatie en toerisme, 

gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, waterwinning en ontgin-
ning. Deze functies kunnen als hoofdfunctie voorkomen maar zijn 
niet structuurbepalend voor het buitengebied. Zij moeten zich dus 
richten naar de ontwikkelingsperspectieven  voor de functies die 
wel structuurbepalend zijn in het buitengebied. 
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4.1.1.2 Ruiselede en economische activiteit 

Wingene en Aalter worden geselecteerd als economisch knooppunt buiten 
stedelijke gebieden en buiten economische netwerken. Tielt is als stedelijk 
gebied automatisch ook een economisch knooppunt. 

 

Figuur 20: selectie economische knooppunten (RSV, 1997) 

 

4.1.1.3 Lijninfrastructuur door Ruiselede 

Wegeninfrastructuur. 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt geopteerd voor een optima-
lisering van het bestaande wegennet en worden de wegen gecategoriseerd zo-
dat een duidelijke hiërarchie binnen het wegennet ontstaat. Er zijn drie 
hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van het 
toegang geven.  

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie Inrichting 

Hoofdweg verbinden op interna-
tionaal niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autosnelweg, naar Europese nor-
men 

Primaire weg 

Categorie i 

verbinden op Vlaams 
niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

autosnelweg/stedelijke autosnelweg 
autoweg (2x2 of 2x1) 

weg (2x2 of 2x1) met gescheiden 
verkeersafwikkeling 

Primaire weg 

Categorie ii 

verzamelen op Vlaams 
niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autoweg (2x2 of 2x1) weg (2x2 of 
2x1) met gescheiden verkeersafwik-
keling 

Secundaire weg verbinden en/of verza-
melen op lokaal en 
bovenlokaal niveau 

toegang geven weg (2x1 of 2x2) niet noodzakelijk 
met gescheiden verkeersafwikkeling 

doortochten in bebouwde kom 

Lokale weg toegang geven  weg (2x1) met gemengde ver-
keersafwikkeling 
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Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen hoofdwegen en geen primaire wegen 
categorie I geselecteerd. De N37 wordt als primaire weg II geselecteerd:  

→ N37: van aansluiting 11 A10 (Aalter) tot N35/37 (Tielt) 

Hierbij gelden volgende ontwikkelingsperspectieven: 
- Regulering van het verkeer op alle “kruispunten”; 
- Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein; 
- Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid buiten de stede-

lijke gebieden 

 

Figuur 21: categorisering hoofd- en primair wegennet (RSV, 1997) 
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De secundaire wegen worden in het Provinciaal structuurplan geselecteerd. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen formuleert echter wel een aantal 
algemene principes hieromtrent: 

- De inrichting gaat uit van de verbindingsfunctie op lokaal of bo-
venlokaal niveau, van het gebruik als toegangsverlenende weg 
voor bepaalde bestemmingen en van de eisen van leefbaarheid en 
ruimtelijke inpassing; 

- De uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde 
verkeersafwikkeling, met doortochtenconcept in de bebouwde 
kom en een ontwerpsnelheid binnen die bebouwde kom van 
50km/u of minder. Meerdere voormalige “steenwegen” moeten 
worden omgebouwd om tegemoet te komen aan die principes. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen er omleidingen aangelegd worden 
om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. 

Spoorinfrastructuur. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het hoofdspoorwegennet en het 
secundaire spoorwegennet. In Ruiselede komen geen hoofdspoorwegen voor. 
Het hoofdspoorwegennet voor het goederenvervoer loopt eveneens niet door 
Ruiselede. 

 

4.1.2 AFBAKENING VAN DE LANDBOUW-, NATUUR- EN BOSGEBIEDEN 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het buitengebied vrijwaren 
voor de essentiële functies landbouw, natuur en bos. Om dit doel te bereiken 
wordt er 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 53.000 ha 
bosgebieden en 34.000 ha andere groengebieden vastgelegd in bestemmings-
plannen.  

In 2001 besliste de Vlaamse regering de afbakening van de landbouw, natuur- 
en bosgebieden aan te pakken in twee fasen. De afbakening startte met de 
afbakening van 86.500 ha natuurgebieden als onderdeel van het Vlaams Eco-
logisch Netwerk (VEN). De afbakening van de landbouwgebieden en de rest 
van de natuurgebieden schoof door naar ene tweede fase die in 2004 aanving. 

De tweede fase van de afbakening verloopt via een meer geïntegreerde bena-
dering waarbij landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar 
worden afgewogen. In overleg met de gemeenten, provincies en belangen-
groepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft wat 
de belangrijke structuren zijn, hoe zij de open ruimte in de regio de komende 
jaren wil zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen worden om 
dit te realiseren. 
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Ruiselede is gelegen in 2 afbakeningsprocessen. Het noordelijk deel van de 
gemeente is gelegen in de buitengebiedregio Veldgebied-Brugge-Meetjesland. 
Het zuidelijk deel is gelegen in de buitengebiedregio Leiestreek. Voor de regio 
Veldgebied-Brugge-Meetjesland werd door de Vlaamse regering op 20 juli 
2006 de herbevestigde agrarische gebieden (HAG’s) goedgekeurd waarvan er 
zich geen in het noordelijk deel van Ruiselede bevinden. Op 29 juni 2007 
hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het operationeel uitvoe-
ringsprogramma.  

De mogelijke acties op Vlaams niveau binnen het noordelijk deel van Ruise-
lede zijn: 

• Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (reke-
ning houdend met het behoud en de versterking van het typische veld-
landschap) 

o Bosuitbreiding omgeving Slangebossen-Meersbos 

o Aanduiding vna bijkomende oppervlakte natuurgebied en 
uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in valleigebied 
Wantebeek –Slangebossen-Meersbos, in Gulke Putten –
Predikherenbossen en in Vorte Bossen-Gallatasbossen 

o Het differentiëren van het gebied en de Poekebeekvallei als 
mozaïklandschap 

o Aanpakken waterproblematiek in de vallei van de Wantebeek 
en Poekebeek. 

• Hernemen van de agrarische bestemming voor de minder samenhan-
gende landbouwgebieden 

Verder onderzoek en overleg nodig in functie van het gedetailleerd in kaart brengen van het land-
bouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of 
bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied. 

Het zuidelijk (en grootste) deel van de gemeente is gelegen in de buitengebied-
regio Leiestreek. De besluitvorming hieromtrent is nog niet afgerond. De 
gemeente is grotendeels gelegen in het ‘ruimtelijk-functioneel samenhangend 
gebied dat moet worden gevrijwaard voor land- en tuinbouw’. Hier wordt de 
serreteelt gestimuleerd en geconcentreerd. De vallei van de Poekebeek wordt 
gedeeltelijk aangeduid als natuurverwevingsgebied. 
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4.1.3 GEWESTPLAN 

De gemeente Ruiselede valt onder het gewestplan Roeselare-Tielt. In 1994 
werd het gewestplan gewijzigd, waarbij de vallei van de Wantebeek werd om-
gezet van een landschappelijk waardevol agrarisch gebied in agrarisch gebied 
met ecologische waarde. Tegen deze gewestplanwijziging werd echter beroep 
aangetekend bij de Raad van State waardoor deze wijziging teniet is gedaan 
(arrest van 24/06/1997). Het buffergebied rond het reservaatgebied van de 
Vorte Bossen is momenteel geschorst (arrest van 22/03/2000)14. 

Ruiselede bestaat voor het grootste deel uit landschappelijk waardevol agra-
risch gebied. Enkel de zuidwestelijke hoek van de gemeente is agrarisch ge-
bied. De driehoek van Sint-Pietersveld is bestemd als agrarisch gebied met 
ecologisch belang. Ten noorden van de Wantebeekvallei en in de Wantebeek-
vallei komen een heel aantal aaneengesloten natuurgebieden en reservaatge-
bieden voor verspreid in het agrarisch gebied. Het betreffen meestal relicten 
van het veldgebied die voornamelijk als bossen voorkomen. Ten zuiden van 
de beek vindt men nog een vijftal zeer kleine natuurgebieden.  

Helemaal in het noorden van Ruiselede, in de puntvormige uitloper, ligt een 
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. De 
meeste gebouwen van Doomkerke en Kruiskerke zijn gelegen in woongebied 
met landelijk karakter. Daarnaast zijn ook de huizen op de kruising van de 
Brandstraat met de Haantjesstraat en de Hamerstraat, een stukje van de 
Abeelstraat, het gehucht De Klaphulle en de kruising van de Abeelstraat met 
de Bruggesteenweg woongebied met landelijk karakter. Een lintvormige zone 
langs de Maria - Aalterstraat komt ook een stukje binnen de gemeente te lig-
gen. De kern van Ruiselede bestaat hoofdzakelijk uit woongebied. De hoofd-
kern is daarnaast ook ruim voorzien met woonuitbreidingsgebieden. Twee 
ervan zijn oostwaarts gesitueerd tussen het centrum en de ringweg. Het 
woonuitbreidingsgebied ten westen van het centrum werd bijna volledig aan-
gesneden door een verkaveling (goedgekeurd: 19/12/1978). Nabij deze zone is 
ook het parkgebied gelegen.  

Tussen de ringweg en de Aalterstraat werd een ruime ambachtelijke zone 
voorzien. Door het grote succes werd via een BPA (17/1/1994) een uitbreiding 
voorzien in zuidelijke richting in het woonuitbreidingsgebied. In datzelfde 
woonuitbreidingsgebied werden tevens een aantal sociale woningen opge-
trokken. Een kleinere ambachtelijke zone is ook voorzien ten zuiden van het 
centrum tegen de ringweg aan. 

Kaart 13: gewestplan (AROHM, afdeling ruimtelijke planning) 

                                                         

14 De schorsing had geen betrekking op alle percelen zodat een aantal percelen thans wel het statuut 

natuurgebied heeft. 
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4.1.4 BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

De bescherming van landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten 
wordt geregeld door de Wet van 7/08/1931, aangevuld door het Decreet van 
3/03/1976, gewijzigd door het Decreet van 22/02/95 voor de bescherming van 
monumenten, stads- en dorpsgezichten en van 16/04/96 voor de bescherming 
van landschappen.  

Op het grondgebied van de gemeente Ruiselede gelden volgende beschermin-
gen: 

Dorpsgezicht 
- geheel gevormd door de Onze-Lieve-Vrouwkerk, samen met het 

nabijgelegen gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met 
hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving (8/04/81) 

- uitbreiding dorpszicht in delen van de Markt, de Kasteelstraat, de 
Rodenbachstraat en de Aalterstraat (12/02/99)  

Landschappen 
- rijksopvoedingsgesticht met omgeving (14/10/76) 
- kerkhof met omheining rond de St.-Caroluskerk (11/06/76) 
- omgeving Schoonberg/Slangebossen (7/02/96) 
- Sint-Pietersveld (20/09/2002) 

Monumenten 
- stenen windmolen ‘Hostens Molen’ of Kruiswege Molen’ 

(17/03/49) 
- stenen windmolen ‘Knokmolen’ (20/09/58) 
- st.-Caroluskerk met neogotisch meubilair (11/06/76) 
- hoofdgebouw van het Rijksopvoedingsgesticht (14/10/76) 
- O.-L.-Vrouw –kerk (8/04/81) 
- gemeentehuis (28/07/83) 
- herenhuis met hek in de Aalterstraat (12/02/99) 
- gebouwen van het voormalig Rijksopvoedingsgesticht (5/03/01) 

Kaart 14: beschermde monumenten en landschappen 

 

4.1.5 INTEGRAAL WATERBEHEER 

De laatste jaren vindt het begrip ‘integraal waterbeheer’ steeds meer ingang 
bij de beleidsmakers op Vlaams, Provinciaal en gemeentelijk niveau. Het is 
dan ook wenselijk het thema ‘ruimte voor water’ mee op te nemen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen in de ruimte, vb. bouwprojecten, moet via een watertoets het 
mogelijk effect op het regionaal watersysteem nagegaan worden.  

In opdracht van AMINAL, afdeling Water en AROHM, afdeling Ruimtelij-
ke Planning, werden de risicozones voor overstromingen in kaart gebracht. 
Deze kaart is een combinatie van de recent overstroomde gebieden (ROG) en 
de mogelijk overstroombare gebieden (MOG). De kaart van recent over-
stroomde gebieden is gebaseerd op gegevens van overstromingen tussen 1988 
en 2003. De mogelijk overstroombare gebieden betreffen beschikbare, gemo-
delleerde overstromingsgebieden. 

Kaart 15: Risicozones overstromingen 2003 
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4.1.6 INTEGRAAL WATERBEHEER POEKEBEEK 

In ‘99 verscheen het eindrapport van het ‘ontwikkelingsconcept inzake inte-
graal waterbeheer voor het stroomgebied van de Poekebeek’. Deze studie 
werd uitgevoerd in opdracht van AMINAL, afdeling Water en gebeurde in 
samenwerking met het Provinciebestuur van Oost- en West-Vlaanderen.  

De studie bestond uit een inventarisatie, een visie en streefbeeld, voorstellen 
en actieplan. Naast algemene aanbevelingen en opmerkingen die voor het 
hele gebied van toepassing zijn, werd geopteerd voor deelgebieden, waar deze 
concrete voorstellen uitgewerkt kunnen worden. Het gaat om een zestal deel-
gebieden waarvan Ruiselede er één is. De gemeente Ruiselede wenst echter 
geen voorgestelde maatregelen te nemen. Voorgestelde maatregelen waren: 

- voorzien van reservatiestroken langs waterlopen; 
- aanduiden en behouden van waardevolle waterlopen en trajecten; 
- uitbouw van een ecologisch netwerk; 
- wegwerken van tekortkomingen in bestaand afvoersysteem; 
- inrichten van overstromingszones; 
- herinrichten van waterlopen met respect voor de nevenfuncties; 
- in stand houden van grachten en bermen; 
- aangepast onderhoud van waterlopen; 
- aanvullen van de grondwaterreserves. 

 

4.1.7 NATURA 2000 NETWERK 

Natura 2000 netwerk gaat over vogel- en habitatrichtlijngebieden. De impact 
van de richtlijnen zijn naast de aanwijzing van speciale beschermingszones, 
het treffen van passende maatregelen voor de bescherming, instandhouding 
en herstel van de habitat en soorten waarvoor de gebieden werden aangeduid 
alsook het invoeren van maatregelen ter bescherming van soorten tegen 
vangst, jacht of handel. 

Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen zones gelegen binnen een Vogelricht-
lijngebied. De Vorte Bossen en een deel van de beekvallei van de Wantebeek 
maken wel deel uit van de Europese ‘habitatrichtlijn’ inzake instandhouding 
van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna, die de biologische bio-
diversiteit wil waarborgen. Deze richtlijn dateert van 21/05/92. 

Kaart 16: natuurwaarden (instituut voor natuurbehoud, 2002) 

 

4.1.8 DECREET OP HET NATUURBEHOUD 

Dit decreet bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse 
overheid wil voeren. Een van de belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen is 
de ontwikkeling van een netwerk van uiterst waardevolle en gevoelige na-
tuurgebieden, met name het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Inte-
graal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). In deze gebieden gel-
den bijkomende maatregelen voor de bescherming en ontwikkeling van de 
aanwezige natuurwaarden.  
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Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebie-
den met een hoge natuurkwaliteit. Het natuurbehoud en -ontwikkeling ko-
men er op de eerste plaats. Het VEN is opgebouwd uit Grote eenheden Na-
tuur (GEN’s) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO’s). Het 
voorontwerp van besluit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) werd op 
27/06/03 goedgekeurd. De afbakening van deze natuureenheden is gebeurd op 
het niveau van Vlaanderen. Deze afbakening wordt nu verfijnd tot op per-
ceelsniveau.  

Op het grondgebied van Ruiselede werden grote delen van de bosstructuren 
ten noorden van de Wantebeek geselecteerd: bossen rond Ruiseleeds Veld, 
Gallatasbossen, Vorte Bossen, Slangenbos, Predikherenbossen,  … 

 

4.1.9 LANDINRICHTINGSPROJECT BRUGSE VELDZONE 

Landinrichting heeft als doel het landelijk gebied optimaal in te richten in 
functie van de bestemmingen van het gewestplan en de Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplannen. De werken op het terrein worden uitgevoerd door de verschil-
lende betrokken partijen in het gebied. Gemeenten, provincie en particulieren 
kunnen dus elk op hun domein instaan voor de uitvoering van de werken die 
gesubsidieerd worden door het landinrichtingsproject. Ook de Vlaamse over-
heid kan werken uitvoeren. De Vlaamse Landmaatschappij coördineert de 
planvorming.  

Op 1/05/01 was de voorstudie van dit project afgerond. De studie beslaat een 
oppervlakte van zo’n 37000 ha verspreid over volgende gemeenten: Beernem, 
Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Wingene en Ze-
delgem. Naast de verwerkte landbouwenquête, zijn er nog geen concrete ge-
gevens beschikbaar. 

 

4.1.10 LANDSCHAPSATLAS 

Door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd een inventaris van de 
relicten van traditionele landschappen opgemaakt. Deze landschapsatlas in-
ventariseert de landschapskenmerken van bovenlokaal belang met erfgoed-
waarde: kartering van punt- en lijnrelicten en afbakening van relictzones en 
ankerplaatsen. 

Relictzones zijn gebieden met waardevolle landschapskenmerken in relatief 
gave, herkenbare onderlinge samenhang. Er komen veel punt- en lijnrelicten, 
zichten en ankerplaatsen voor. Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk 
waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze vormen een geheel van verschil-
lende, maar samen voorkomende erfgoedelementen. Ze zijn binnen de relict-
zones uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, nemen ruimtelijk een 
plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke 
omgeving, of zijn uniek. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat van de site  van de Lievensmolen, die 
in de landschapsatlas als puntrelict geselecteerd wordt, enkel nog de opho-
ging in het landschap rest, waarop de molen stond. 

Kaart 17: selecties landschapsatlas Ruiselede, (MVG, LIN, AROHM, 2001) 
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4.2 RUIMTELIJK BELEID EN SECTORALE INITIATIEVEN OP PROVINCI-

AAL NIVEAU 

4.2.1 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (2002)15 

De visie die naar voor wordt geschoven in het PRS is ‘ruimte voor verschei-
denheid’. De ruimtelijke principes die de provincie hiervoor hanteert zijn: 

- fysisch systeem als drager voor de verscheidenheid 
- selectieve ontwikkeling van hoogdynamisch activiteiten in gediffe-

rentieerde kernenpatronen 
- gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur 
- deelruimten als bevestiging van de diversiteit 

4.2.1.1 Deelstructuren 

Nederzettingsstructuur 

De beleidsdoelstellingen voor West-Vlaanderen zijn de volgende: 

- bestaande kernenpatroon versterken 
- een gebiedsspecifieke en functionele differentiatie van de nederzet-

tingsstructuur 
- het bestaande vergunde woonpatrimonium en de woonomgeving 

opwaarderen 
- voorzien in ruimte voor eigen woonbehoefte 

 

Figuur 22: selectie nederzettingsstructuur (PRS, 2002) 

                                                         

15 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, M.B. 6/03/2002 
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Ruiselede maakt hier deel uit van het bundelingsgebied. Dit is een gebied met 
een intense dichtheid aan kernen, linten en verspreide bebouwing. Het strikter 
bundelen van wonen en werken naar een selectief aantal kernen volgens een 
gelijkmatig verspreid patroon van hoofddorpen en woonkernen moet deze 
zone beter structureren. Ruiselede werd geselecteerd als een structuuronder-
steunend hoofddorp. 

Beleidscategorie 

(geselecteerd door) 

Rol Mogelijkheid bijko-
mende voorzieningen 

Mogelijkheid lokale 
bedrijvigheid 

Structuurondersteunend 
hoofddorp 

(Provincie) 

Structuurondersteunend 
voor wonen en werken 
in het buitengebied en 
een bovenlokale verzor-
gende rol 

Opvang van de eigen 
groei van huishou-
dens op niveau van 
de kern + aangroei 
huishoudens die niet 
kerngebonden zijn + 
mogelijkheid eigen 
groei huishoudens 
van andere geselec-
teerde kernen in het 
buitengebied 

In verwevenheid met 
het wonen en de mo-
gelijkheid voor een 
lokaal bedrijventerrein 
van 5 ha met de moge-
lijkheid tot uitbreiding 
tijdens de planperiode 

 

Natuurlijke structuur 

Beleidsdoelstellingen vanuit het PRS zijn: 

- netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfcomponenten behou-
den en versterken 

- een gebiedsgericht beleid 
- aandacht voor natuurlijke structuur in stedelijke gebieden 
- ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer 

De gewenste ruimtelijke structuur van natuur zal complexen van natuur en 
verbindingen als waterlopen, reliëfcomponenten, dijken en spoorwegbeddin-
gen bevatten. De complexen zullen vooral deel uitmaken van de Vlaamse 
structuur (hypothesen van deze natuuraandachtszones die van belang zijn 
voor Ruiselede is de omgeving van Bulskampveld tot Merkenveld) en de ver-
bindingen ertussen zijn hoofdzakelijk natuurelementen van provinciaal ni-
veau. Voor Ruiselede zijn volgende selecties van belang: 

Natuurverbindingsgebieden 
- Klaphullebeek 
- Kapellebeek – Vlaagtebeek 
- Poekebeek 

 

In natuurverbindingsgebieden wordt een algemeen beleid gevoerd rond het 
behouden, herstellen en ontwikkelen van kleine landschapselementen en klei-
ne natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid rond rivieren en beken richt zich op 
de samenhang met de valleien. Dit betekent dat er ruimtelijke voorwaarden 
worden gecreëerd die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de sa-
menhang tussen de waterloop en de vallei versterken.  
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Agrarische structuur 

Vanuit het PRS worden volgende beleidsdoelstellingen voorgesteld: 

- landbouw ruimtelijk ondersteunen als belangrijkste beheerder van 
de open ruimte (samenhang versterken, versterking van de open 
ruimte, ruimtelijke buffer tegen verstedelijking); 

- landbouw ruimtelijk ondersteunen waar de agrarische structuur 
ook drager is van andere functies van het buitengebied (toerisch - 
recreatieve, economische, natuur- en landschappelijke en sociaal-
educatieve functies). 

De gewenste agrarische structuur van West-Vlaanderen bestaat uit twee deel-
gebieden: 

- grondgebonden agrarische structuur als ruimtelijke drager; 
- intensief gedifferentieerde agrarische structuur 

Ruiselede behoort tot de laatste. Waar zich grote concentraties van grondloze 
veehouderijen of glastuinbouw voordoen, moet de draagkracht van de ruimte 
het uitgangspunt zijn voor ontwikkelingsmogelijkheden en vernieuwing van 
de landbouw.  

Een verfijning van de gewenste agrarische structuur is een taak voor de ge-
meente ruimtelijke structuurplannen. Er werden dan ook geen selecties ge-
maakt. Deze kunnen volgen uit de provinciale uitvoeringsplannen en het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan.  

 

Structuur van de bedrijvigheid 

Beleidsdoelstellingen vanuit het PRS: 

- bestaande ruimtelijk - economische structuur versterken en opti-
maliseren; 

- eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen 
en clustervorming te ondersteunen; 

- geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren. 

Het RSV heeft de economische knooppunten en poorten geselecteerd om 
daar een beleid mogelijk te maken van optimale uitbouw. In het PRS worden 
geen nieuwe selecties voorgesteld. Buiten de economische knooppunten en de 
poorten zijn nieuwe regionale bedrijventerreinen niet mogelijk. 

De selecties van de gemeenten waar enkel lokale bedrijventerreinen kunnen 
voorkomen, zijn bepaald in de nederzettingsstructuur. Ruiselede werd gese-
lecteerd als structuurondersteunend hoofddorp en er kunnen eventueel lokale 
bedrijventerreinen voorzien worden. Het vastleggen gebeurt in gemeentelijke 
uitvoeringsplannen. Ook het aangeven van ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bestaande bedrijven van lokaal niveau buiten bedrijventerreinen gelegen be-
hoort tot de taak van de gemeente. 
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Structuur van de kleinhandel 

Beleidsdoelstellingen vanuit het PRS: 

- nieuwe kleinhandel prioritair verweven in de nederzettingsstruc-
tuur 

- bestaande kleinhandel behouden 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kleinhandel in de kernen en overige 
woonconcentraties en voor de overige kleinhandel in de open ruimte. In het 
structuurplan van de gemeente worden de ontwikkelingsmogelijkheden be-
paald voor de bestaande en de nieuwe kleinhandel in of aansluitend bij de 
kernen en overige woonconcentraties. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoerings-
plannen kunnen deze vastleggen. Kleinhandel die daarbuiten voorkomt kan 
ten hoogste geconsolideerd worden. Kleinhandel die voorkomt op bedrijven-
terreinen moet in het GRS geëvalueerd worden en kan eventueel als klein-
handelszone aangeduid worden.  

 

Structuur van toerisme en recreatie 

Beleidsdoelstellingen aangehaald in het PRS zijn: 

- duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-
recreatief aanbod; 

- optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-
recreatieve ontwikkelingen; 

- toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van 
de streek; 

- samenhang binnen en tussen toeristische regio’s bevorderen; 
- voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien. 

Ruiselede behoort deels tot het landelijk toeristisch-recreatief netwerk . Het is 
de bedoeling om binnen een netwerk een samenhangend beleid te voeren en 
zo complementaire en geïntegreerde ontwikkelingen te sturen. De streek ten 
zuiden van Brugge heeft toeristische kwaliteiten dankzij de vele bossen, kaste-
len en historische sites en het netwerk van kanalen. In dit netwerk is platte-
landstoerisme mogelijk met het oog op recreatief medegebruik van de open 
ruimte en van het bouwkundig en historisch erfgoed.  

Het openluchtrecreatief groen domein van provinciaal niveau dat dicht bij 
Ruiselede gelegen is: Lippensgoed - Bulskampveld in Beernem. 

 

Lijninfrastructuur 

Beleidsdoelstellingen op provinciaal niveau zijn: 

- goede bereikbaarheid nastreven 
- alternatieven voor het autoverkeer versterken 
- meer structurele verkeersveiligheid 
- verhoogde leefbaarheid 
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Wegeninfrastructuur 

Op provinciaal  niveau worden de secundaire wegen vastgelegd en wordt een 
onderverdeling gemaakt: 

- Secundaire weg I: verbinden op bovenlokaal niveau en lokaal ni-
veau 

- Secundaire weg II: verzamelen op bovenlokaal niveau 
- Secundaire weg III: verbinden voor openbaar vervoer en fietsver-

keer op bovenlokaal en lokaal niveau 

In Ruiselede werden geen secundaire wegen geselecteerd. 

 

Figuur 23: selectie secundaire wegen (PRS, 2002) 

 

Regionaal openbaar vervoer 

Het regionaal spoorwegennetwerk loop niet door Ruiselede. Meer van belang 
voor Ruiselede is het collectief openbaar vervoer over de weg. Vele lijnen 
vervullen zowel een verbindende als ontsluitende functie. Tielt werd geselec-
teerd als regionaal knooppunt. Deze punten komen als eerste in aanmerking 
voor een optimale afstemming van de verschillende vervoerswijzen. 
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Landschappelijke structuur 

De provincie heeft een indicatieve selectie van de structurerende landschaps-
elementen en –componenten gemaakt en een aantal gedifferentieerde ontwik-
kelingsperspectieven bepaald. Beleidsdoelstellingen hierbij waren de volgen-
de: 

- de diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen 
behouden en versterken; 

- landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwa-
ren; 

- nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen. 

De gewenste structuur bestaat uit landschapseenheden en structurerende 
landschapselementen en –componenten.  

Belangrijk voor Ruiselede zijn binnen de landschapseenheden de gave land-
schappen en de ankerplaatsen. Gave landschappen bestaan uit relictzones 
van de traditionele landschappen en ankerplaatsen zijn de meest waardevolle 
plaatsen daarin. Het meer zuidelijk deel van Ruiselede maakt deel uit van een 
nieuw landschap. Dit is een gebied waar onder invloed van grootschalige in-
grepen bestaande structuren zijn uitgewist.  

Binnen de structurerende landschapselementen en -componenten komen 
structurerende reliëfcomponenten (heuvelruggen, plateaus, valleigebieden, 
…) en lineaire elementen (rivieren, kanalen, beken, dijken, …) voor in Ruise-
lede.  

gave landschappen in en rond Ruiselede: 
- Oude veldgebieden, Bulskampveld 
- Omgeving Mevrouwmolen en Artemeersmolen Kanegem 
- nieuwe landschappen 
- land van Roeselare-Tielt 
ankerplaatsen 
- St.-Pietersveld 
- Schoonbergbos-Vorte Bossen Ruiselede 
structurerende reliëfcomponenten 
- cuesta Hertsberge-Lotenhulle 
structurerende lineaire elementen 
- Poekebeek 

In gave landschappen moeten de traditionele kenmerken en karakteristieke 
relicten behouden en versterkt worden. Ankerplaatsen moeten gevrijwaard 
worden van versnippering, verandering of toevoeging van storende elementen 
die de samenhang van de ankerplaats verstoren. Voor nieuwe landschappen 
moet een ruimtelijk concept opgemaakt worden waarbij recente ingrepen 
geïntegreerd worden. Het gaat erom een nieuwe identiteit te creëren. Het be-
leid voor structurerende elementen is gericht op het behouden en versterken 
van de visuele kwaliteit en herkenbaarheid van het element. 
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4.2.1.2 Deelruimte 

Deelruimten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke potenties, knelpunten en 
identiteit en kunnen elkaar overlappen. Voor elke deelruimte wordt een ge-
biedsspecifiek samenhangend beleid gevoerd. De verschillende deelstructu-
ren, hierboven behandeld, worden hierin geïntegreerd. Ruiselede situeert zich 
in twee deelruimten namelijk de veldruimte en de middenruimte. 

De veldruimte valt samen met de zandstreek ten zuiden van Brugge. Het om-
vat de steden Brugge en Torhout. Op Vlaams niveau vormt de veldruimte een 
open ruimteverbinding tussen twee grote aaneengesloten gebieden van het 
buitengebied. De elementen bepalend voor deze ruimte en het ruimtelijk be-
leid zijn: 

- Historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit dreven, boscom-
plexen en grondgebonden landbouw; 

- Lijninfrastructuur als drager van doorgaand verkeer. 

 

Figuur 24: veldruimte (PRS, 2002) 

 

Het cultuurhistorisch dambordpatroon, grensoverschrijdend met Oost-
Vlaanderen, wordt behouden en versterkt. Een strikt open ruimtebeleid is 
aangewezen. Grote gehelen zijn opgenomen in natuuraandachtszones, de 
overige clusters van dreven en beekvalleien zijn natuurverbindingsgebied. In 
dit  waardevolle landschap moet voorzichtig worden omgegaan met intensie-
ve veeteelt en serrecomplexen. Zij moeten afgewogen worden in functie van 
de landschappelijke inpasbaarheid. Men dient de verbreding van de land-
bouw hoofdzakelijk te richten op een grondgebonden land- en tuinbouw. Dit 
specifieke landschap heeft toeristisch-recreatieve potenties door het grote 
aantal kasteeldomeinen en openluchtrecreatieve groene domeinen. 
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De middenruimte omvat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. 
Deze driehoek wordt in het westen begrensd door de rug van Westrozebeke, 
in het noorden door de overgang zandleem - zandstreek en in het zuiden door 
de Leievallei. De omgeving van Tielt is één van de belangrijke gebieden van 
de agrarische structuur op het Vlaams niveau. Volgende elementen zijn bepa-
lend voor de gewenste ruimtelijke structuur: 

- Stedelijke gebieden en een gelijkmatig gespreid rasterpatroon van 
kernen als bundeling van activiteiten; 

- Concentraties van bestaande bedrijvigheid in specifieke economi-
sche knooppunten voor clustering en endogene economische ont-
wikkeling; 

- Kanaal Roeselare - Ooigem als drager van watergebonden indu-
strie en ecologische potenties; 

- Het sterk verspreide bovenlokale verkeer als gevolg van de uit-
waaierende activiteiten, bundelen via aangepaste ontsluitingen 
naar het hogere wegennet. A17 als de belangrijke noord - zuid 
verbinding tussen Brugge en Kortrijk; 

- Beekvalleien, heuvelruggen, bosgebieden en open ruimteverbin-
dingen als natuurlijke bouwstenen van het industriële landschap. 

 

Figuur 25: middenruimte, (PRS, 2002) 

In de middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund (o.a. verwe-
venheid van diverse soorten land- en tuinbouwactiviteiten en de aan de land-
bouw gerelateerde bedrijvigheid). De dynamische activiteiten worden in de 
stedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten geconcentreerd. 
Tielt is een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en belangrijk als 
tewerkstellings- en verzorgingscentrum voor de deelruimte. Door een selectie 
van structuurondersteunende hoofddorpen wordt geprobeerd het vervaagde 
kernenpatroon te herstellen.  In de omgeving van Roeselare - Tielt structure-
ren bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap door te fungeren als ‘na-
tuurlijke aders’ door het agrarisch gebied. De beekvalleien worden deels 
bouwvrij gemaakt in het kader van het integraal waterbeheer. Dit dient in 
nauwe relatie met de agrarische structuur bekeken te worden. 
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4.2.2 FIETSROUTENETWERK 

De provincie is ook verantwoordelijk voor de opmaak van een fietsroutenet-
werk dat gericht is op functioneel verkeer. Vooral in functionele verplaatsin-
gen (woon - werk-, woon - schoolverkeer) over korte afstanden kan het fiets-
verkeer bijdragen tot verminderde automobiliteit tijdens de piekuren. Er 
wordt geprobeerd zoveel mogelijk complementair te zijn met de recreatieve 
routes. Het netwerk verbindt naburige kernen en houdt rekening met de kort-
ste afstand, veiligheid en comfort. De ontsluiting binnen de kernen behoort 
tot het lokale netwerk. Het netwerk wordt afgestemd op andere vervoerssys-
temen om een vlotte overschakeling van de ene op de andere vervoerswijze 
mogelijk te maken. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen gewone bovenlokale routes en hoofd-
routes. Er lopen geen hoofdroutes door Ruiselede maar wel een heel aantal 
bovenlokale routes. Volgende wegen zullen er deel van uit maken: 

- Kanegemstraat (-> Kanegem) 
- Tieltstraat (-> Tielt) 
- Poekestraat (-> Poeke) 
- Aalterstraat (-> Aalter) 
- Abeelstraat (-> Schuiverskapelle) 
- Wingenesteenweg (-> Wingene) 
- Klaphullestraat + Kruiskerkestraat (-> Kruiskerke en Aalter) 
- Brandstraat + Vagevuurstraat (-> Doomkerke en Beernem) 
- Bruggestraat + Bruggesteenweg 
- Kasteelstraat 

 

Kaart 18: provinciaal fietsroutenetwerk, (prov. Planologische dienst West-Vl.) 
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4.3 RUIMTELIJK BELEID EN SECTORALE INITIATIEVEN OP GEMEENTE-

LIJK NIVEAU 

4.3.1 BPA’s 

1. BPA ambachtelijke zone 16/09/75 Is van rechtswege vervallen. Gewest-
plan van toepassing. Handelsgebouwen 
daar gevestigd zijn zonevreemd 

2.  BPA middenwijk-zuidwest 8/12/67 
gewijzigd 
11/02/77 

Vervallen met uitzondering van zone 
voor sportparken met bijhorende voor-
zieningen 

3. BPA centrum zuid-west 2/10/86 Zone voor wonen en kleinhandel 

4. BPA ambachtelijke zone 
uitbreiding 

17/01/94 Omzetting van woonuitbreidingsgebied 
naar zone voor ambachtelijke bedrijven 
en KMO’s 

5. BPA centrum 5/05/03 Doelstellingen hierbij zijn het behoud 
landelijk karakter centrum, inbrei-
dingsmogelijkheden en kerngerichte 
kleinhandel toelaten 

6. BPA Bruggestraat In ontwerp Bestendigen van het slachthuis en de 
versnijderij op hun huidige locatie en 
structureren van het omgeving in de 
Bruggestraat 

Kaart 19: ligging BPA’s (AROHM, afdeling ruimtelijke planning) 

 

4.3.2 GNOP 

In 1996 werd in opdracht van de gemeente Ruiselede een gemeentelijk na-
tuurontwikkelingsplan opgemaakt door Belconsulting. Daarbij werd een 
eerste inventarisatie en waardebepaling gemaakt voor landschap, fauna en 
flora van de gemeente Ruiselede. De onderscheiden landschapseenheden zijn 
volgende: 

Heuvelrug van Hertsberge - Lotenhulle, 
- met het dambordvormig drevenpatroon, grotere boskernen, kap-

vlakten en kleinere heidekernen en schraallanden, perceelsrand-
begroeiing hier en daar en oude veldvijverlocaties die mogelijk als 
vengebied kunnen ontwikkeld worden 

Plateau van Tielt, 
- met kleinere boskernen, depressies, taluds, perceelsrandbegroei-

ing,… 
Vertakking van het Poekebeekstelsel 
- met kleinere boskernen, oeverbegroeiing, beekdalgraslanden, per-

ceelsrandbegroeiing, poelen,… 
 
De belangrijke knelpunten voor de gemeente op het vlak van natuurbehoud 
en natuurontwikkeling werden in het GNOP aangeduid.  
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- Door verdergaande vermesting van de bodem daalt de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en verdwijnen voedselarme en matig 
voedselrijke standplaatsen, met als gevolg een achteruitgang van 
de vegetatie en het dalen van de biodiversiteit.  

- Ophoging, drainage van vochtige en/of natte weilanden en verho-
ging van de afvoercapaciteit van waterlopen zorgen voor een ver-
droging waardoor belangrijke ecologische potenties verloren gaan 
en het monotoon karakter van het landschap en de biotopen in de 
hand wordt gewerkt. 

- De waterkwaliteit van de waterlopen in de gemeente Ruiselede 
hebben meestal een slechte tot zeer slechte kwaliteit. De luchtkwa-
liteit wordt beïnvloed door SO2-emissies van diverse stookinstalla-
ties, terwijl ammoniakemissies van stalinstallaties problemen 
vormen in verband met de verzuring en verminderde kwaliteit van 
gevoelige bosbestanden. De vermesting beïnvloedt de bodemkwa-
liteit en ook de grote hoeveelheden pesticiden en gewasbescher-
mingsmiddelen die in de landbouwsector worden aangewend 
vormen een probleem. 

- Een laatste knelpunt vormen de versnipperde bebouwing en de 
technische en ecologische infrastructuur. De wegen vormen land-
schappelijke en ecologische barrières tussen de verschillende enti-
teiten en de toenemende intensivering en schaalvergroting in de 
landbouwsector zorgen ervoor dat steeds meer kleine landschaps-
elementen en hun biotopen verloren gaan.  

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat op een aantal van deze gebieden 
verbetering merkbaar is. Er is sinds de opmaak van het GNOP op verschil-
lende vlakken vooruitgang geboekt. Voor de gemeente Ruiselede zijn volgen-
de natuurontwikkelingmaatregelen vooropgesteld: 

- sensibilisering van onderhoud, herstel en aanleg van landschaps-
elementen 

- algemeen behoud van open ruimte - kwaliteiten 
- verantwoord beheer en inrichting van wegen en waterlopen 
- uitbouw van educatieve en passief - recreatieve functies 

Er worden daarbij een aantal ecologisch relevante entiteiten geselecteerd. Dit 
zijn de entiteiten waarop natuurontwikkeling op korte en/of middellange 
termijn reeds duidelijke resultaten kan teweeg brengen. 

- omgeving St-Pietersveld-Lammersdam 
- omgeving Veld-Zandberg 
- omgeving Krommekeer-Wante 
- omgeving Oud Haantje 
- omgeving Schoutskruis 
- omgeving Axpoele 
- omgeving Ter Vlaagt 
- omgeving Molenakker-Geite 
- omgeving Keizer 
- omgeving Strichtensgoed 
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De gemeentelijke begeleidingscommissie kwam tot het weerhouden van het 
noordelijke gebied van de gemeente voor prioritaire uitwerking van een ac-
tieplan en het gebied rond Molenakker - Geite. De actiepunten met ruimtelijk 
impact zijn volgende: 

- het verwerven van enkele grondstukken in de onmiddellijke om-
geving van het Parochieveld door het Vlaams Gewest in overleg 
met de gemeente Ruiselede 

- op punt stellen van bermbreedtes door wederafpalingen van be-
staand openbaar domein van bepaalde buurtwegen, voetwegen en 
waterlopen 

- het realiseren van een kleinschalige rioolwaterzuivering voor het 
gehucht Doomkerke 

- reserveren van bufferstroken langs waterlopen gelegen binnen een 
beschermingsgebied voor drinkwater 

concreet op korte termijn 
- herinrichting vroegere rootput 
- herinrichting recente veldvijver 
- herinrichting wandelverbinding Kruisbergestraat - Bruwaanstraat 

met uitvoering dreefbeplanting 
- herinrichting wandelverbinding Bruwaanstraat - Krommekeer-

straat met uitvoering dreefbeplanting 
- herinrichting wandelverbinding Parkstraat - Grensstraat met uit-

voering wegrandbegroeiing en beplanting rond kapel 
- uitvoering oeverbegroeiing Poekebeek 
concreet op middellange termijn 
- inrichting vloeirietveld en herinrichting wandelverbinding Brand-

straat - Bruggesteenweg met uitvoering dreefbeplanting en oever-
begroeiing Pachtebeek 

- herinrichting vroegere veldvijver 
 

4.3.3 MOBILITEITSPLAN 

Het mobiliteitsplan wordt momenteel opgemaakt door Studiebureau Gront-
mij Verschave. De afronding van de oriëntatiefase is voorzien voor maart 
2004. Er zijn aldus nog geen beslissing genomen die een impact hebben voor 
het structuurplan. 
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5555 KNELPUNTEN EN POTENTIESKNELPUNTEN EN POTENTIESKNELPUNTEN EN POTENTIESKNELPUNTEN EN POTENTIES    

Op het einde van het eerste deel van het ruimtelijk structuurplan, willen we 
een evaluatie maken van de bestaande ruimtelijke structuur. Deze evaluatie 
gebeurt aan de hand van knelpunten en potenties binnen de gemeente. Dit 
biedt ons aanknopingspunten voor de gewenste ruimtelijke structuur. Poten-
ties kunnen benut worden om de gemeente verder kwalitatief te versterken, 
knelpunten moeten aangepakt en verbeterd of opgelost worden. 

 

5.1 LANDSCHAP 

5.1.1 POTENTIES 

Gave landschappen 

In het noorden van de gemeente liggen zeker mogelijkheden om de land-
schappelijke waarden verder te benadrukken en uit te bouwen. Er bevinden 
zich een aantal waardevolle stukken natuur en het gebied maakt deel uit van 
een groter gebied van oude veldgebieden waardoor het ook in zijn geheel een 
belangrijke landschappelijke waarde heeft. De vele dreefstructuren geven het 
gebied een apart karakter. Het drevenpatroon is uitermate bepalend voor dit 
landschap en moet goed onderhouden worden. 

Nieuw, open ruimte landschap 

In het midden en het zuiden is vooral de landbouw structurerend en vindt 
men er een landschap dat meer open is. De landbouw geeft vorm aan het 
grootste deel van de open ruimte en zorgt zo voor de typische agrarische uit-
straling van de gemeente. Een belangrijke rol voor de landbouw bestaat erin 
grote aaneengesloten openruimtes te behouden. Het behouden van de open-
heid in het agrarisch gebied, doorsneden met groene beekvalleien en verge-
zichten op de landelijke kernen benadrukt de eigenheid van Ruiselede. De 
verschillen in landgebruik tussen akker en vallei dienen maximaal behouden 
te blijven om de herkenbaarheid en de leesbaarheid te garanderen. Het zuide-
lijk deel van de gemeente behoort tot een nieuw landschapstype. Het uitbou-
wen van een typisch, visueel aantrekkelijk agrarisch landschap, aangepast 
aan moderne bedrijfsvoering, behoort tot de mogelijkheden. 

5.1.2 KNELPUNTEN 

Barrières in het landschap 

In het noorden van de gemeente vormt de toenemende bebouwing in het ge-
bied een bedreiging voor het landelijke karakter en het goed bewaard land-
schap. De oprukkende lintbebouwing vanuit o.a. Kruiskerke en Doomkerke 
en vanuit Maria - Aalter richting St-Pietersveld dreigen de ruimte verder te 
versnijden en de historisch lage bebouwingsdichtheid te ondermijnen. Ze 
vormen tevens een hindernis om de verschillende waardevolle gebieden met 
elkaar te verbinden. 
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In het zuiden vormt de N37 een barrière die de open ruimte opdeelt in twee 
deelgebieden. Ten zuiden van de N37 is de ruimte minder aangetast en komen 
nog grote agrarische gehelen voor. Deze weg zorgde ervoor dat de landbouw-
gebieden aansluitend op de kern Ruiselede werden afgesneden van de omlig-
gende open ruimte. 

Vervlakking van de agrarische kenmerken 

De dynamiek in de landbouwsector heeft tijdens de voorbije decennia het 
landschap grondig gewijzigd. Een bonte mozaïek van keerteelten heeft plaats 
gemaakt voor voederteelt, waaronder hoofdzakelijk maïs. De vraag naar 
grond voor mestafzet en groenvoeder is zeer hoog. Dit omdat het begrip 
grond vanuit de intensieve veehouderij een andere betekenis heeft gekregen. 
Hierdoor is er geen trend dat er landbouwgrond binnen afzienbare tijd zal 
vrijkomen.  

Daarnaast is er ook de ontwikkeling van de bebouwing in het agrarisch land-
schap. Meer en meer historische hoevegebouwen moeten plaats ruimen voor 
nieuwe villa’s. De collectiviteit van de oude woonclusters gaat op een verka-
velingspatroon. De oorspronkelijke architectuur en setting van de kavel en 
zijn omgeving gaat verloren.  

 

5.2 NATUUR 

5.2.1 POTENTIES 

Waardevolle boscomplexen 

Er bevinden zich in Ruiselede een aantal waardevolle stukken natuur: de Gal-
latasbossen, de Vorte Bossen en het Ruiseleeds Veld. Gezien de aard van de 
landbouw binnen de gemeente, is het belangrijk dat zones specifiek voor na-
tuur gevrijwaard worden om aanwezige natuurwaarden te beschermen en te 
versterken. 

Uitgebreid bekenstelsel 

Ook de aanwezigheid van het uitgebreid bekenstelsel biedt kansen. Er kan 
gedacht worden aan het uitbouwen van dit systeem naar natuur en recreatie 
toe. De samenhang van de valleien nastreven, natuurlijke loop behouden of 
herstellen, aanleg van natuurvriendelijke oevers, vrijwaren van bebouwing, … 
Zo wordt gestreefd naar een systeem waarin de waterlopen als verbindende 
elementen tussen de waardevolle gebieden fungeren en een bijkomend kader 
scheppen voor de recreatieve structuur. 

Waardevolle graslandcomplexen 

De gemeente telt nog een aantal waardevolle graslandcomplexen in de vallei-
en van de beken, bijvoorbeeld in de omgeving van de Pannemeersen, omge-
ving Kontenhoek, omgeving Vlaagt en de graslanden tussen de bos- en dreef-
structuren in het noorden. De ecologische waarde ervan wordt bepaald door 
het historisch karakter van het graslandgebruik, natte gronden, de natte bos-
percelen, … 
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5.2.2 KNELPUNTEN 

Verlies van ecologische diversiteit 

De combinatie natuurwaarden en intensieve landbouw ligt moeilijk. De 
mestproblematiek vormt hierbij het grootste probleem. Verzuring en over-
bemesting van de bodem door de bio- industrie, die talrijk in de streek geves-
tigd is, zorgen ervoor dat de aanwezige bosbodem en natuurreservaten te 
voedselrijk worden, waardoor zeldzame biotopen dreigen te verdwijnen.  

Verontreinigde beken 

De waterkwaliteit van de waterlopen in Ruiselede is meestal slecht tot zeer 
slecht. Dit is zeker niet alleen aan de landbouw te wijten, maar in gemeenten 
waar veel mest verspreid wordt, is de impact van de landbouw aanzienlijk. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de slechte waterkwaliteit van de Wante-
beek ook te wijten is aan het feit dat Doomkerke en Kruiskerke rechtstreeks 
lozen in de beek. Aquafin en de VMM hebben plannen om dit te veranderen. 
Voor Kruiskerke is dit zo goed als zeker, voor Doomkerke zijn de kosten aan 
het wegdek voor deze ingreep momenteel te duur.  

Te weinig aandacht voor integraal waterbeheer 

Ook de waterkwantiteit vormt een probleem. Vanuit de landbouwbedrijfs-
voering wenst men een snelle afwatering van de beken door verbreding van de 
beek en ruiming van het slib. Dit zorgt voor overstroming van de Poekebeek 
op de grens met Oost-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen is men reeds overge-
schakeld op integraal waterbeheer waarbij de afstroomsnelheid naar beneden 
gehaald wordt en het waterbergend vermogen van de vallei vergroot wordt. 

 

5.3 LANDBOUW 

5.3.1 POTENTIES 

Samenhangend landbouwgebied in zuiden 

De zuidelijke agrarische ruimte heeft een geschikte tot zeer geschikte bodem 
voor landbouwteelten. Het gebied is zeer sterk gericht op de landbouw. Het 
Tieltse vormt dan ook een van de zwaartepunten van de agrarische structuur 
in Vlaanderen. In het noorden zijn de gronden droger en iets minder geschikt 
en is de structuur meer versnipperd door bossen en dreven.  

Agrarische verbreding 

De vraag naar nieuwe bestemmingen en mogelijkheden zal zich ongetwijfeld 
opdringen. De vrijkomende en bestaande bedrijfszetels bieden kansen voor 
aan de landbouw gerelateerde bedrijven, zoals kleinschalig verblijfstoerisme, 
kinderboerderijen, lokale mestverwerking, … deze nieuwe economische dra-
gers bieden structurele ondersteuning aan de agrosector en helpen het lande-
lijk imago te versterken.  

 



184523_INF11_LCR  
KNELPUNTEN EN POTENTIES 

@ Grontmij  
Pagina 107 van 112 

 

 

Landbouw als aanbieder van het agrarische landschap 

Het grootste deel van de open ruimte binnen de gemeente wordt gebruikt 
door de landbouw. De agrarische sector vormt dan ook de belangrijkste 
partner in het streven naar ecologische en landschappelijke diversiteit. Het 
groeiend bewustzijn inzake behoud van de ecologische diversiteit zorgt ervoor 
dat de landbouw ook financieel de kans krijgt hun rol als landschaps- of na-
tuurbeheerder op te nemen. De initiatieven in het kader van landinrichtings-
plannen en beheersovereenkomsten vormen hier een voorbeeld van. 

5.3.2 KNELPUNTEN 

Inkleden landbouwbedrijfszetels 

Het agrarisch landschap dreigt zijn uitzicht en eigenheid te verliezen door het 
bouwen van weinig esthetische, grootschalige stallen en opslagruimtes. De 
niet - grondgebonden en recente grote landbouwbedrijven zijn zeer storend 
door hun niet passend karakter binnen het landschap en de historisch lage 
bebouwingsdichtheid van het gebied. Vaak werken recente uitbreidingen van 
landbouwbedrijven zeer storend in het landschap. Buffering van deze bedrij-
ven is noodzakelijk. Het voorzien van begroening of aanpassingen van de 
bouwstijl kunnen een betere landschappelijke inkleding garanderen. 

Schaalvergroting in de sector 

Het aantal landbouwbedrijven neemt af en de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
neemt steeds maar toe. Deze schaalvergroting laat zich ook merken in het 
landschap. Kleine landschapselementen als knotbomenrijen hebben hun 
functie in de moderne landbouw verloren en verdwijnen systematisch uit het 
landschapsbeeld. Dit is vooral in het zuiden van de gemeente het geval, in die 
mate zelfs dat de traditionele kenmerken er nog nauwelijks herkenbaar zijn. 

Uitholling van de agrarische sector 

Een toenemend aantal landbouwbedrijfszetels wordt aan de agrarische sector 
onttrokken. De meeste krijgen een louter residentiële functie. Andere worden 
ingenomen door ambachtelijke of commerciële activiteiten. Deze hebben 
slechts in beperkte mate of zelfs helemaal niets meer met de landbouw te ma-
ken. De nieuwe functies versnipperen de agrarische ruimte en brengen het 
functioneren ervan in gedrang. 
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5.4 WONEN 

5.4.1 POTENTIES 

Mooie en waardevolle kern 

Ruiselede heeft een mooie kern voorzien van het nodige groen en parken en 
met een vrij goed uitgebouwde lokale kleinhandel en enkele kleinschalige 
economische activiteiten op niveau van de kern. Dit maakt de kern geschikt 
en aantrekkelijk voor verdere woonvoorziening. Ruiselede kan zich profile-
ren als een gemeente waar het rustig wonen is in een natuurlijke omgeving. 
De aangename woonomgeving kan nog versterkt worden door de herinrich-
ting van het centrum waarbij het zwaar verkeer uit de dorpskern wordt ge-
houden. 

Kernversterking mogelijk 

Ruiselede - centrum is qua wonen vooral in westelijke richting uitgebouwd. 
In oostelijke richting is reeds een bedrijvenzone ontwikkeld, maar er zijn nog 
een tweetal open ruimtes aanwezig, die door de aanleg van de ring, afgesne-
den zijn van het omliggende landschap. Deze ruimtes hebben de relatie met 
het landschap deels verloren en sluiten nauw aan bij de centrumbebouwing. 
Deze ruimtes bieden mogelijkheden voor een zinvolle invulling in functie van 
de kern. Door de ligging tussen twee belangrijke knooppunten, namelijk Tielt 
en Aalter, bestaat er een vrij grote vraag naar wonen in het landelijke Ruise-
lede. Zij zijn belangrijke werkgelegenheidscentra.  

Landelijke woondorpen 

De parochies Doomkerke en Kruiskerke hebben nog een typische dorpssfeer 
en zijn gelegen in een bosrijke omgeving. Het maakt de parochies bijzonder 
aantrekkelijk voor wonen. Vooral in Kruiskerke is dit duidelijk het geval. Er 
dient wel op gelet dat de schaal van het geheel niet overschreden wordt en het 
‘dorpse’ karakter hierdoor verdwijnt.  

5.4.2 KNELPUNTEN 

Zonevreemde woningen 

In Ruiselede komt zeer veel verspreide bebouwing voor. Ruiselede heeft het 
hoogste percentage verspreide bebouwing van de regio Kortrijk – Roeselare - 
Tielt of zo’n 800 woningen. Hiervan zijn er 492 effectief zonevreemd. De ge-
meente dient een duidelijke visie omtrent zonevreemde woningen op te stel-
len. 

Identiteitsverlies 

De verkavelingsbeweging leidde tot het ontstaan van vrij uniforme woonwij-
ken. Met het verdwijnen van de oude woonvormen is er sprake van identi-
teitsverlies. De woonwijken verschillen nauwelijks van elkaar en hebben zeer 
weinig binding met de omgeving of met de dorpsstructuur. 
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5.5 ECONOMISCHE STRUCTUUR 

5.5.1 POTENTIES 

Goed uitgeruste bedrijventerreinen 

Ruiselede beschikt over een degelijk uitgerust ambachtelijke zone met uit-
breiding langs de N37. De bedrijfskavels van de uitbreiding werden in 1994 te 
koop aangeboden en waren vrijwel onmiddellijk verkocht, wat wijst op een 
positief investeringsklimaat. 

Goede ligging/ontsluiting 

De ligging aan de N37, met vlotte aansluiting naar de E40 en de internationa-
le wegeninfrastructuur, maakt het gebied aantrekkelijk voor de vestiging van 
bedrijven. Deze goede ontsluiting is immers ideaal voor bedrijven. Door de 
aanleg van de ring en de ontsluiting van de bedrijventerreinen via de N37 is er 
geen verkeersoverlast voor het centrum. 

 

5.5.2 KNELPUNTEN 

Zonevreemde bedrijven 

Er zijn nogal wat zonevreemde bedrijven binnen de gemeente aanwezig. Een 
duidelijke visie moet dergelijke problemen in de toekomst vermijden. De ge-
meente wenst hierbij te werken met een gebiedsgerichte benadering om de 
ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven te bepalen. 

Zonevreemde handelszaken 

Het oudste deel van de ambachtelijke zone tussen de ring en de Aalterstraat, 
dateert van 1975. Toen werd een BPA Ambachtelijk zone opgemaakt. Door 
de goedkeuring van het gewestplan Roeselare - Tielt in 1979, is het momen-
teel van rechtswege vervallen. De bestemming van het gewestplan is van toe-
passing namelijk een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Hierdoor 
zijn de handelsgebouwen die er gevestigd zijn, nu zonevreemd. 

Aanbod lokale bedrijventerreinen = 0 

Er is geen realiseerbaar aanbod aan bedrijventerreinen meer op uitgeruste 
bedrijvenzones in Ruiselede. Alle terreinen binnen de bestaande ambachtelij-
ke zones en de uitbreiding zijn reeds ingenomen, wat erop neerkomt dat mo-
menteel binnen Ruiselede geen gronden voor lokale ambachtelijke activiteiten 
meer beschikbaar zijn (aanbod = 0). Hierdoor heeft Ruiselede geen enkele 
mogelijkheid om een herlokalisatiebeleid te voeren ten opzichte van zone-
vreemde bedrijven en kan niet voldaan worden aan de vraag naar uitbreiding 
van bestaande bedrijven binnen Ruiselede.  
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Slachthuis 

In de Bruggestraat bevindt zich de site van het slachthuis. Dit bedrijf is er al 
sinds 1949 aanwezig en kan dan ook beschouwd worden als een historisch 
aanwezig bedrijf. Momenteel heeft het bedrijf een probleem met zijn milieu-
vergunning omdat het planologisch niet in orde is. Het slachthuis bevindt 
zich in 3 bestemmingszones volgens het gewestplan (17/12/79): gebied voor 
milieubelastende industrie, (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied en 
woongebied. De versnijderij die aanleunt bij het slachthuis is nagenoeg volle-
dig op het industriegebied gelegen. Slechts enkele meters van dit bedrijfsge-
bouw zijn in het agrarisch gebied gesitueerd. Alle bedrijfsgebouwen op de site 
en de erin opgenomen activiteiten werden steeds voor 100% vergund en er 
werden reeds heel wat inspanningen geleverd om de hinder van het bedrijf 
voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Door deze inspanningen 
is het bedrijf verzoenbaar met de woonomgeving. Het is de wens van de ge-
meente dit bedrijf op zijn huidige locatie te behouden en verder te ondersteu-
nen. Dit wordt momenteel via een BPA geregeld. 

 

5.6 TOERISME, RECREATIE EN SPORT 

5.6.1 POTENTIES 

Zachte recreatiemogelijkheden 

Het noorden van de gemeente vormt een aantrekkelijk kader voor allerlei 
zachte recreatie. Waar mogelijk dient de toegankelijkheid verbeterd te wor-
den en kan het openbaar karakter van waardevolle gebieden verruimd wor-
den voor recreatief medegebruik.  

In dit opzicht biedt ook het behoud en de uitbouw van het beschermd dorps-
centrum bijkomende kansen. Het ganse historisch patrimonium vormt een 
aanknopingspunt voor verdere routes en rustpunten in een recreatief net-
werk. De vele hoeves, verspreid in de open ruimte geven een afwisselend beeld 
tijdens wandelingen of fietstochten langsheen de vele baantjes die de gemeen-
te doorkruisen.  

Heraanleg en herwaardering van wandelverbindingen en herstellen van 
dreefbeplanting, kunnen dit netwerk versterken. Er kan ook vanuit de land-
bouw gedacht worden aan verdere mogelijkheden naar recrea-
tie/hoevetoerisme toe.  

Sportsite in Ruiselede-centrum 

In het westen van de kern bevindt zich een sporthal met bijhorende sportter-
reinen. Deze site is voor een gemeente als Ruiselede zeer goed uitgebouwd. Er 
is mogelijkheid tot volleybal, minivoetbal, handbal, tennis en badminton. 

Basisvoorzieningen in de woonconcentraties 
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In alle woonconcentraties is er een infrastructuur aanwezig waar evenemen-
ten kunnen georganiseerd worden. Voor Ruiselede zijn dat de sportterreinen 
of het gemeenschapscentrum op het Polenplein. In Doomkerke kan dat op 
het voetbalveld en in Kruiskerke in de ‘Boldertent’. 

5.6.2 KNELPUNTEN 

Zachte recreatie bossen 

In het weekend worden de bossen in het noorden van de gemeente frequent 
bezocht door wandelaars. Dit zorgt soms voor overlast doordat wagens par-
keren in de bermen van smalle straatjes. Momenteel is er geen ondersteunen-
de infrastructuur aanwezig. Daar het gebied zich uitstekend leent tot het uit-
bouwen voor zachte recreatie, moet bekeken worden welke acties in dit kader 
kunnen ondernomen worden. 

Zonevreemde Jeugdvoorzieningen 

Binnen Ruiselede zijn een aantal jeugdbewegingen actief, die echter niet altijd 
over een goed lokaal beschikken. De lokalen van de Chiro liggen momenteel 
zonevreemd. Ze liggen echter aansluitend bij de kern met veel speelruimte.  

 

5.7 VERKEER- EN VERVOERSTRUCTUUR 

5.7.1 POTENTIES 

Vlotte ontsluitingsmogelijkheden 

Vanuit het centrum van Ruiselede kan vlot worden aangesloten op de N37, 
die in oostelijke richting vrij direct aansluit op de E40 of richting Aalter leidt. 
In westelijke richting vormt dit een snelle verbinding met het stedelijke gebied 
Tielt. 

5.7.2 KNELPUNTEN 

Gevaarlijke kruispunten 

De oversteekbaarheid van de N37 blijft moeilijk. De meeste ongevallen ge-
beuren op de kruispunten met deze weg. Door de moeilijke oversteekbaarheid 
vormt de N37 een echte barrière voor mens en dier. 

Alternatieve vervoersmogelijkheden beperkt 

Alle vervoer dat door ambachtelijke activiteiten gegenereerd wordt, zal uit-
sluitend over de weg moeten gebeuren. Mogelijkheden met spoorverbindin-
gen of verplaatsingen over het water zijn er niet. Wel is met de invoering van 
de belbus, de basismobiliteit in de gemeente sterk gestegen. 

Sluikverkeer 
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Het grootste deel van het verkeer vanuit het noorden komt via de Brugge-
straat Ruiselede binnen. Daarenboven maken vele vrachtwagens gebruik van 
de Bruggestraat – Bruggesteenweg - Wingenesteenweg om naar Wingene te 
rijden. Dit alles zorgt voor overlast in de Bruggestraat, die zich in het dicht-
bebouwde deel van het centrum bevindt en dichtbij de school gelegen is. 
Daarenboven is de Bruggestraat helemaal niet uitgerust voor veel en zwaar 
vervoer. Door deze verkeersoverlast dreigt de kleinhandel geleidelijk aan te 
verdwijnen uit de Bruggestraat, met als gevolg verwaarlozing. Een doortoch-
tenbeleid voor het centrum dient uitgewerkt te worden.  
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1111 INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

Het richtinggevend gedeelte vormt het tweede luik van het gemeentelijke 
ruimtelijk structuurplan en geeft een beschrijving van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. De gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van 
de beleidsopties van hoger niveau, de toekomstige ruimtebehoeften, de in-
zichten in de bestaande ruimtelijke structuur, de toekomstige ruimtebehoef-
ten en de trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen die in het informatief 
gedeelte naar voor zijn gekomen. 

Het richtinggevend gedeelte vormt het toetskader voor het ruimtelijk beleid in 
de gemeente en geeft aan waar de gemeente Ruiselede naar toe wil en welke 
ruimtelijke keuzes ze zal maken. Zoals bepaald in het planningsdecreet van 
18/05/99 mag van de opties en keuzes van het richtinggevend gedeelte niet 
afgeweken worden door een overheid. Uitzonderingen hierop zijn afwijkin-
gen omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften 
van de verschillende maatschappelijke activiteiten, of omwille van dringende 
sociale, economische of budgettaire redenen. Indien men toch wil afwijken 
van het richtinggevend gedeelte dan zal dit uitgebreid gemotiveerd moeten 
worden. 

In een eerste deel van het richtinggevend gedeelte wordt een visie op de toe-
komstige ruimtelijke structuur van Ruiselede opgebouwd. Die vertrekt van 
een aantal fundamentele uitgangshoudingen over het toekomstig ruimtelijk 
functioneren van de gemeente en de gewenste rol en positie van Ruiselede. De 
uitgangspunten worden vertaald tot ruimtelijke concepten. Deze geven op een 
abstracte manier een reeks algemene ordeningsprincipes weer. 

In een volgende stap wordt de gewenste ruimtelijke structuur op twee manie-
ren verder uitgewerkt. Enerzijds wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikke-
ling van Ruiselede benaderd vanuit de relevante deelstructuren. De visies op 
de verschillende deelstructuren is telkens gekoppeld aan een aantal beleids-
doelstellingen. Anderzijds wordt voor bepaalde delen binnen de gemeente een 
toekomstbeeld gegeven vanuit de ruimtelijke samenhang van de deelruimte. 

 

De selectie van beleidsinitiatieven waartoe de gemeentelijke overheid zich zal 
verbinden, gebeurt in het bindend gedeelte. 
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2222 GEWENSTE ROL VAN RUISELEDGEWENSTE ROL VAN RUISELEDGEWENSTE ROL VAN RUISELEDGEWENSTE ROL VAN RUISELEDEEEE    

2.1 RUISELEDE ALS KWALITEITSVOLLE, LANDELIJKE WOONGEMEENTE 
TUSSEN TIELT EN AALTER 

Ruiselede is gelegen tussen twee belangrijke knooppunten Tielt en Aalter. Zij 
zijn belangrijke werkgelegenheidscentra. Hierdoor bestaat er een vrij grote 
vraag naar wonen in het landelijke Ruiselede. 

Ruiselede wenst: 

- de aantrekkelijke groene woonomgeving binnen de gemeente te 
behouden en verder uit te bouwen door het groene kader in en om 
de woonomgeving maximaal te vrijwaren en te versterken; 

- een zo groot mogelijke differentiatie binnen het woningenaanbod 
te creëren om in te spelen op de behoeften van verschillende be-
volkingsgroepen; 

- de bebouwing te concentreren rond een beperkt aantal centra met 
een eigen identiteit waarbij de voorzieningen in Ruiselede-
centrum worden gecentraliseerd; 

 

2.2 RUISELEDE ALS BESCHERMER VAN DE AGRARISCHE OMGEVING EN 
UITBOUWER VAN EEN HEDENDAAGS AGRARISCH LANDSCHAP 

Ruiselede behoort tot de omgeving van Tielt, die één van de belangrijke ge-
bieden van de agrarische structuur op Vlaams niveau is. Ruiselede is een uit-
gesproken landbouwgemeente. De landbouw is, zeker in het gebied ten zui-
den van de Wantebeek, structurerend voor de open ruimte. Hoeven met ak-
kers en weiland nemen het grootste deel van de oppervlakte in. 

Ruiselede wenst: 

- ruimte te bieden aan de landbouw door de ruimte open te houden: 
verhinderen dat vruchtbare gronden moeten verlaten worden voor 
uitbreidende bebouwing en vermijden dat verspreide bebouwing 
een hypotheek legt op de omgevende landbouwactiviteiten; 

- bijdragen aan de uitbouw van een dynamische landbouw door het 
aanbieden van een hedendaagse agrarische omgeving die zowel de 
landbouw als het imago van de landbouw ten goede komt; 

- de leefbaarheid van de landbouwbedrijven te ondersteunen door 
mogelijkheden te bieden voor verbreding van de landbouw; 
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2.3 RUISELEDE ALS BEZITTER VAN WAARDEVOLLE BOSSTRUCTUREN 

Het noordelijk deel van de gemeente Ruiselede sluit aan bij de grote land-
schappelijke eenheid van oude veldgebieden. Dit landschap heeft zeer speci-
fieke elementen die de ruimte een eigen identiteit geven: dreven, rechtlijnige 
akkers, bosrijke omgevingen, … Tevens is de biologische waarde van de bos-
sen lokaal vrij aanzienlijk. 

Ruiselede wenst: 

- Bij te dragen aan de uitbouw van de grensoverschrijdende bos-
structuren door de aanwezige (kleine) landschapselementen 
maximaal te behouden en in de mate van het mogelijke via ge-
meentelijke initiatieven of in samenwerking met bovengemeente-
lijke niveaus deze te versterken en verder uit te bouwen; 

- de aanwezige ecologische waarden te beschermen door in deze 
ruimte de grondgebonden land- en tuinbouw te stimuleren en zo-
nes specifiek voor bos te vrijwaren. Tevens worden de verspreide 
bosgebiedjes zoveel mogelijk verbonden en gegroepeerd; 

- de actiepunten van het GNOP betreffende het noordelijke gedeel-
te van de gemeente prioritair uit te werken; 

 

2.4 RUISELEDE ALS AANBIEDER VAN ZACHTE RECREATIEMOGELIJK-
HEDEN 

Ruiselede behoort tot twee verschillende landschapseenheden die beide sterke 
potenties hebben voor recreatief medegebruik. In het zuiden vormt de open-
heid van het agrarische gebied, doorsneden met groene beekvalleien en verge-
zichten op de landelijke dorpen een belangrijke troef. Het noorden van de 
gemeente sluit aan bij het gebied van het provinciedomein Lippensgoed-
Bulskampveld met uitgestrekte loof- en naaldbossen, heiderestanten, akkers 
en weiden. Dit landschap heeft toeristisch-recreatieve potenties door het grote 
aantal kasteeldomeinen en openluchtrecreatieve domeinen.  

Ruiselede wenst: 

- de toegankelijkheid van gebieden te verruimen door wandelver-
bindingen te herwaarderen of het openbare karakter van sommige 
gebieden te vergroten; 

- mee te werken aan overkoepelende initiatieven die genomen wor-
den voor het gebied rond het Bulskampveld; 

- het historische patrimonium maximaal te beschermen en zoveel 
mogelijk te integreren als rustpunten in routes van het recreatieve 
netwerk; 

- initiatieven vanuit de landbouw te stimuleren gericht op zachte re-
creatie, hoevetoerisme en verbrede vormen van landbouw; 
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3333 DOELSTELLINGENDOELSTELLINGENDOELSTELLINGENDOELSTELLINGEN    

3.1 LEEFBARE DORPEN MET EIGEN IDENTITEIT - VERWEVEN VAN 
FUNCTIES EN VOORZIENINGEN BINNEN DE HOOFDKERN 

Om de leefbaarheid van de dorpen te kunnen verzekeren, wordt een selectie 
gemaakt van een beperkt aantal centra waarin een ondersteunend beleid zal 
gevoerd worden. Dit kan voor ieder centrum verschillende acties omvatten: 
het afstemmen van de voorzieningen op het niveau van de woonomgeving, 
het behouden van een aantrekkelijke, groene woonomgeving, differentiatie 
van het woningenaanbod, … Voorzieningen worden gecentraliseerd binnen 
de hoofdkern. Het draagvlak voor voorzieningen elders is te klein. 

 

3.2 VRIJWAREN VAN DE OPEN RUIMTE EN BUNDELEN VAN WONEN EN 
WERKEN IN DE GESELECTEERDE DORPEN 

Het maximaal vrijwaren van de open ruimte is noodzakelijk om het landelijk 
wonen als troef voor de gemeente te behouden en ruimte te bieden aan een 
dynamische landbouw.  

Doel van het structuurplan zal er dan ook in bestaan het functioneren van de 
landbouwsector optimaal te vrijwaren door het voorbehouden van het land-
bouwareaal voor de effectieve landbouwvoering en de druk van andere eco-
nomische sectoren zo laag mogelijk te houden. 

Nieuwe ontwikkelingen inzake wonen of werken worden, waar dit nog moge-
lijk is, opgevangen binnen de geselecteerde dorpen. Uitbreidingen van wonen 
of werken worden geconcentreerd in de hoofdkern, aansluitend bij de be-
bouwde ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in gebieden die afgesneden zijn van 
de omgevende open ruimte en/of al sterk versnipperd en aangetast zijn door 
bebouwing. 

 

3.3 UITBOUW VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR ALS BELANGRIJKE 
ECONOMISCHE DRAGER VAN HET BUITENGEBIED 

De landbouw is beheerder van het grootste deel van de open ruimte en speelt 
een belangrijke rol in het behoud ervan. De landbouw wordt daarom maxi-
maal ondersteund en benaderd als een economische realiteit. Dit betekent dat 
de kans wordt geboden om leefbare landbouwbedrijven uit te baten. Doel van 
het structuurplan is een maximale ontplooiing van de agrarische sector moge-
lijk te maken, dit wel rekening houdend met de karakteristieken en de draag-
kracht van het gebied. 

Gezien het behoud van een kwalitatieve open ruimte essentieel is voor het 
voortbestaan en het imago van de landbouw, is het in het belang van de land-
bouw dat deze ruimte op een duurzame manier uitgebouwd wordt. Daarom 
zal ook aandacht gaan naar duurzame landbouwproductiemethoden en me-
thoden van landschapsbeheer. 
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3.4 BEHOUD EN VERSTERKING VAN DE IDENTITEIT EN DIVERSITEIT 
VAN DE LANDSCHAPSEENHEDEN 

De visuele belevingswaarde van de verschillende landschapseenheden (alsook 
de dorpen) is een troef van de gemeente, zowel voor bewoners als recreanten. 
De landschappelijke structuur heeft duidelijke bindingen met het omgevende 
landschap, behoort tot grote landschappelijke eenheden. Deze identiteit dient 
benadrukt te worden met specifieke elementen eigen aan het gebied. De na-
tuurlijke en landbouwkundige structuur kunnen hierbij een belangrijk ele-
ment zijn. 

 

3.5 BEHOUD VAN WAARDEVOLLE BOSCOMPLEXEN EN BEEKVALLEIEN 

Door de aard van de landbouw in Ruiselede is de combinatie landbouw-
natuur in veel gevallen niet zo evident. Dit betekent niet dat er geen initiatie-
ven op dit vlak kunnen genomen of ondersteund worden. Het beleid betref-
fende de natuurlijke structuur zal zich vooral richten op acties ter behoud van 
de natuurwaarden die momenteel in de gemeente aanwezig zijn: de bossen en 
de beekstructuren. In overleg met de hogere overheid zal gestreefd worden 
naar de uitbouw van de bosstructuren, met aandacht voor het onderling ver-
binden, en de verdere ontwikkeling van de beekstructuren. 
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4444 RUIMTELIJKE CONCEPTENRUIMTELIJKE CONCEPTENRUIMTELIJKE CONCEPTENRUIMTELIJKE CONCEPTEN    

De algemene beleidsdoelstellingen worden nu concreet toegepast op de ge-
meente en omgezet in bruikbare ruimtelijke concepten. Concepten zijn een 
vereenvoudigde weergave van de visie in ruimtelijke taal. 

 

4.1 BUNDELEN VAN WONEN EN WERKEN 

Om de leefbaarheid van de dorpen te kunnen verzekeren, wordt een selectie 
gemaakt van een beperkt aantal centra waarin een ondersteunend beleid zal 
gevoerd worden.  

Het zijn de parochies: 

Doomkerke; 

Kruiskerke; 

Ruiselede-centrum. 

 
Nieuwe ontwikkelingen van 
werken, handel, diensten en 
gemeenschapsvoorzieningen 
op gemeentelijk niveau wor-
den gebundeld in Ruiselede-
centrum. Zo kunnen de 
voorzieningen optimaal ge-
organiseerd worden en 
wordt de waardevolle open 
ruimte niet in gevaar ge-
bracht. 

Doomkerke en Kruiskerke functioneren duidelijk op een lager niveau. Het 
draagvlak voor activiteiten is er vaak te klein. Om de leefbaarheid van de 
dorpen te verzekeren wordt verweving van wonen en kerngerichte kleinhan-
del gestimuleerd. Het gaat hier in geen geval over grootschalige initiatieven. 
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4.2 IDENTITEITSVERSTERKING VAN DE DORPEN 

Er wordt voor de ontwikkeling van de drie dorpen vertrokken van de speci-
fieke ruimtelijke structuur en gezocht naar de kenmerken die het specifiek 
karakter bepalen en het dorp een eigen identiteit kunnen geven. Dit zorgt 
voor een kwalitatieve, gevarieerde nederzettingsstructuur binnen de gemeen-
te. 

- Ruiselede-centrum: 
hoofdkern, landelijk 
wonen, tussen N37 en 
Poekebeek, relatie 
agrarisch ommeland; 

- Doomkerke: straat-
dorp, bosrijke omge-
ving, dorpssfeer, kas-
teel, vrij compact 
dorp; 

- Kruiskerke: twee de-
len: straatdorp – 
nieuwe verkavelingen, 
bosrijke omgeving, 
geen voorzieningen; 

 

4.3 TWEE OPEN RUIMTE GEBIEDEN: LANDBOUW-BEEKVALLEIEN EN 
LANDBOUW-BOSSTRUCTUREN 

De landbouw is voor gans de gemeente bepalend. Hij is verweven met de 
aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden, waardoor binnen Ruise-
lede twee grote open ruimte gebieden te onderscheiden zijn, met duidelijk 
verschillende kenmerken en relaties buiten de gemeentegrenzen. De scheiding 
tussen beide gebieden wordt gevormd door de Wantebeek. De identiteit van 
de ruimten dient benadrukt te worden met specifieke elementen eigen aan het 
gebied: 
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- ten noorden van de Wantebeek: afwisseling tussen open weidege-
bieden omzoomd door dreven, en gesloten bosstructuren, type-
rende kwadratische akkers en weiden. 

- ten zuiden van de Wantebeek: sterke aanwezigheid van de land-
bouw met weilanden en akkers, verweven met de beekvalleien van 
het Poekebeekstelsel, lineaire begroeiingen ontbreken meestal, 
hier en daar knotbomenrijen, grotere aaneengesloten weiland-
structuren rond de beekvalleien. 

 

4.4 BEKENSTELSEL  ALS GROENE DRAGER EN MEDEDRAGER VAN DE 
TOERISTISCH RECREATIEVE STRUCTUUR 

Het bekenstelsel vervult een centrale functie in de gemeente en vormt een 
belangrijk aanknopingspunt voor de uitbouw van de natuurlijke en land-
schappelijke structuur in Ruiselede. 

- De Wantebeek is op de grens tussen de Oude veldgebieden en het 
open agrarische landschap van Tielt gelegen. Daarom wordt ze 
uitgebouwd als verbinding tussen de twee open ruimte gebieden 
binnen de gemeente; 

- Binnen de noordelijke deelruimte zorgt De Wantebeek bovendien 
voor de onderlinge aaneenschakeling van de verschillende bos-
structuren nl. Gallatasbossen, Vorte Bossen, Slangenbos en de 
bossen ten noorden van Axpoele. Ze wordt daarom aangeduid en 
verder uitgebouwd als groene drager.  

- Binnen de zuidelijke deelruimte vormt het parallel bekenstelsel het 
aanknopingspunt voor de uitbouw van groene dragers in het open 
agrarisch gebied; 

- Uitgestrekte loof- en naaldbossen, heiderestanten, akkers en wei-
den vormen de onderdelen van een toeristisch interessant gebied 
rond Lippensgoed-Bulskampveld. De openheid in het agrarische 
gebied, doorsneden met groene beekvalleien en vergezichten op de 
landelijke dorpen vormt het kader voor zachte recreatie in het 
zuidelijk deel van de gemeente. De as Wantebeek-Poekebeek 
wordt uitgebouwd als verbinding tussen beide delen nl. tussen de 
bosstructuren in het noorden en de bossen rond het kasteel van 
Poeke. 
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4.5 TWEE COMPLEMENTAIRE BEDRIJVENSTROKEN 

Ruimte voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid wordt voorzien langs de N37 
en in aansluiting met de hoofdkern Ruiselede-centrum. De lokale ambachte-
lijke bedrijvigheid van Ruiselede vormt de verbinding met de economische 
knooppunten Tielt en Aalter. Om Ruiselede-centrum verkeersveilig te hou-
den en overlast in het centrum te vermijden wordt de ontsluiting van de be-
drijven altijd op de N37 gericht, via een onrechtstreekse aansluiting op de 
N37.  

Daarnaast worden de aan landbouw gerelateerde bedrijven (toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende) gebundeld in het gebied ten noorden van 
de N37 en ten zuiden van de Wantebeekvallei. Gezien deze strook centraal in 
de gemeente ligt, staan deze bedrijven nauw in relatie met hun achterban (de 
landbouwbedrijven). Dit gebied is structureel het meest aangetast en kan een 
bijkomende dynamiek het best opvangen. 
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4.6 DE DUBBELE ORIËNTATIE VAN RUISELEDE-CENTRUM 

Ruiselede-centrum ligt langs de N37 die Tielt en Aalter verbindt. Ruiselede 
ligt als enige kern langs deze verbindingsweg en is daardoor zowel op Tielt als 
op Aalter gericht. Beide knooppunten hebben een uitstraling binnen een be-
paalde regio. Ruiselede staat in relatie tot beide knooppunten. 

Daarnaast liggen alle parochies en gehuchten van de gemeente ten noorden 
van de hoofdkern. Deze zijn voor bepaalde voorzieningen aangewezen op 
Ruiselede-centrum. Hierdoor is Ruiselede-centrum ook sterk gericht naar het 
noordwesten van de gemeente (uitloper bebouwing Bruggestraat, De Klap-
hulle, …), waardoor de kern in relatie staat met zijn agrarische omgeving. 
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5555 GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTGEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTGEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTGEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTU-U-U-U-
RENRENRENREN    

5.1 DE GEWENSTE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

5.1.1 DOELSTELLINGEN  

Erkenning van de landschappelijke diversiteit 

De visuele belevingswaarde van de verschillende landschapseenheden (alsook 
de dorpen) is een troef van de gemeente, zowel voor bewoners als recreanten. 
De landschappelijke structuur heeft duidelijke bindingen met het omgevende 
landschap. Het noordelijk deel behoort tot de grote landschappelijke eenheid 
van oude veldgebieden (als onderdeel van het Houtland) en het zuidelijke deel 
tot het plateau van Tielt met een open agrarisch landschap. De grens tussen 
beide wordt gevormd door de Wantebeek. De identiteit van deze landschaps-
eenheden dient benadrukt te worden met specifieke elementen eigen aan het 
gebied. 

Aandacht voor het cultuurhistorisch aspect van het landschap 

De traditionele landschappen en landschapspatronen verwijzen dikwijls naar 
oude gebruiken en hebben dan ook een belangrijke erfgoedwaarde. Voor 
Ruiselede gaat het dan om het landschap van de oude veldgebieden. Bij het 
inpassen van nieuwe elementen dient rekening te worden gehouden met de 
hoofdlijnen van de bestaande structuur. Hierbij wordt gestreefd naar het ver-
sterken van de identiteit van het landschap berustend op de natuurlijke, fy-
sisch-geografische en de cultuurhistorische eigenheid van het landschap. 

Nieuwe landschappen ruimtelijk sturen 

Het gebied ten zuiden van de Wantebeek is ontstaan door recente ingrepen 
van diverse activiteiten. De traditionele, bestaande structuren zijn grotendeels 
uitgewist. Voor dit gebied dienen specifieke richtlijnen te worden opgesteld 
om het gebied te structureren. Bij de uitbouw van dit landschap wordt ver-
trokken van het fysische milieu, het structurerende bekenstelsel, en is gericht 
op de agrarische structuur. Nieuwe ingrepen moeten steeds kaderen binnen 
het nieuwe agrarisch landschapsbeeld. Het is de bedoeling de bestaande struc-
tuur kwalitatief te versterken en een nieuwe identiteit te creëren.  

Benadrukken van grenzen en overgangen 

Landschappen gaan meestal langzaam in elkaar over. Soms is er sprake  van 
een scherpe begrenzing. Voor Ruiselede is dit min of meer het geval met de 
Wantebeek. Door het accentueren van deze begrenzing verhoogt de identiteit 
van de verschillende landschapseenheden. 
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5.1.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE GEWENSTE LANDSCHAP-
PELIJKE STRUCTUUR 

 

5.1.2.1 Gave landschappen Oude Veldgebieden en omgeving kasteel van Poeke 

Gave landschappen bestaan uit relictzones van traditionele landschappen en 
ankerplaatsen. Met ‘gaaf’ wordt een uitgesproken relictwaarde en samenhang 
tussen de landschapskenmerken bedoeld.  

− Het gaat hier om het gebied ten noorden van de Wantebeek met een 
historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit dreven en boscom-
plexen afgewisseld met weilanden. Het halfgesloten landschap met dre-
ven, die akkers en weilanden omzomen, wordt afgewisseld door een ge-
sloten landschap waarin bos domineert. (bovenlokaal gaaf landschap); 

− Een tweede gebied dat aansluit bij het vorige betreft het landschap rond 
de Poekebeek nabij Poeke. Het gaat om een open landschap met vrij 
regelmatige percelering en geen perceelsranden. Enkele bomenrijen en 
kleine percelen bos langs de beek vormen de grens tussen Oost- en 
West-Vlaanderen. (lokaal niveau) 

Beleid is gericht op het behoud en het versterken van de traditionele kenmerken  

Nieuwe ingrepen mogen geen afbreuk doen aan het typische landschapsbeeld. 
Versnippering of elementen die de samenhang verstoren zijn niet toegelaten. 
Het voortbestaan van dit landschap staat of valt met het behoud van de 
structurerende landschapselementen: bv. dambordvorming drevenpatroon, 
bossen, omzoomde weilanden, grote rechtlijnige akkers, hier en daar heidere-
licten. 

Landinrichtingsproject Brugse Veldzone en Regionaal Landschap Houtland 

De gemeente zal projecten van hogere overheden aangrijpen om haar doel-
stellingen betreffende natuur, landschap en landbouw op lokaal niveau te 
helpen verwezenlijken. In dit kader wenst de gemeente volop mee te werken 
aan het Landinrichtingsproject Brugse Veldzone. Binnen landinrichtingspro-
jecten kunnen een brede waaier aan maatregelen genomen worden1, die een 
bijdrage leveren tot de realisatie van verschillende doelstellingen op lokaal 
niveau.  
Voor het gebied ten noorden van de Wantebeek zou de aanplant en het on-
derhoud van KLE of de integratie van landbouwzetels ook ondersteund kun-
nen worden door ‘het Regionaal Landschap Houtland’. De gemeente onder-
zoekt de mogelijkheid hier alsnog bij aan te sluiten. 

 

                                                         

1 Zo kunnen ingrepen op het vlak van integraal waterbeheer, wegenaanleg, cultuur-
techniek, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, landschapszorg, milieuzorg, bebos-
sing, recreatie en recreatieve medegebruik uitgevoerd worden. 
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5.1.2.2 Nieuwe Landschappen 

Nieuwe landschappen worden gevormd door samenhangende elementen, die 
voornamelijk met een centrumgebied samenhangen. Dit is het geval ten zui-
den van de Wantebeek. Volgende nieuwe landschappen zijn geselecteerd: 

− Open kouterlandschap ten zuiden van de Wantebeek (bovenlokaal); 

− Bedrijvenlandschappen langs de N37 (lokaal); 

− Landelijke woonomgeving Bruggestraat-Bruggesteenweg (lokaal). 

Richtlijnen om nieuw kouterlandschap te structureren 

Het gebied wordt gekenmerkt door het ontbreken van lineaire begroeiing, 
behalve in enkele beekvalleien waar bomenrijen het landschap een halfopen 
karakter geven. Nadruk ligt op het maximaal vrijwaren van de open ruimte in 
het landbouwgebied en het accentueren van de groene beekvalleien die het 
gebied structureren. De provincie zal voor dit landschap een ruimtelijk con-
cept uitwerken en concretiseren in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Concrete 
maatregelen hier kunnen zijn: het afbakenen van bouwvrije zones met hoofd-
bestemming landbouw, concentreren van opgaand groen langs de beken en 
de hoeves, afbakenen van graslandstroken langs de beken, landschappelijk 
inkleden van de verspreide landbouwbedrijven … 

Uitbouw kwalitatief bedrijvenlandschap 

De bedrijvenzones langs de N37 dienen een eigen identiteit op te roepen. Dit 
betekent minstens een inkleding van de bedrijven met streekeigen groen en 
een kwalitatieve randafwerking. Een eigen identiteit betekent ook uniforme 
wegenaanleg, uniformiteit van de beplanting, uniforme bewegwijzering, … 

Kwalitatieve afwerking landelijke woonomgeving 

De zone kent momenteel een versnipperde identiteit. Wonen, activiteiten, 
voorzieningen en zichtassen op de open ruimte wisselen elkaar af. De zone 
vormt een uitloper van de kernbebouwing en heeft een eerder residentieel 
karakter. Nieuwe, bijkomende activiteiten zijn hier niet aangewezen. Be-
staande activiteiten kunnen verder ontwikkelen rekening houdend met de 
draagkracht van de omgeving. De activiteiten blijven m.a.w. verenigbaar met 
de woonomgeving: een substantiële schaalvergroting, intensivering naar 
(landbouw)activiteiten met een industrieel karakter alsook een toename van 
het verkeersgenererende karakter zijn niet verenigbaar met de draagkracht 
van de omgeving en zijn dus niet aanvaardbaar. Nieuwe ingrepen zijn beperkt 
in omvang, worden afgestemd op de omgevende bebouwing en krijgen een 
goede landschappelijke inpassing via buffering. De visie op dit gebied wordt 
vastgelegd en geconcretiseerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

5.1.2.3 Structurerend hydrografische elementen en markante terreinovergangen 

Valleien hebben door hun barrière- en corridorwerking en hun karakteristie-
ke fysische milieu een belangrijke structurerende werking. Naast hun essentië-
le functie in de natuurlijke structuur vervullen ze eveneens een belangrijke rol 
in de landschappelijke structuur. In het PRS-WVL wordt de Poekebeek als 
structurerend lineair element aangeduid. Alle beken binnen Ruiselede zijn 
echter in meer of mindere mate structurerend: 

− de Wantebeek (lokaal); 

− de Pachtebeek (lokaal); 
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− de Klaphullebeek (lokaal); 

− de Vlaagtbeek (lokaal); 

− de Bundingsbeek (lokaal). 

Uitbouw Wantebeek als overgang tussen landschapseenheden 

De beek vormt een scheidingsas/markante overgang tussen twee verschillende 
landschapseenheden: landschap van de oude veldgebieden en het open agrari-
sche landschap. Er is een sterk verschil in bodemgebruik, aanwezigheid van 
opgaand groen en openheid van het landschap. Beleid is erop gericht de her-
kenbaarheid van het element te verhogen en de overgang tussen beide land-
schappen te accentueren. 

Overige beken structureren nieuwe landschap ten zuiden van de Wantebeek 

Door hun min of meer parallel verloop delen ze de gemeente op in verschil-
lende stroken. De beekbegeleidende weilanden zorgen voor de herkenning, 
waardoor zij het landschap structureren en leesbaar maken. Extra aandacht 
voor behoud en ontwikkeling van streekeigen, (opgaand), beekbegeleidend 
groen versterkt de visuele kwaliteit. 
Via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (of provinciale ruimtelijk 
uitvoeringsplannen voor de Poekebeek) kunnen deze elementen gevrijwaard 
worden van versnippering door de afbakening van bouwvrije zones, aaneen-
gesloten weidegebieden en beekdalgraslanden, het opstellen van een toetska-
der voor grootschalige landschapsingrepen, … 
De functietoekenning in de gewenste natuurlijke structuur (5.2.2.3 en 5.2.2.4) 
garandeert eveneens het behoud en de uitbouw van deze structuurbepalende 
elementen en ondersteunt hun verbindingsfunctie.  

 

5.1.2.4 Structurerende open ruimte (lokaal) 

Open ruimte verbindingen of gebieden zijn bouwvrije ruimten in de buurt van 
de bebouwde omgeving. Ze vrijwaren de continuïteit van de open ruimte.  

Structurele open ruimte gebieden zijn grote aaneengesloten gebieden waar 
weinig bebouwing voorkomt en waar een weids zicht op de omgeving moge-
lijk is. Het gaat om een aantal open gebieden in het landschap. 

Volgende elementen worden aangeduid: 

− open ruimte verbinding tussen Doomkerke en Oud Haantje 

− open ruimte verbinding tussen Doomkerke en lintbebouwing Wingene 

− open ruimte verbinding tussen De Klaphulle en uitloper bebouwing 
Ruiselede 

− structureel open ruimte van Sint-Pietersveld; 

− structureel open ruimte rond de Pannemeersen; 

− structureel open ruimte rond Vlaagt (tussen Vlaagtbeek en Poekebeek); 
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Behoud open ruimteverbindingen 

Het beleid is gericht op het voorkomen van het aan elkaar groeien van de 
bebouwde gebieden zodat de verschillende bebouwde entiteiten herkenbaar 
blijven. Maximaal vrijwaren van bebouwing en infrastructuur. 

Behoud van structurele open ruimte gebieden 

Beleid is er gericht op het vrijwaren van bebouwing en infrastructuur en de 
open omgeving. Het Sint-Pietersveld vormt een merkwaardige open ruimte 
tussen de vele bosstructuren in de omgeving en dient als open gebied met wei-
nig bos behouden te worden. Het zorgt voor een afwisseling in het eerder 
gesloten en gecompartimenteerde landschap.  
De meersen en valleigebieden zijn historisch schaars bebouwd. Ze zijn 
meestal te vochtig en niet interessant voor bebouwing of infrastructuurwer-
ken. 

5.1.2.5 Bakens in het landschap (lokaal) 

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriëntatiepunten in 
het landschap. Dit is in Ruiselede vooral het geval ten zuiden van de Wante-
beek, in het open agrarische landschap en veel minder in de gesloten, beboste 
omgeving. Volgende punten worden aangeduid: 

Kerken 
− Sint-Caroluskerk Doomkerke 
− O.-L.-Vrouwkerk Ruiselede 

Molens 
− Hostensmolen 
− Knokmolen 
− Heuvel Lievensmolen 

Hoeves 
− Hoeve Poelvoorde 
− Goed ter Vlaagt 
− Hoeve groot Kraaienbroek 
− Eendekooihoeve 
− Gallatashoeve 

Waardevolle gebouwen/elementen 
− Penitentiair landbouwcentrum en GBJ ‘De Zande’ 
− Gemeentehuis 
− Visserij in de bossen van Ruiseleeds Veld 
− School van Axpoele 

Kastelen 
− Kasteel de Roo 
− Kasteel Reed Poel 

Elk van deze bakens dient behouden te worden met respect voor hun authen-
ticiteit. Het is belangrijk dat deze elementen visueel waarneembaar blijven in 
het landschap. Bebouwing in de omgeving dient deze elementen te vrijwaren 
of te versterken. Ze structureren de ruimte en maken het landschap ‘leesbaar.’ 

Kaart 1: gewenste landschappelijke structuur 
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5.2  DE GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR 

5.2.1 DOELSTELLINGEN 

Streven naar een integraal beheer van het Poekebeekstelsel 

Integraal waterbeheer beoogt een geïntegreerd ontwikkelen, beheren en her-
stellen van het waterecosysteem. Bedoeling is op halflange en lange termijn te 
streven naar een duurzame inrichting van de beken en valleien, waarbij ruim-
te wordt vrijgemaakt voor de natuurlijke processen. Beoogd wordt het herstel 
of de versterking van de ecologische kwaliteiten en waterbergende functie van 
het bekenstelsel, met zorg voor de natuurlijke oever- en bermzones. Een af-
stemming van het milieubeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid en het water-
beheer is een essentiële voorwaarde.  

Duurzaam behoud en uitbouw van bestaande natuur- en boscomplexen 

Bepaalde bestaande structuurbepalende boscomplexen worden gekenmerkt 
door bijzondere natuurwaarden. Dit is vooral het geval in het noorden van de 
gemeente met uitlopers langs de Poekebeek richting Poeke. Voor wat betreft 
natuurontwikkeling wordt gefocust op de actiegebieden van het GNOP: om-
geving Parochieveld-Vorte Bossen en omgeving Kontenhoek, die binnen een 
groter geheel worden gekaderd. Voor natuur- boscomplexen in het algemeen 
wordt gestreefd naar het behoud en een aangepast beheer. 

Creëren van een harmonie tussen de verschillende gebruikers van de open ruimte 

Het is dikwijls zo dat verschillende open ruimte functies in conflict komen 
met elkaar bij het creëren van de gewenste ruimtelijke condities van de ver-
schillende gebruikers. Binnen het landschap van de oude veldgebieden zijn 
bepaalde boscomplexen drager van belangrijke natuurwaarden. In het open 
agrarisch landschap zijn de beekvalleien dragers van ecologische waarden. 
Natuur is in deze gebieden echter geen hoofdgebruiker, wel de landbouw. Het 
is van fundamenteel belang dat de natuurdoelstellingen mee gedragen worden 
door de hoofdgebruiker, de landbouw. Ook recreatie maakt aanspraak op de 
open ruimte. Het recreatief medegebruik maakt de mens bewust voor na-
tuurwaarden. Anderzijds verhoogt dit gebruik het risico op verstoring van de 
natuurwaarden. Er zal dan ook gestreefd worden naar een evenwichtige, (ge-
biedsgerichte) invulling waarbij kansen voor de verschillende sectoren be-
houden blijven.  
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5.2.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VAN DE GEWENSTE NATUURLIJKE 
STRUCTUUR 

De natuurlijke structuur bestaat uit gebieden waar de natuurfunctie in ver-
schillende gradaties aanwezig is.  

 

5.2.2.1 Stapstenen van de natuurlijke structuur 

Deze gebieden vormen door hun hoge landschappelijke en/of natuurwaarden 
de zwaartepunten van de natuurlijke structuur binnen de gemeente. Waar 
deze gebieden het lokale karakter overstijgen, behoren ze tot wat door het 
Vlaamse Gewest binnen het VEN is afgebakend. Volgende stapstenen door-
heen de gemeente worden aangeduid: 

− Omgeving Parochieveld-Natuurreservaat Vorte Bossen-
Predikherenbossen (VEN, bovenlokaal); 

− Omgeving Schoonberg-Slangenbossen-Eendekooi (grootste deel VEN, 
bovenlokaal); 

− Omgeving Kruiske-De Kruisebergen (lokaal); 

− Omgeving Kontenhoek (VEN, bovenlokaal). 

Behoud en ontwikkelen van natuurwaarden en ecologische processen 

Binnen deze zones vormt natuur- en meer specifiek bosbeheer de hoofdfunc-
tie. Via bestemming, inrichting en beheer moeten de nodige condities gecre-
eerd worden om de natuurlijke ecotopen te herstellen of verder te ontwikke-
len. Andere gebruikers zijn ondergeschikt. Beheer door de landbouw (via 
beheersovereenkomsten) is mogelijk maar moet volledig worden afgestemd 
op de natuurfunctie. 

Gebiedsgericht bestendigen en ontwikkelen van de natuurfunctie 

Omgeving Schoonberg-Slangenbossen is opgenomen als beschermd land-
schap en grotendeels aangeduid als VEN-gebied. Normaal gezien wordt een 
beheerscommissie opgericht, die een beheersplan voor het landschap uit-
werkt. Dit is (nog) niet gebeurd. In het kader van het VEN zullen hier waar-
schijnlijk acties ondernomen worden. De gemeente wenst nauw betrokken te 
worden en constructief mee te werken. 

Het natuurreservaat de Vorte Bossen is eigendom van ‘Natuurpunt vzw’ en 
‘De Torenvalk’ voert het beheer. Er werd een beheersplan voor het gebied 
opgemaakt gericht op natuurontwikkeling in de bossfeer. Ook dit gebied is 
afgebakend bij het VEN.  

Omgeving Parochieveld en omgeving Kontenhoek vormen de actiegebieden 
van het GNOP. Binnen deze twee gebieden doet de gemeente extra inspan-
ningen om de voorgestelde actiepunten uit te voeren. Zo draagt ze bij tot het 
ontwikkelen van de natuurlijke structuur binnen de gemeente. 
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De omgeving Kruiske-De Kruisebergen kent een aantal kleinere bosgebiedjes 
die niet bij het VEN werden afgebakend. Op het gewestplan zijn het natuur-
gebieden. De gemeente wenst deze als natuurlijke stapstenen op lokaal niveau 
te behouden.  

Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden moet in functie van de 
specifieke eigenheid van het gebied ingevuld worden. De gemeente stelt vol-
gende suggesties voor aan de hogere overheid voor gebieden van bovenlokaal 
niveau: 

− Omgeving Parochieveld-Natuurreservaat Vorte Bossen-
Predikherenbossen: aandacht voor behoud en ontwikkeling van bosare-
aal, aansluiting op bossen Egypteveld en Hoogveld en Gulke Putten. 
De gemeente zal zelf geen initiatief tot bosuitbreiding nemen.  

− Omgeving Schoonberg-Slangenbossen: aandacht voor behoud en ont-
wikkeling van dambordvormig drevenpatroon, heide- en boskernen en 
aansluiting op bossen in Aalter en richting Axpoele evenals de integra-
tie met de vallei van de Wantebeek. 

− Omgeving Kontenhoek: behoud bosareaal, ontwikkelen van soortenrij-
ke graslanden en versterken van kleinschalige landschapselementen. 
Aansluiting op bossen rond Poeke. 

Voor Kruiske-De Kruisebergen (lokaal niveau) ziet ze volgend ontwikke-
lingsperspectief: 

− Omgeving Kruiske-De Kruisebergen: aandacht voor het beheer van de 
gebiedjes met behoud van het bosareaal en het onderling verbinden van 
de gebiedjes door kleine landschapselementen. Ook de aansluiting bij 
de grotere bosgehelen wordt nagestreefd. 

 

5.2.2.2 Verwevingsgebieden natuur/landbouw (Bovenlokaal) 

In verwevingsgebieden zijn natuur, landbouw en bos nevengeschikte functies. 
De ene functie mag de andere niet verdringen. Andere functies zijn onderge-
schikt. Het aanduiden en afbakenen van verwevingsgebieden behoort tot de 
taak van het Vlaamse Gewest. Ontwikkelingsperspectieven worden als sug-
gestie aan de Vlaamse overheid geformuleerd. 

Vanwege het voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening werden 
binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ruime zones aangeduid 
waarbinnen mag aangenomen worden dat verwevingsgebieden zullen aange-
stipt worden: 

− zone Bulskampveld-Merkenveld, waarbinnen het noordelijk deel van 
de gemeente Ruiselede valt. 

De gemeente wenst het gebied ten zuiden van de Wantebeek prioritair voor 
de landbouw te behouden en stelt voor zones voor verwevingsgebied enkel 
ten noorden van de Wantebeek te zoeken.  
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Landbouw en natuur als nevengeschikte functies 

In verwevingsgebied zijn de functies landbouw en natuur nevengeschikt en 
zijn andere functies ondergeschikt. Het beleid is gericht op de ruimtelijke on-
dersteuning van landbouw en natuur. De ondersteuning houdt ruimtelijke 
voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aan-
wezige ecotopen. Verder dienen de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
van de met de aanwezige ecotopen verzoenbare landbouwactiviteiten ruimte-
lijk ondersteund te worden.  

Gebiedsgerichte vertaling van verwevingsvormen 

Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van 
percelen met hoofdfunctie landbouw en hoofdfunctie natuur. Daarnaast kan 
ook multifunctionaliteit op perceelsniveau gerealiseerd worden (beheersland-
bouw). Gezien de aard van de landbouw in Ruiselede, ondersteunt de ge-
meente vooral het eerste voorstel. Per gebied kan de aard van de verweving 
vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

5.2.2.3 Natuurverbindingsgebieden (bovenlokaal belang) 

Het aanduiden van natuurverbindingsgebieden is een provinciale taak. In het 
PRS-WVL worden volgende natte verbindingen aangeduid, die als groene 
vingers de zone Bulskampveld-Merkenveld met de open ruimte van het nieu-
we landschap verbinden: 

− De Klaphullebeek 

−  de Kapellebeek-Vlaagtbeek 

− de Poekebeek 

Naast hoofdfunctie, aandacht voor natuurfunctie 

In natuurverbindingen is de natuurfunctie ondergeschikt aan andere func-
tie(s). Het beleid is er gericht op het ondersteunen van de hoofdfunctie 
(meestal landbouw) met het behoud en de ontwikkeling van KLE en kleine 
natuurgebieden. Het beleid rond beken richt zich vooral op de samenhang 
met de valleien: natuurlijke loop nastreven, opheffen barrières, vrijwaren 
bebouwing en waterbergend vermogen versterken. 

 

5.2.2.4 Corridors en ecologische infrastructuur (lokaal belang) 

De lokale ecologische infrastructuur bestaat uit kleine natuurelementen en 
kleine landschapselementen. Deze dienen aan te sluiten op de elementen van 
hogere niveaus en uitgewerkt worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vol-
gende elementen worden aangeduid: 

Natte corridors 

− Pachtebeek 

− Bundingsbeek (met omgeving Pannemeersen) 
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Ontwikkelen van de verbindingsfunctie in natte corridors 

Corridors vormen schakels in de ecologische infrastructuur op gemeentelijk 
niveau. Het zijn groene vingers waarlangs de natuurlijke structuur in het 
nieuwe landschap dringt (Bundingsbeek). 

Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die 
mogelijk deel uitmaken van de agrarische of de nederzettingsstructuur. Het 
realiseren van natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen de 
gewenste ontwikkelingen van de andere functies.  

Bij natte corridors vormen de waterloop en delen van de vallei de dragers van 
de verbindingsmogelijkheden. Aandacht gaat daarbij naar de samenhang van 
de valleien door: structuurbehoud en herstel van natuurvriendelijke oevers, 
beperken van overwelvingen, vrijwaren van bebouwing, gebruik van natuur-
lijke materialen, aansluiten op of ontwikkelen van kleine natuurgebieden en 
KLE bv. op zeer natte gronden met beperkingen voor de landbouw (in zover-
re het functioneren van de agrarische structuur dit toelaat).  

 

Kaart 2: gewenste natuurlijke structuur 
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5.3  DE GEWENSTE AGRARISCHE STRUCTUUR 

5.3.1 DOELSTELLINGEN 

Veilig stellen van de agrarische structuur 

Om het verder dynamisch evolueren van de landbouw toe te laten moeten de 
nodige ruimtelijke condities gecreëerd worden. Dit betekent in de eerste 
plaats ruimte bieden aan de landbouw door de ruimte open te houden. Bin-
nen de gebieden van de agrarische structuur is de landbouw de hoofdfunctie 
en mag de eventuele introductie van nevenfuncties de landbouw niet in het 
gedrang brengen. In ieder geval moet verhinderd worden dat vruchtbare 
grond moet verlaten worden voor uitbreidende bebouwing of dat verspreide 
bebouwing een hypotheek legt op de omgevende landbouwactiviteiten. 

Vrijkomende landbouwbedrijfszetels zijn prioritair voor de landbouw voor-
behouden. Bepaalde functiewijzigingen zijn toegelaten onder strikte voor-
waarden. De eventueel toegelaten activiteiten dienen steeds geëvalueerd te 
worden in relatie tot de draagkracht van de ruimte.  

Landbouw als beheerder van de open ruimte 

In Ruiselede wordt het grootste deel van de oppervlakte ingenomen door de 
landbouw. Er wordt geopteerd voor een verruiming van de landbouw in func-
tie van het beheer van de open ruimte, eerder dan grond aan de landbouw te 
onttrekken ten behoeve van andere open ruimte functies. Dit betekent dat 
nevenfuncties zoals natuurontwikkeling en landschapsbeheer op de landbouw 
afgestemd kunnen worden en gestimuleerd. De nodige ruimtelijke en socio-
economische condities moeten dit ondersteunen. Het opleggen van strikte 
randvoorwaarden zonder bijkomende maatregelen kan de socio-economische 
leefbaarheid van de landbouw in het gedrang brengen. 

Het Landinrichtingsproject Brugse Veldzone biedt meer omkadering voor 
dergelijke initiatieven. Voor het noorden van de gemeente kan ook contact 
gezocht worden met het Regionaal Landschap Houtland.  

Leefbare landbouw met mogelijkheden tot verbreding 

De landbouw wordt maximaal ondersteund en benaderd als een economische 
realiteit. Dit betekent dat de kans wordt geboden om leefbare landbouwbe-
drijven uit te baten. Schaalvergroting, toenemende gronddruk, het mestpro-
bleem en intensivering zijn elementen waar men rekening moet mee houden in 
het agrarisch beleid. Daar de moderne landbouw sterk gespecialiseerd en 
grootschalig is, is hij hierdoor ook kwetsbaar. Dit wordt nog versterkt door 
de concurrentiepositie en toenemende eisen die gesteld worden vanuit ecolo-
gische overwegingen.  

In dit opzicht moet agrarische verbreding mogelijk zijn. Agrarische verbre-
ding, als hoevetoerisme, thuisverkoop en -verwerking en zachte recreatie, is 
erop gericht de landbouw mogelijkheden te bieden nieuwe functies uit te 
bouwen. Het kan een meerwaarde bieden en mogelijke inkomensverliezen 
compenseren in die gebieden waar andere open ruimte functies belangrijk zijn 
en de productiefunctie afneemt. Deze eisen van de leefbare landbouw moeten 
goed afgewogen worden tegenover de mogelijkheden tot verbreding. Vooral 
van belang zijn de mogelijke randvoorwaarden vanuit de agrarische verbre-
ding. 



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 27 van 85     

Hedendaagse agrarische omgeving met het fysisch systeem als onderlegger 

Schaalvergroting, intensivering en een loskoppeling tussen landbouw en het 
fysisch systeem leiden tot steeds meer conflicten. Het uitbouwen van een kwa-
litatieve agrarische ruimte komt zowel de landbouw als het imago van de 
landbouw ten goede. Het uitbouwen van een duurzame landbouw is de beste 
garantie voor het voortbestaan van de sector. Rekening houden met de 
draagkracht van het gebied, aandacht voor duurzame landbouwproductieme-
thoden, afstemming op het fysisch systeem en landschapsbeheer vormen hier 
essentiële onderdelen van. Een landbouw die al deze dingen naast zich neer-
legt, is sociaal niet langer aanvaardbaar. 

Binnen de context van de moderne landbouw is een integrale afstemming niet 
haalbaar. Er wordt daarom gewerkt rond bepaalde delen binnen de gemeen-
te. Er worden duidelijk gestructureerde gehelen afgebakend. In bepaalde ge-
bieden komen functies gescheiden voor, in andere verweven. Speciale aan-
dacht gaat naar het noorden van de gemeente en de beekvalleien. De aanwe-
zige ecologische en landschappelijke waarden in het noorden van de gemeente 
gaan moeilijk samen met intensieve, grondloze landbouwvormen. Grondge-
bonden landbouw met aandacht voor KLE wordt hier gestimuleerd. In het 
zuiden zal de afstemming vooral gebeuren door het aanduiden van bouwvrije 
zones en zones waar graslandgebruik gestimuleerd wordt. 

Op lange termijn uitdoven van landbouw buiten de agrarische gebieden 

Dit is het geval voor de landbouwgebieden gelegen binnen de ring, woonuit-
breidingsgebied volgens het gewestplan. Het landbouwgebruik zal er op lange 
termijn plaats moeten maken voor een nieuwe bestemming in functie van de 
kern, waardoor grotere aaneengesloten landbouwgebieden gevrijwaard kun-
nen worden van bebouwing. Zolang de bestemming in functie van de kern 
nog niet nodig blijkt, kan de landbouw er verder werken onder voorwaarden. 
Nieuwe bedrijfszetels zijn niet toegelaten, de bestaande zetels kunnen blijven 
bestaan.  

Landbouwactiviteiten die gelegen zijn in of nauw aansluitend bij natuurge-
bieden kunnen gestimuleerd worden om natuurdoelstellingen te integreren 
bv. via beheersovereenkomsten.  
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5.3.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VAN DE GEWENSTE AGRARISCHE 
STRUCTUUR 

Ruiselede behoort deels tot de intensief gedifferentieerde agrarische structuur 
en gedeeltelijk tot de grondgebonden agrarische structuur van het PRS-WVl. 
De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur kan gebeuren 
door het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente. Een verfijning van de 
gewenste agrarische structuur is een taak voor de gemeente. In wat volgt 
wordt de agrarische structuur verder gedifferentieerd en wordt voor de ver-
schillende gebieden de rol van de verschillende structuren duidelijk gemaakt. 

 

5.3.2.1 Verwevingsgebieden (landbouw en natuur) zie 5.2.2.2  

 

5.3.2.2 Samenhangende landbouwgebieden 

Binnen de samenhangende landbouwgebieden is de landbouw de hoofdfunc-
tie. Akkers en weilanden worden afgewisseld met verspreid gelegen land-
bouwzetels. Andere functies zijn slechts in beperkte mate aanwezig waardoor 
de landbouwruimten zowel ruimtelijk als functioneel zeer goed samenhangen. 
Andere functies kunnen nooit een dergelijke impact op de landbouw hebben, 
dat een goede bedrijfsvoering hierdoor bemoeilijkt wordt.  

Als samenhangend landbouwgebied komt in principe gans het gebied ten 
zuiden van de Wantebeek in aanmerking. De N37 en de Bruggesteenweg 
vormen ruimtelijke barrières in het gebied: de N37 wegens de moeilijke over-
steekbaarheid, de Bruggestraat wegens de hoge bebouwinggraad. Er kunnen 
ruimtelijk een aantal deelgebieden onderscheiden worden: 

− alle zones ten noorden van de Wantebeek die niet als GEN, GENO of 
verwevingsgebied aangeduid worden; 

− gebied ten zuiden van de Wantebeek en ten noorden van de N37, met 
uitsluiting van een strook rond de Bruggesteenweg (zie verder); 

− gebied ten zuiden van de N37. 

Vrijwaren van het open agrarisch gebied 

Naast hun landbouwkundige waarde hebben deze gebieden een belangrijke 
rol te vervullen in het behoud van de open ruimte. In de samenhangende 
landbouwgebieden worden daarom geen nieuwe zonevreemde gebouwen toe-
gelaten. De bestaande verweving landbouw, landelijk wonen en de historisch 
gegroeide bedrijvigheid kan in vele gevallen blijven bestaan.  
Bepaalde zones binnen de samenhangende landbouwgebieden zullen aange-
stipt worden voor specifieke doeleinden (bouwvrije zones, graslandcom-
plexen, …). Binnen deze gebieden blijft de landbouw steeds de hoofdfunctie. 
Het afbakenen heeft als doel resterende, samenhangende landbouwgronden 
te beschermen en te vrijwaren.  
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Visuele kwaliteit 

Randvoorwaarden met betrekking tot de bedrijfsgebouwen worden gediffe-
rentieerd afhankelijk van de ligging. Dit om de bestaande structuren in het 
noorden zoveel mogelijk te behouden en te versterken en in het zuiden het 
nieuwe landschap vorm te geven via een ruimtelijk concept dat nieuwe ingre-
pen integreert met de nadruk op de visuele kwaliteit. 

 

5.3.2.3 Landbouwzone met ruimte voor andere activiteiten  

Het gaat om samenhangende landbouwgebieden die door hun ruimtelijke 
kenmerken, de al aanwezige functies en de impact van bestaande infrastruc-
tuur potenties bieden voor de opvang van andere activiteiten binnen de land-
bouwzones. Het gaat om een gebied behorend tot de samenhangende land-
bouwgebieden dat het meest geschikt is om andere activiteiten in de open 
ruimte in de mate van het mogelijke te groeperen. Een ongebreidelde sprei-
ding van dergelijke activiteiten over de samenhangende landbouwgebieden is 
niet wenselijk. Volgende zone lijkt hiervoor het meest aangewezen: 

− Een zone van ongeveer 1,5 km langs beide zijden van de Bruggesteen-
weg tussen de Wantebeek en De Klaphulle en De Klaphulle en het lan-
delijk woongebied in de Bruggesteenweg (met uitsluiting van de beek-
valleien); 

Ruimte voor andere activiteiten 

Het beleid richt zich op kansen voor andere activiteiten binnen het land-
bouwgebied. Het is de bedoeling dat deze zone, binnen een aantal randvoor-
waarden, andere activiteiten kan opnemen, die bij voorkeur openruimte-
georiënteerd zijn, bij de landbouw aanleunen en die omwille van hun aard of 
ruimtebehoefte niet in het centrum kunnen ingepast worden. De activiteiten 
dienen steeds getoetst aan de goede ruimtelijke ordening en afgewogen tegen-
over de draagkracht van de ruimte: 

- functies moeten passen bij de aard van het gebied en sluiten wat 
schaal betreft aan bij de omgeving (lokale activiteiten), maw. nieuwe 
activiteiten kunnen geen aanleiding geven tot substantiële schaalver-
groting; 

- functies/activiteiten kunnen zich enkel ontwikkelen op bestaande si-
tes; 

- functies mogen geen schadelijke gevolgen hebben voor landbouw, na-
tuur en landschap; 

- de verkeersimpact moet goed afgewogen worden. 

Dit betekent concreet dat nieuwe inplanten van bedrijfszetels voor deze func-
ties niet kunnen. Nieuwe functies zijn enkel toegelaten via een functiewijzi-
ging van bestaande landbouwbedrijfszetels, leegstaande gebouwen of van 
bestaande ambachtelijke sites. In functie van de nieuwe activiteiten kan be-
perkte bijkomende bebouwing of verbouwing toegelaten worden, waarbij het 
bestaande gebouw minstens als basis behouden blijft. Afhankelijk van de 
aard van de activiteiten en van de draagkracht van de omgeving dienen de 
concrete mogelijkheden geval per geval bepaald te worden en eventueel ver-
taald in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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De gemeente geeft als suggestie mee: lokale toeleverende en verwerkende be-
drijven met een ruimtelijk – functionele relatie met de landbouw, maar ook 
bepaalde vormen van dienstverlening of bepaalde kleinhandelsbedrijven die 
niet exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn, alsook bepaalde laagdy-
namische toeristisch – recreatieve activiteiten van het buitengebied. 

Voor de toegelaten functiewijzigingen wordt verwezen naar het specifieke 
beleidskader voor het wijzigen van functies van leegstaande gebouwen in 
landbouwgebied van de Provincie West – Vlaanderen (in opmaak). Volgende 
activiteiten worden als suggestie meegegeven: wonen, paardenhouderij, ma-
nege, kinderboerderij, loonwerker, dierenarts, kruidenkwekerij, … Gebou-
wen met bijzondere historische, landschappelijke en/of architectonische 
waarde (bv. waardevolle hoeves) krijgen extra mogelijkheden bij herbestem-
ming (zie ook 5.4.2.5 Zonevreemde woningen). 

In de overige samenhangende landbouwgebieden worden deze functies ont-
moedigd of geweerd, omdat een ongecontroleerde verspreiding ervan het 
functioneren van de agrarische structuur kan ondermijnen.  

 

5.3.2.4 Zoekzones voor het stimuleren van graslandgebruik 

Om geen hypotheek te leggen op het functioneren van de landbouw binnen 
Ruiselede, wordt teeltdifferentiatie beperkt tot het aanduiden van zones waar 
graslandgebruik gestimuleerd wordt. Hiervoor komen vooral de valleien in 
aanmerking evenals bepaalde verbindingen daartussen. In het noorden van 
de gemeente is er traditioneel veel grasland aanwezig. Volgende overwegingen 
liggen aan de basis: 

� de bodemgeschiktheid van natte alluviale gronden voor grasland is veel groter 
dan voor eender welke andere teelt. Traditioneel is het bodemgebruik in valleien 
daarom minder intensief. 

� Er wordt voorkomen dat in geval van hoge grondwaterstanden of winterover-
stromingen de bodem verslempt en de structuurkwaliteit afneemt.  

� Een dominantie van grasland komt de landschappelijke waarde van valleien ten 
goede. Het typische valleilandschap wordt immers traditioneel gekenmerkt door 
weilanden. Bovendien verhoogt graslandgebruik de openheid van een vallei en 
daarmee de visuele beleving (recreatief medegebruik). 

� Voor de verbindingen tussen valleien werd uitgegaan van de reeds bestaande 
concentraties aan graslanden.  

De aanduiding beperkt zich hier tot zoekzones. Deze zoekzones zijn ruim en 
voor de afbakening van de zones op perceelsniveau, waarbij de bodemkaart 
sturend zal werken, is bijkomend onderzoek nodig. 

− delen van de vallei Wantebeek 

− omgeving Pannemeersen 

− omgeving Geite 

− omgeving Vlaagt 
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Dominant graslandgebruik uitbouwen 

In zones waar graslandgebruik wordt gestimuleerd, wordt gestreefd naar een 
dominantie van grasland en de ombuiging van de trend om steeds meer gras-
landen om te zetten in maïs. In de zones moet in de eerste plaats een stimula-
tiebeleid tot vrijwillig afsluiten van beheersovereenkomsten gevoerd worden 
en moet het historisch permanente grasland beschermd worden. In welke 
mate ander dan graslandgebruik moet geweerd worden en de manier waarop, 
vormt onderdeel van bijkomend onderzoek. De leefbaarheid van de land-
bouwbedrijven staat bij deze afweging voorop. Het kan niet de bedoeling zijn 
dergelijke teeltbepalingen op te leggen dat ze de dynamiek van de landbouw 
ondermijnen. 

 

5.3.2.5 Bouwvrije zones 

Bouwvrije zones binnen de samenhangende landbouwgebieden zijn zones 
waar geen enkele vorm van bijkomende bebouwing wordt toegestaan om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de (grondgebonden) landbouw te garande-
ren. Bouwvrije zones zijn beperkt in omvang en worden zo geselecteerd dat er 
geen bestaande bedrijfszetels in opgenomen zijn. Bij de afbakening moet er-
voor worden gezorgd dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor 
agrarische bedrijfsgebouwen net buiten de bouwvrije zones behouden blijven. 

Op gemeentelijk niveau kunnen bouwvrije zones afgebakend worden ter on-
dersteuning van de grondgebonden landbouw. Zoekzones binnen Ruiselede 
zijn: 

− het gebied ten zuiden van de N37 (o.a. Pannemeersen); 

− het gebied rond Sint-Pietersveld; 

− stroken, beperkt in omvang, in de beekvalleien. 

In afwachting van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een eventuele herlo-
kalisatie van landbouwbedrijfszetels niet toegestaan ten noorden van de 
Wantebeek, wel in het gebied ten zuiden van de Wantebeek. 

Bouwmogelijkheden binnen de zones 

Binnen de bouwvrije zones kan geen bebouwing toegelaten worden, ook geen 
agrarische. Open waterputten of noodzakelijke uitrustingen en constructies 
voor land- en tuinbouwdoeleinden op akkers en weilanden wordt hier niet 
begrepen onder agrarische bebouwing. Het aanduiden van de bouwvrije zo-
nes geeft de mogelijkheid de ruimtelijke spreiding van de (agrarische) bebou-
wing te beperken en zoveel mogelijk aaneengesloten landbouwgebied te vrij-
waren. Het weren van elke vorm van bebouwing verzekert de leefbaarheid 
van de grondgebonden landbouw en verhindert dat een nieuw (agrarisch) 
bedrijf ruimte inneemt die optimaal ingericht en zeer geschikt is voor grond-
gebonden teelten. 
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Vrijwaren van de valleien 

Het aanduiden van bouwvrije zones langs de beken ondersteunt de vooropge-
stelde maatregelen en doelstellingen ter vrijwaring van de valleigebieden. Het 
zorgt daarenboven voor een afstemming van de landbouw op het fysisch sys-
teem, een relatie die de laatste jaren wat verloren is gegaan. Daarnaast ver-
hoogt het de leesbaarheid en ondersteunt het de landschappelijke kwaliteit 
van het gebied. 

 

5.3.2.6 Uitdovende landbouwzones 

Het betreffen zones die een niet-agrarische bestemming hebben volgens het 
gewestplan (bv. woonuitbreidingsgebied) maar toch door de landbouw ge-
bruikt worden. Deze landbouwgebieden kunnen een nieuwe invulling krijgen 
in functie van de kern wanneer behoeftes aan bijkomende ruimte voor wo-
ningen of lokale bedrijven kan aangetoond worden (op langere termijn, na 
2007). Tot zolang kan de landbouwer er verder werken, zonder dat het be-
drijf, qua gebouwen, nog kan uitbreiden. Het gaat om: 

− Het oostelijke woonuitbreidingsgebied aansluitend bij de kern. Bepaal-
de delen hiervan zullen op korte termijn een nieuwe invulling krijgen; 

− Het zuidelijke woonuitbreidingsgebied, waarvan een klein gedeelte op 
korte termijn een nieuwe invulling zal krijgen, de rest is voorzien op 
lange termijn; 

 

5.3.2.7 Ontwikkelingsperspectieven voor andere gebruikers 

In de samenhangende landbouwgebieden is landbouw de hoofdfunctie (met 
uitzondering van verwevingsgebieden). Dit betekent niet dat er geen andere 
functies voorkomen. Deze functies zijn echter ondergeschikt en gebonden aan 
voorwaarden, die een verstoring van de professionele landbouw moeten te-
gengaan. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen precies aangeven wat de beperkingen 
en mogelijkheden zijn van deze andere functies binnen de landbouwgebieden. 
Dit moet zowel betrekking hebben op de uitbreiding van bestaande activitei-
ten, oprichting van nieuwe gebouwen of de functiewijziging van vrijkomende 
landbouwzetels. Per zone kunnen gebiedsgerichte voorwaarden geformuleerd 
worden gebaseerd op de draagkracht van de ruimte. 

Hobby land- en tuinbouw 

Het RSV stelt dat hobby land- en tuinbouw niet thuis hoort binnen de gebie-
den van de agrarische structuur. Deze gebieden worden voorbehouden en 
ingericht voor professionele landbouw. Hobbylandbouw dient dan ook als 
nevenfunctie beschouwd te worden en wordt verwezen naar de kernen in het 
buitengebied. 
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De gemeente wenst vooral de nadruk te leggen op de ‘vertuining’ van de open 
ruimte. Er moet vermeden worden dat grote tuinen bij landhuizen de open-
heid van het agrarische landschap onderbreken. Door onaangepaste afslui-
tingen en beplantingen wordt het typische karakter van het landbouwland-
schap verstoord. Bij de aanleg wordt onvoldoende rekening gehouden met de 
omgeving. Er moet aandacht gaan naar de inpassing in het landschap, de 
integratie van afsluitingen en aanplantingen en het beperken van de opper-
vlakte die effectief in tuin wordt omgezet.  

Natuur en landschap 

Natuur en landschap kunnen in principe overal een plaats krijgen binnen de 
samenhangende landbouwgebieden. Ze zijn wel ondergeschikt en men spreekt 
van medegebruik. De landbouwer kan overal in agrarisch gebied op vrijwilli-
ge basis via beheersovereenkomsten aandacht besteden aan deze functies.  

Toeristisch-recreatieve activiteiten en sterk bij de landbouw aanleunende activi-
teiten 

Gedeeltelijke functiewijzigingen van landbouwbedrijfszetels naar toerisme en 
recreatie, sterk aan de landbouw gerelateerde activiteiten, … kunnen een 
meerwaarde betekenen voor de leefbaarheid van de landbouwbedrijven. Ze 
kunnen toegestaan worden zolang het een nevenactiviteit betreft en de land-
bouwfunctie duidelijk de hoofdfunctie blijft. Zo kan hoevetoerisme in princi-
pe overal in agrarisch gebied binnen bestaande landbouwbedrijven.  

Een volledige functiewijziging van bedrijfszetels naar maneges, kinderboerde-
rijen, plattelandstoerisme en dergelijke, zijn vormen van recreatieve voorzie-
ningen die niet thuis horen in de samenhangende landbouwgebieden. De ge-
meente doet de suggestie aan de hogere overheid om bij de opmaak van een 
RUP sommige van deze activiteiten toe te laten in de landbouwzone met 
ruimte voor andere activiteiten (zie 5.3.2.3: suggesties aan de hogere over-
heid).  

Het gebied ten noorden van de N37 sluit aan bij het toeristisch-recreatief 
netwerk rond Bulskampveld. Hier zijn toeristisch-recreatieve functiewijzigin-
gen mogelijk ter ondersteuning van dit netwerk. We verwijzen hier naar het 
specifiek beleidskader met betrekking tot toerisme en recreatie van het Pro-
vinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. 

Wonen en ambachtelijke bedrijvigheid 

Voor de ontwikkelingsperspectieven van zonevreemde woningen in de sa-
menhangende landbouwgebieden wordt verwezen naar de gewenste nederzet-
tingsstructuur. Richtlijnen voor ambachtelijke bedrijvigheid in de samenhan-
gende landbouwgebieden vindt men onder de gewenste economische struc-
tuur. 

 

Kaart 3: gewenste agrarische structuur 
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5.4  DE GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

5.4.1 DOESTELLINGEN 

Kernversterkend werken 

Om dit te bereiken moet het wonen in de dorpskern aantrekkelijk worden 
gemaakt. Een eerste element bestaat erin daadwerkelijk woonmogelijkheden 
binnen de kern te creëren. Dit kan door inbreidingsprojecten die bouwen in 
de kern stimuleren en lintbebouwing en verspreide bebouwing in de open 
ruimte tegen gaan. Op die manier kunnen meer mensen in de kern wonen en 
wordt het financiële draagvlak van de kleinhandel ondersteund. De voorkeur 
gaat uit naar het stimuleren van halfopen en gesloten bebouwing. Een dicht-
heid van 15 WE/ha wordt nagestreefd. Op die manier sluit men trouwens 
beter aan op de traditionele bouwtypes van kernen in het buitengebied. Zui-
nig ruimtegebruik vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huis-
vestingsmogelijkheden in de kern via renovatie. 

Dit wil echter niet zeggen dat alles moet worden volgebouwd. Een tweede 
opgave bestaat er in een aangename woonsfeer uit te bouwen. De aanwezig-
heid van pleinen en parken samen met speelruimten is belangrijk voor de 
leefbaarheid van de kern. Ook de versterking van groene fragmenten in de 
kern dragen hiertoe bij. 

Differentiatie en vermenging van woningsoorten 

De toenemende vergrijzing en gezinsverdunning vragen een aangepast woon-
beleid. Daarnaast is het inkomen van de inwoners erg uiteenlopend wat een 
deel van de bevolking vragende partij maakt op de sociale huur- en koop-
markt. Het creëren van een divers aanbod zoals bejaardenwoningen, service-
flats, sociale koop- en huurwoningen, studio’s en appartementen naast ruime 
eengezinswoningen is aangewezen. Van belang voor de leefbaarheid van de 
gemeenschappen en voor de integratie van de verschillende bevolkingsgroe-
pen, is dat de verschillende soorten woningen (huur-koop, huis-appartement, 
open-gesloten, klein-groot) voldoende vermengd worden. Uiteraard moet dit 
op een evenwichtige en ruimtelijk verantwoorde manier gebeuren. 

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 

Nieuwe projecten horen zich op een logische manier in te passen in de be-
staande structuur van de kern. Elk project dient in te spelen op de omgeving 
en mooie zichten op dorp, landschap of beeldbepalende elementen te behou-
den of te versterken. Daarnaast moet meer aandacht gaan naar het uitzicht 
van nieuwe bouwprojecten. Waardevolle, karaktervolle vormgeving en een 
goede stedenbouw verrijken de omgeving. 

Activiteiten verweven binnen de hoofdkern 

Binnen de kern komen veel activiteiten en functies voor die de woonfunctie 
ondersteunen: gemeenschapsvoorzieningen, handelszaken, dienstverlening, 
openbaar groen, sport en spelvoorzieningen, … De aanwezigheid en nabij-
heid van deze functies draagt bij tot de aantrekkelijkheid en levendigheid van 
de kern. Daarom wordt deze verwevenheid verder ondersteund, zolang de 
activiteiten niet storend zijn voor de woonomgeving. 
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Beperken van de bebouwing in de open ruimte 

De open ruimte in Ruiselede wordt zoveel mogelijk voorbehouden voor de 
landbouw. De bebouwing buiten de bestaande woonconcentraties wordt on-
dergeschikt aan de kwaliteiten en structuur van de open ruimte. Voor de be-
staande bebouwing in de open ruimte wordt een reglementering uitgewerkt 
waarbij de landbouw (of in bepaalde gevallen de natuur) de randvoorwaar-
den stelt. 
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5.4.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE NEDERZETTINGSSTRUC-
TUUR 

5.4.2.1 Ruiselede-centrum als hoofddorp 

Het PRS-WVL selecteert Ruiselede-centrum als structuurondersteunend 
hoofddorp. De rol die Ruiselede hierdoor toegewezen krijgt is gericht op wo-
nen en werken en een bovenlokale verzorgende functie. Bijkomende wonin-
gen dienen voor de opvang van de eigen groei, niet kerngebonden aangroei en 
groei van andere kernen in het buitengebied.  

Ruiselede-centrum wordt verder uitgebouwd als zwaartepunt van de gemeen-
te en vervult een dienstverlenende functie naar de omliggende dorpen toe. De 
behoefte aan bijkomende woningen, buiten de bestaande juridische voorraad, 
wordt hier opgevangen. Hier zal de vraag naar nieuwe woningtypen, zoals 
appartementen en groepswoningbouw, ondervangen worden. Binnen Ruise-
lede-centrum wordt een voorzieningenniveau uitgebreid en ondersteund. Het 
draagvlak in Doomkerke, Kruiskerke en De Klaphulle voor voorzieningen is 
te klein. De bereikbaarheid vanuit deze dorpen naar de centrale voorzienin-
gen is daarbij essentieel en moet goed uitgebouwd worden. 

Doelstellingen voor het hoofddorp zijn: 

− het streekeigene van de dorpskom benadrukken door bestaande beeld-
bepalende gebouwen maximaal te behouden omdat ze bijdragen tot het 
specifieke karakter van de dorpskom en bij nieuwe gebouwen aandacht 
te besteden aan een inpassing in de omgeving; 

− verdichting nastreven (15 WE/ha), via inbreiding. Dit dient wel ge-
stuurd te worden: indien passend in de omgeving kunnen maximaal 3 
+1 bouwlagen voorzien worden in Ruiselede-centrum, met uitzonde-
ring voor BPA Centrum waar het aantal bouwlagen beperkt is tot 2+1. 
Om het wonen in een natuurlijke en landelijke omgeving te bewaren, 
moet er steeds op gelet worden dat het nodige groen in de woonomge-
ving voorzien wordt of aanwezig blijft; 

− woningen die onmiddellijk aansluiten bij de kern, zullen in het Ruimte-
lijk Uitvoeringsplan zonevreemde woningen gelijkaardige ontwikke-
lingsperspectieven krijgen als het aanpalende woongebied. Daarnaast 
wenst de gemeente in de Kruiswegestraat, i.f.v. een kwaliteitsvolle en 
logische afwerking van de woonomgeving, op de site van een oud land-
bouwbedrijf 4 bijkomende kavels te creëren (op lange termijn).  

 



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 37 van 85     

Woningprogrammatie 

Uit de woningbehoeftestudie van het informatief gedeelte blijkt een tekort 
van 42 woongelegenheden voor de periode 2003-2007. Het juridische aanbod 
op 01/01/2003 van 54 woongelegenheden is voldoende om het toebedeelde 
aantal woongelegenheden, zijnde 44, op te vangen, maar onvoldoende om de 
eigen groei van 96 woongelegenheden op te vangen.  

• De realisatie van de taakstelling van 44 bijkomende woongelegenheden 
kan binnen het bestaande juridische aanbod van 54 woongelegenheden 
opgevangen worden.  

• Om het tekort van 42 woongelegenheden op te vangen kan de gemeente 
een beroep doen op het provinciale reservepakket. Het dient wel te gaan 
om woongelegenheden voor sociale doelgroepen. Concreet wordt deze 
mogelijkheid ingevuld door het woonproject van HMWV. Het woonpro-
gramma van de HMWV wordt gerealiseerd op de gronden in hun eigen-
dom, zijnde een gebied van 2,5 ha. Deze gronden zijn gelegen in WU2, 
aansluitend bij de plaats waar al sociale woningen werden gebouwd. Niet-
tegenstaande het PRS een maximumgrens van 2 ha opgeeft, kan het gebied 
van 2,5 ha ontwikkeld worden. 
(zie bijlage: principieel akkoord Bestendige Deputatie) 

In het informatief gedeelte wordt voor de periode 2007-2012 een behoefte 
vastgesteld aan 24 bijkomende woongelegenheden.  

• De gemeente reserveert WU2 voor mogelijke ontwikkelingen op korte en 
middellange termijn. Dit sluit het dichtst aan bij het centrum en er zijn 
mogelijkheden voor een rechtstreekse ontsluiting voor zachte weggebrui-
kers naar het centrum. Dit gebied leent zich ook het best om de voorzie-
ningen optimaal te kunnen uitbouwen en het waardevolle landschap niet 
in gevaar te brengen. De woonuitbreiding dient strikt gefaseerd te verlo-
pen in functie van de berekende woonbehoeften, te beginnen met het ge-
bied dat meest aansluit bij de kern voor de behoefte op korte termijn 
(2007-2012). De gemeente zal naar kwalitatieve woonprojecten streven. 

 

• De resterende 1 ha van WU1 alsook het deel van WU3 dat niet herbe-
stemd wordt als lokale ambachtelijke zone, worden gereserveerd voor 
ontwikkelingen op lange termijn (mogelijks te ontwikkelen in de periodes 
na 2012, indien behoefte wordt aangetoond).  



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 38 van 85     

• Het creëren van 4 bijkomende kavels langs de Kruiswegestraat wordt gere-
serveerd voor ontwikkelingen op lange termijn (mogelijks aan te snijden 
na 2012, indien de behoefte kan aangetoond worden). Bij de opmaak van 
het RUP zal nagegaan worden waar deze kavels zullen gecompenseerd 
worden. 

 

5.4.2.2 Woningdifferentiatie 

Het gemeentebestuur wenst een beleid te voeren dat voorziet in een gediffe-
rentieerd aanbod van woonmogelijkheden en waarbij in zekere mate wordt 
geanticipeerd op volgende processen:  

− Net zoals in vele gemeenten zijn de prijzen van de bouwgronden sterk gestegen de laats-
te jaren. Met een aanbod van betaalbare kavels wenst de gemeente de minder vermo-
genden (en dus vaak de jonge gezinnen) in staat te stellen een eigen woning op te trek-
ken. Op die manier hoopt de gemeente haar jonge gezinnen binnen de gemeente te hou-
den; 

− Ook aan de tendens van een verouderende bevolking en de huidige wachtlijsten voor 
bejaardenwoningen wenst de gemeente niet voorbij te gaan. Het aandeel bejaardenwo-
ningen dient opgetrokken te worden. 

De gemeente opteert voor het aanbieden van kleine, betaalbare, al dan niet 
sociale kavels, een aantal sociale koopwoningen, bejaardenwoningen en wo-
ningen in de private sector. Net zoals in vele gemeenten zijn de prijzen van 
bouwgrond de laatste jaren sterk gestegen. Tot op heden werden nog geen 
sociale bouwkavels gerealiseerd in Ruiselede.  

Door het aanbieden van nieuwe betaalbare kavels wenst de gemeente de min-
der vermogenden ( en dus vaak de jonge gezinnen) in staat te stellen een eigen 
woning op te trekken. Zo hoopt ze haar jonge gezinnen binnen de gemeente 
te houden. Met het optrekken van het aandeel bejaardenwoningen wenst de 
gemeente een antwoord te bieden op de tendens van een verouderende bevol-
king en de huidige wachtlijsten voor bejaardenwoningen. Dit zal over meer-
dere planperiodes gespreid worden. 

Momenteel bestaat de woningvoorraad in Ruiselede uit 93.3% private sector 
en 6.7% sociale sector. De gemeente wenst tegen 2007 het aandeel van de so-
ciale sector op te trekken tot 9% van de totale woningvoorraad op dat mo-
ment.  

 2002 2007 2012 

Totale woningvoorraad 1 879 2 009 2 067 

Aandeel sociale sector (%) 6,7% 9,0% 12% 

Aandeel sociale sector absoluut 126 181 248 

 

Tegen 2007 (huidige planperiode) moeten in dat geval 55 bijkomende sociale 
wooneenheden gecreëerd worden. Deze behoefte wordt ingevuld door het 
project van VHM dat voorziet in de bouw van 52 sociale huur- en koopwo-
ningen op de gronden in hun eigendom. Op die manier kan de gemeente haar 
sociaal woonpatrimonium uitbreiden. 

In de volgende planperiode (2007-2012), zal de gemeente zich concentreren 
op de bouw van bejaardenwoningen, sociale kavels en sociale koopwoningen. 
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5.4.2.3 Landelijke parochies in bosrijke omgeving 

Hiertoe worden Doomkerke en Kruiskerke gerekend. Deze parochies functi-
oneren duidelijk op een lager niveau. Ze zijn vrij klein en bieden een beperkt 
aantal basisvoorzieningen. Hier worden dan ook geen bijkomende ontwikke-
lingen opgevangen. Binnen deze parochies kan enkel de bestaande juridische 
woonvoorraad binnen het landelijke woongebied en bestaande verkavelingen 
verder ingevuld worden. Het landelijk wonen in relatie met de bosrijke omge-
ving kenmerken deze parochies. 

Doelstellingen voor de landelijke parochies zijn: 

− afbakenen van de bebouwing. Concreet zullen bestaande vergunde wo-
ningen en tuinstroken, waarvan het perceel gelegen is net naast en di-
rect aansluitend bij een (landelijk) woongebied volgens een plan van 
aanleg, gelijkaardige mogelijkheden krijgen als het landelijke woonge-
bied via een RUP. Met dit RUP wordt een eenduidige afbakening van 
het dorp beoogd. Het is niet de bedoeling via dit RUP bijkomend juri-
disch aanbod te creëren via nieuwe kavels of door de omzetting van 
eengezins- naar meergzinswoningen.  

− garanderen van de leefbaarheid en de woonkwaliteit door groen te 
voorzien en door de verkeersstructuur aan te passen aan de woonfunc-
tie. Verder zal gewerkt worden naar een duidelijk centrum dat de 
woongroep structureert en een eigen karakter heeft; 

− landelijk wonen in een bosrijke omgeving behouden; 

− goede bereikbaarheid van de voorzieningen in Ruiselede-centrum na-
streven. 

 

5.4.2.4 Rurale woonconcentraties 

Als woonconcentraties komen De Klaphulle, omgeving Oud Haantje, omge-
ving Abeelhoeve en het woongebied met landelijk karakter in de Brugge-
steenweg, in aanmerking. Woonconcentraties zijn te klein waardoor kernge-
bonden voorzieningen ontbreken. Daarenboven dragen ze te weinig identi-
teitsbepalende elementen om als landelijke woondorp uit te bouwen. Ze zijn 
op het gewestplan grotendeels erkend als landelijk woongebied en uiten zich 
als uitloper van de hoofdkern of als een geïsoleerde eenheid. Bijkomende wo-
ningen zijn enkel mogelijk binnen het bestaand juridisch aanbod. Het creëren 
van nieuwe woonpotenties is uitgesloten en zou een schaalbreuk van het ge-
bied teweegbrengen.  

Doelstellingen zijn: 

° afbakenen en afwerken van de bebouwing. Concreet zullen bestaande 
vergunde woningen en tuinstroken, waarvan het perceel gelegen is net 
naast en direct aansluitend bij een (landelijk) woongebied volgens een 
plan van aanleg, gelijkaardige mogelijkheden krijgen als het landelijke 
woongebied via een RUP. Met dit RUP wordt een eenduidige afbake-
ning van het dorp beoogd. Het is niet de bedoeling via dit RUP bijko-
mend juridisch aanbod te creëren via nieuwe kavels of door de omzet-
ting van eengezins- naar meergzinswoningen. 
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° landschappelijk integreren, rekening houdend met de structurerende 
functies van het buitengebied en het vrijwaren van open ruimte relaties; 

° voor het woongebied met landelijk karakter langs de Bruggesteenweg 
wordt in het RUP geconcretiseerd welke toekomstige ontwikkelingen 
binnen deze woonomgeving wenselijk zijn en onder welke voorwaar-
den. Nieuwe, bijkomende activiteiten zijn niet aangewezen. Bestaande 
activiteiten kunnen verder ontwikkelen rekening houdend met de 
draagkracht van de omgeving. De activiteiten blijven m.a.w. verenig-
baar met de woonomgeving: een substantiële schaalvergroting, intensi-
vering naar (landbouw)activiteiten met een industrieel karakter alsook 
een toename van het verkeersgenererende karakter zijn niet verenigbaar 
met de draagkracht van de omgeving en zijn dus niet aanvaardbaar. 
Nieuwe ingrepen zijn beperkt in omvang, worden afgestemd op de om-
gevende bebouwing en krijgen een goede landschappelijke inpassing via 
buffering. 

 

5.4.2.5 Zonevreemde woningen 

Om de open-ruimte te vrijwaren, moet het bestaande woningpatrimonium 
maximaal benut worden, indien ruimtelijk verantwoord. De gemeente wenst 
een maximale rechtszekerheid voor deze woningen maar ook eenvoudig han-
teerbare regels.  

De problematiek van zonevreemde woningen wordt grotendeels opgelost in 
de vigerende wetgeving. Deze wordt door het gemeentebestuur als voorlopige 
oplossing aanvaard voor het gehele grondgebied. Onderstaande nuancerin-
gen dienen verder te worden uitgewerkt en verfijnd in een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. 

In dit RUP kunnen enkel de bestaande (effectieve en potentiële) zonevreemde 
wooneenheden opgenomen worden. Er kunnen met name geen bijkomende 
woonmogelijkheden gecreëerd worden. Nieuwe woningen of nieuwe verkave-
lingen in de open ruimte zijn niet toegelaten buiten de wettelijke mogelijkhe-
den. 

Algemeen 

• Voor alle bestaande niet-verkrotte woningen die hoofdzakelijk vergund 
zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen onderhouds- en instand-
houdingswerken, die al dan niet betrekking hebben op de stabiliteit, wor-
den uitgevoerd.  

• Tevens kunnen werken worden uitgevoerd die vrijgesteld zijn van een ste-
denbouwkundige vergunning.  

• In geval van overmacht is ook herbouw mogelijk, met uitzondering van de 
zonevreemde woningen gelegen in gebieden waar de regelgeving een be-
voegdheid is van hogere overheden (bv. VEN-gebieden)2. 

• Landbouwbedrijfswoningen kunnen na stopzetting van de activiteit in alle 
zones de bestemming particuliere woning krijgen zodat het behoud ervan 

                                                         

2 De gemeente meent dat er momenteel geen woningen in dergelijke gebieden aanwezig zijn. 



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 41 van 85     

gegarandeerd kan worden. De voorwaarden voor zonevreemde woningen 
worden dan van toepassing. 

 
Specifiek 

Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen de volgende gevallen: 

• Behoorlijk vergunde woningen waarvan het perceel gelegen is net naast en 
direct aansluitend bij een (landelijk) woongebied volgens een plan van 
aanleg; 

• Behoorlijk vergunde woningen in alle agrarische gebieden;  
• Behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere dan agrarische gebieden. 
 

Zonevreemde woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied volgens een plan 
van aanleg 

Deze woningen betekenen slechts een geringe aantasting van de open ruimte. 
Morfologisch vormen ze één geheel met het woongebied3. Deze woningen 
krijgen daarom gelijkaardige ontwikkelingsmogelijkheden als het woonge-
bied4. Ze kunnen met andere woorden verbouwd, herbouwd en uitgebreid 
worden. Omvorming tot meergezinswoning is niet mogelijk, gezien op die 
manier bijkomende (zonevreemde) woongelegenheden worden gecreëerd.  

Bijkomend kunnen bepalingen worden opgenomen inzake de afwerking van 
het woongebied en inpassing in de omgeving (bv. opleggen van ‘groene’ per-
ceelsafsluitingen, groenvoorzieningen afstemmen op de direct omgeving, cre-
eren van een uniforme achterkavelgrens met kleine houtkant). 

Zonevreemde woningen in alle agrarische gebieden  

De gemeente wenst een uniforme aanpak waarbij het open landschap maxi-
maal gevrijwaard wordt. De zonevreemde woningen kunnen verbouwd en 
herbouwd worden. De woningen krijgen dezelfde uitbreidingsmogelijkheden 
als een landbouwerswoning, namelijk maximaal 1000 m³ brutovolume.  
Herbouw op 75% van de huidige bebouwde oppervlakte is vereist, tenzij de 
goede ruimtelijke ordening anders vereist bv. te dicht bij de beek, te dicht bij 
straat, … Het is ook toegelaten bijgebouwen op te richten in de onmiddellijke 
omgeving van het woongebouw in functie van het wonen (hobbyserre, kip-
penhok, berghok, …) of bestaande bijgebouwen te herbouwen/verbouwen of 
uit te breiden. De bijgebouwen moeten in verhouding staan tot het hoofdge-
bouw en de perceelsgrootte. De mogelijkheden voor bijgebouwen kunnen 
gebiedsgericht verfijnd worden. 

                                                         

3 Een geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, waarbij de weg een duidelijke aflijning 
voorziet tussen de woningen en de open ruimte vormt geen morfologisch geheel met het woon-
gebied. 

4 Ze kunnen geen bijkomende beperkingen voor de landbouw betekenen inzake afstands- en 
andere wetgevingsregels. 
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Bijkomende kunnen in het open agrarische landschap bepaling worden opge-
nomen inzake een optimale landschappelijke inpassing en het maximaal vrij-
waren van de open ruimte voor de beroepslandbouw (bv. vertuining van het 
landschap vermijden door beperkingen op te leggen ten aanzien van de diepte 
van het perceel dat als tuin kan ingericht worden, dan wel een agrarisch ge-
bruik of natuurfunctie moet kennen, gebruik van inheemse groenvoorzienin-
gen, gebruik van een landelijke woontypologie).  

Bijkomend kunnen binnen het bosrijke gebied bepalingen worden opgeno-
men inzake een optimale landschappelijke inpassing en het maximaal behoud 
en eventueel verdere uitbouw van de kleine landschapselementen in het ge-
bied (bv. perceelsafsluitingen afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke 
omgeving, respecteren van het rasterpatroon en versterken drevenstructuur) 

Behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere dan agrarische gebieden  

Het beleid voor de woningen gelegen in deze ruimtelijk kwetsbare gebieden 
van bovenlokaal niveau wordt bepaald door de hogere overheid (Vlaams 
Gewest en provincie). Het gaat om woningen gelegen in grote eenheden na-
tuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, verwevingsgebieden en natuur-
verbindingsgebieden.  

Indien de hogere overheid de woningen buiten de kwetsbare gebieden van 
bovenlokaal niveau situeert, stelt de gemeente volgend beleid voorop. De 
woningen kunnen verbouwd worden en beperkt uitgebreid, tot een maximum 
van 700 m³, met inbegrip van de bestaande bijgebouwen die behouden blijven 
en eventueel kunnen verbouwd worden zonder volume-uitbreiding. Een 
nieuw bijgebouw is toegestaan indien nog geen bijgebouwen aanwezig zijn, 
nevenfuncties en uitbreiding van de tuin buiten het bestaande perceel zijn niet 
toegelaten. 

Gebouwen met bijzondere, historische, landschappelijke en/of architectoni-
sche waarde 

De gemeente stelt volgende elementen voor5: 

• beschermde monumenten: gemeentehuis, PLC en GBJ, O.-L.-Vr.-Kerk, St.-
Caroluskerk, Hostensmolen, Knokmolen; 

• merkwaardige gebouwen: Hoeve Poelvoorde, Goed ter Vlaagt, Hoeve 
Groot Kraaienbroek, Eendekooihoeve, Gallatashoeve, Axpoele school, 
Kasteel de Roo, Kasteel Reed Poel en de zomerwoning met koetshuis en 
boswachterswoning in de Gallatasbossen. 

                                                         

5 Het gaat hier om een voorlopige lijst die in het kader van de opmaak 

van het RUP zonevreemde woningen verder zal worden verfijnd en aan-

gevuld door o.a. een aftoetsing aan de inventaris bouwkundig erfgoed. 
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Bij de evaluatie en uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor zone-
vreemde gebouwen moet rekening gehouden worden met de cultuurhistori-
sche waarde ervan. De patrimoniumwaarde – al dan niet beschermd- van 
sommige gebouwen moet erkend worden en de ontwikkelingsperspectieven 
moeten hierop afgestemd worden. Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar 
het behoud van waardevolle gebouwen. De eventuele verbouwingen en func-
tiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonische karakter van 
het gebouwen ongeschonden laten of versterken.  

Een functiewijziging van deze gebouwen is mogelijk indien de verderzetting 
van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van 
het gebouw niet meer kan garanderen. Bovendien moet de nieuwe functie 
verenigbaar zijn met de omgeving en mag de draagkracht van het ruimtelijke 
geheel niet overschreden worden. Naast de woonfunctie kunnen ook toeris-
tisch – recreatieve of openbare nutsfuncties (bv. museum, kunstgalerij, …) 
onderzocht worden. Met betrekking tot toeristisch – recreatieve activiteiten 
en (functionele) verbouwingen verwijzen we naar het specifieke beleidskader 
voor beschermde en merkwaardige gebouwen, opgenomen in het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (pp. 254-255). In een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan zullen de mogelijkheden gebouw per gebouw vastgelegd 
worden. 

 

5.4.2.6 PLC en GBJ 

De gemeente heeft geen bijzondere eisen betreffende het Penitentiair Land-
bouwcentrum en het Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg. De zone die mo-
menteel voorzien is voor gemeenschapsvoorzieningen kan verder opgevuld 
worden, waarbij de huidige bouwhoogte als maximum grens wordt be-
schouwd en mits het verzekeren van de landschappelijke integratie. Waar 
mogelijk kunnen bijkomende bomenrijen worden aangeplant op de gronden 
van het PLC . Een uitbreiding van de zone dient in overleg met de gemeente 
te gebeuren.  

Kaart 4: gewenste nederzettingsstructuur 
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5.5 DE GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

5.5.1 DOELSTELLINGEN 

 

Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente 

Om het landelijk karakter van Ruiselede te vrijwaren is het noodzakelijk dat 
de gemeente in de toekomst een geleidelijke, selectieve groei nastreeft qua 
handel en bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat het op grote schaal aantrekken 
van economische activiteiten niet de bedoeling kan zijn. Anderzijds moeten 
de lokale economische activiteiten zich in de gemeente kunnen ontwikkelen 
ter ondersteuning van de plaatselijke economie en de leefbaarheid van de 
gemeente. Dit is momenteel niet mogelijk. De gemeente wenst hiervoor een 
aanbod te creëren en bijkomende ruimte ter beschikking te stellen. 

5.5.1.1 Bundelen en verweven van wonen, handel en diensten in de hoofdkern 

Het aansnijden van open ruimte voor bedrijven kan niet langer worden toege-
staan. Nieuwe ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij of verweven te worden 
met bestaande bebouwing. Functionele verweving levert een aantal voordelen 
op. De aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau is noodzakelijk voor de 
leefbaarheid van de kern. Het werkende personeel van de lokale bedrij-
ven(terreinen) ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in de 
onmiddellijke omgeving van de woning, reduceert de woon-
werkverplaatsingen. Er dient bij het verweven van functies steeds aandacht te 
gaan naar goed nabuurschap en de draagkracht van de omgeving. 

5.5.1.2 Oplossingen voor zonevreemde bedrijven en handelszaken 

Binnen de gemeente Ruiselede zijn heel wat zonevreemde bedrijven aanwezig. 
Tevens zijn een aantal handelszaken aanwezig op de ambachtelijke zone ten 
oosten van Ruiselede-centrum. Algemeen geldt dat geen gebouwen voor 
nieuwe bedrijvigheid in de open ruimte kunnen worden opgericht. Bij het 
uitwerken van een visie over het aanpakken van deze problematiek, zal ge-
werkt worden vanuit een gebiedsgerichte benadering. De eigenheid en ruimte-
lijke draagkracht van deze gebieden zal een grote invloed hebben op de ont-
wikkelingsperspectieven van de bedrijven. Er zal tevens gezocht moeten wor-
den naar alternatieve vestingplaatsen binnen de gemeente, voor de eventuele 
herlokalisatie van zonevreemde bedrijvigheid enerzijds en om ontwikkelings-
kansen te geven aan de bestaande zonevreemde bedrijvigheid nabij de be-
staande woonconcentraties anderzijds. 

Optimale locatie voor nieuwe lokale bedrijven(terreinen) 

Een ruimtelijk doordachte locatie en ontsluiting van nieuwe bedrijventerrei-
nen laten toe het gebied ten opzichte van de omgeving duidelijk te begrenzen, 
het gebied maximaal met de omgeving te integreren en de hinder voor de om-
geving tot een minimum te beperken. Om het aansnijden van open ruimte 
gebieden te vermijden, komen enkel gebieden in aanmerking die geen deel uit 
maken van gave, aaneengesloten open ruimte gebieden. 
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5.5.1.3 Behoud van het slachthuis als economisch belangrijke activiteit 

Aansluitend bij de kern van Ruiselede-centrum bevindt zich een slachthuis. 
Het slachthuis is een familiaal bedrijf dat reeds sinds 1949 op de betrokken 
locatie in Ruiselede aanwezig is. De gebouwen en de activiteiten werden 
steeds volledig vergund. Om een dergelijk bedrijf verzoenbaar te maken met 
de omgeving moet de hinder die een dergelijk bedrijf kan veroorzaken tot een 
aanvaardbaar niveau beperkt worden. Een hele reeks milieu-investeringen 
werden uitgevoerd, de verkeersproblematiek werd aangepakt door het aan-
leggen van een nieuwe toegangsweg en het bedrijf werd ruimtelijk beter inge-
past in de omgeving door de aanleg van bufferstroken. Daar het bedrijf steeds 
veel inspanningen leverde, historisch gegroeid is en een herlokalisatie niet 
verantwoord is gezien de vele investeringen, dienen de nodige maatregelen 
getroffen te worden die het behoud van het slachthuis op deze locatie verze-
keren. Bovendien is het bedrijf economisch belangrijk voor een gemeente als 
Ruiselede, waar een groot deel van de landbouwbedrijven gericht is op het 
kweken van varkens alsook vertegenwoordigt de tewerkstelling op de site 
ongeveer 8% van de totale tewerkstelling binnen de gemeente.  
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5.5.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE ECONOMISCHE STRUC-
TUUR 

5.5.2.1 Aard van bedrijvigheid bij Ruiselede-centrum 

Ruiselede is geen economisch knooppunt. De economische rol van Ruiselede 
is dan ook beperkt. Bijkomende bedrijvigheid kan enkel op schaal van en 
aansluitend bij Ruiselede-centrum. Deze bedrijvigheid omvat zuiver lokale 
bedrijven en ambachten. Bedrijven binnen Ruiselede-centrum die de draag-
kracht van de dorpskern overschrijden moeten op termijn uitdoven. De ove-
rige dorpen binnen de gemeente komen niet in aanmerking voor de lokalisatie 
van bijkomende bedrijvigheid. 

 

5.5.2.2 Uitbreiden van aanbod bedrijventerreinen langs N37 

Uit het behoefteonderzoek kwam naar voren dat een nieuw aanbod aan loka-
le bedrijventerreinen in Ruiselede wenselijk is. Enerzijds om de lokale econo-
mische dynamiek op te vangen, anderzijds om een alternatief te bieden aan 
bedrijven die zich wensen te herlokaliseren binnen de gemeente. De toekom-
stige behoefte werd geraamd op 4.9 ha voor de periode 2002-2007 en 4.25 ha 
voor de periode 2007-2012. De realisatie van het nieuw lokaal bedrijventer-
rein dient aansluitend bij Ruiselede-centrum te gebeuren.  

De afweging gebeurt op basis van volgende criteria: 

• Bedrijventerrein moet een versterking vormen van het kerngebied. Aan-
sluiting op bestaande bedrijfszetels is aangewezen. 

• Bedrijventerrein moet op een passende wijze ontsloten worden. Ontslui-
ting via woonstraten dient vermeden. 

• Het gebied draagt geen of weinig open ruimte potenties; 

• Het gebied kan landschappelijk goed ingepast worden en biedt mogelijk-
heden tot een kwalitatieve afwerking van de kern. 

 Poekestraat – Omme-
gangstraat  

Ten oosten van 
slachthuissite  

Ten oosten van Bun-
dingsstraat  

Bestemming 
volgens ge-
westplan 

Woonuitbreidingsgebied 
(WU2) 

agrarisch gebied (met 
landschappelijke 
waarde) 

woonuitbreidingsge-
bied (WU3) 

Versterken 
kern 

Sluit aan op bestaande 
ambachtelijke zone met 
uitbreiding. Ommegangs-
straat met bebouwing ligt 
wel tussenin. Sluit aan bij de 
kern. Ligt tussen de bebou-
wing van de Poekestraat en 
Ommegangstraat. 

Sluit aan op de be-
staande slachthuissite. 
Sluit aan op kern. 

Sluit aan op de be-
staande bedrijfssites 
van Claeys en Clavan. 
Sluit aan bij kern. 
Enkel in noorden 
begrensd door de 
bebouwing van de 
Poekestraat. 

Goede ontslui-
ting 

Vrij directe ontsluiting mo-
gelijk via Poekestraat op 
N37. 

Ontsluiting via woon-
straten (Bruggestraat 
of aansluiting in 
Aalterstraat). 

Vrij directe ontslui-
ting via Bundings-
straat op de N37. 

Open ruimte Gebied ingesloten tussen de 
kern en de N37. Ontwikke-
lingsperspectieven landbouw 

Gebied ligt tussen de 
kern en de Poekebeek, 
die als natuurverbin-

Gebied ingesloten 
tussen de kern en de 
N37. Ontwikkelings-



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 47 van 85     

potenties beperkt. dingsgebied en ge-
wenst IVON is gese-
lecteerd. 

perspectieven land-
bouw beperkt. 

Kwalitatieve 
afwerking 

Kwalitatieve afwerking naar 
N37 en bebouwing toe. 

Degelijke kwalitatieve 
afwerking naar Poe-
kebeek noodzakelijk. 

Kwalitatieve afwer-
king naar N37 moge-
lijk. 

De gemeente opteert voor een uitbreiding van de zone ten oosten van de 
Bundingsstraat richting Poekestraat. Ze sluit aan op de bestaande bedrijfssi-
tes van Claeys en Clavan en sluit aan bij de kern. Momenteel grenst ze enkel 
in het noorden aan woningen en ze is langs de N37 gelegen waardoor een 
vlotte ontsluiting via deze weg mogelijk is en overlast in het centrum wordt 
vermeden. Daarnaast zijn de ontwikkelingsperspectieven van de landbouw 
binnen de ring beperkt. De relatie van het gebied met de omgevende open 
ruimte is verloren gegaan door de aanleg van de ring. Het ziet er wel niet naar 
uit dat het aanwezige landbouwbedrijf binnen enkele jaren zal uitdoven. De 
gemeente wenst hier echter niet in te grijpen.  

Voor de behoefte in de periode tot 2007 zal maximaal 5 ha gerealiseerd wor-
den aansluitend op de bestaande ambachtelijke zone. Bijkomend zal in de 
periode 2007-2012 4,25 ha ontwikkeld worden. Op lange termijn zal de ge-
meente, afhankelijk van de behoeften, de rest van het WU3 een bestemming 
geven in functie van wonen of bedrijvigheid. Het resterende gebied wordt dus 
aangeduid als zoekzone voor de opvang van mogelijke behoeftes van wonen 
en/of werken op lange termijn. Dit laat toe eventuele bijkomende behoefte na 
2012 hier verder op te vangen en aldus de bedrijvigheid te bundelen binnen de 
ring. 

Voor de uitbreiding kan een RUP opgemaakt worden op basis van volgende 
richtlijnen: 

- de zone is prioritair bedoeld om bedrijven van Ruiselede, die wen-
sen te herlokaliseren, een alternatieve vestingplaats te kunnen bie-
den alsook ter ondersteuning van lokale economische activitei-
ten.; 

- de ambachtelijke zone dient de overgang van de ring naar de 
woonfunctie op te vangen, waarbij langs de woonzijde niet-
storende bedrijven komen en de meest hinderlijke bedrijven langs 
de zijde met de ring komen. Daarenboven is een afdoende buffe-
ring naar de woningen van de Kapellestraat – Poekestraat nodig, 
in te vullen als een substantiële groenbuffer; 

- aanvullend kunnen vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteits-
overwegingen normen opgelegd worden betreffende de inkleding 
van de zone en de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsacti-
viteit, met name: aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van 
gebouwen, materiaalkeuze, architectuur van de openbare ruimte 
binnen het bedrijventerrein, …; 

- de zone dient via een toegangsweg in de Bundingsstraat, aan te 
sluiten op het kruispunt Ringlaan/Bundingsstraat. 

- Het huidige bedrijf dient mee opgenomen in de plannen en moet 
ingekleed worden, aansluitend bij de nieuwe bedrijvenzone. 
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5.5.2.3 Kwaliteitsvolle inrichting van bedrijventerreinen 

Er dient steeds gestreefd te worden naar een goede ruimtelijke ordening van 
bedrijventerreinen. Volgende principes staan hierbij voorop: 

- een zuinig ruimtegebruik (gemeenschappelijke voorzieningen, ho-
ge dichtheden, …) en een gefaseerd aansnijding; 

- vast te leggen inrichtingsprincipes voor gans het terrein, (een ge-
deeltelijke opvulling van een bedrijventerrein kan slechts mits een 
globale structuur van het volledige gebied. Ad hoc invullingen en 
wegentracés zijn niet toegelaten); 

- kaveloppervlakte afstemmen op lokale bedrijven, beperken van 
reserve in eigendom van bedrijven: de reserve afstemmen op de 
omvang en de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf; 

- aandacht voor interne en externe ruimtelijke kwaliteit: er dienen 
normen opgelegd te worden betreffende de uiterlijke verschij-
ningsvorm van de bedrijven, de architectuur van de openbare 
ruimte binnen het bedrijventerrein en een optimale ruimtelijke in-
passing in de omgeving; 

 

5.5.2.4 Site voor milieubelastende bedrijven 

Langs de Bruggestraat bevindt zich een bedrijventerrein waarvan een groot 
deel bestemd is voor milieubelastende industrie. Dit is de enige locatie binnen 
de gemeente voor milieubelastende industrie. Op de site worden gerelateerde 
bedrijven gebundeld. De ruimte wordt volledig ingenomen door het slacht-
huis en een aanleunend bedrijf nl. een vleesversnijderij. Het clusteren van 
activiteiten wordt algemeen als een positieve zaak beschouwd.  

Gezien het een activiteit betreft die sterk gerelateerd is met de landbouw, 
wenst de gemeente het bedrijf in Ruiselede te behouden en een maximale 
rechts-zekerheid te verschaffen, zodat de activiteiten verder kunnen evolueren 
en innoveren in functie van de veranderende markt en technologieën.  

Rond de zone is momenteel al een ruime buffer voorzien, die de inkleding van 
het gebied naar het landschap en de bebouwing verzekert. Daarom opteert de 
gemeente ervoor de zone op deze plaats te bestendigen en op de huidige loca-
tie de nodige aanpassing mogelijk te maken(cfr. BPA in opmaak wegens 
hoogdringendheid van het probleem), dit onder een aantal strikte randvoor-
waarden: 

- de huidige bufferstroken rond het slachthuis gelden als uiterste 
grenzen van de site; 

- de milieuhinder dient tot een minimum beperkt te worden; 

- de visuele impact op de omgeving wordt zo klein mogelijk gehou-
den door een dicht begroeid groenscherm, bestaande uit streekei-
gen beplanting; 

- een hogere verkeersdynamiek dient vermeden te worden en er 
moet blijvend gezocht worden naar maatregelen die de verkeers-
overlast beperken; 



184523_RG13_LCR  
GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN 

  @ Grontmij  
  Pagina 49 van 85     

Mochten de huidige bedrijven, om welke reden ook, hun activiteiten ter 
plaatse stopzetten, dan wordt geen milieubelastende industrie meer toegelaten 
op deze site alsook geen bedrijven die sterk verkeersgenerende activiteiten 
veroorzaken. Er worden dan bij voorkeur bedrijven toegelaten die ruimtelijk 
– functioneel aan de landbouw gerelateerd zijn, maar een eerder lokaal karak-
ter hebben. De visuele buffering naar de omgeving dient steeds gegarandeerd 
te blijven. Er kan op dat moment ook altijd een herbestemming of herinrich-
ting van de site overwogen worden. 

 

5.5.2.5 Ruimtelijk - functioneel aan de landbouw gerelateerde bedrijven 

Lokale toeleverende en verwerkende bedrijven met een ruimtelijk – functione-
le relatie met de landbouw zijn bedrijven die de toelevering van landbouw-
grondstoffen voor of de verwerking van landbouwproducten afkomstig van 
de beroepslandbouwactiviteiten in de omgeving verzorgen. Ze zijn klein van 
omvang en sluiten wat schaal betreft aan bij de omgeving.  

Aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende lokale be-
drijven worden verwezen naar de landbouwgebieden, meer bepaald naar de 
landbouwzone met ruimte voor andere activiteiten (zie 5.3.2.3). Deze functies 
en activiteiten kunnen zich onder voorwaarden en enkel op bestaande sites 
ontwikkelen. Dit betekent dat rekening moet gehouden worden met de 
draagkracht van de ruimte (o.a. verkeersimpact) en dat geen nieuwe inplan-
ten van bedrijfszetels mogelijk zijn. De nieuwe functies zijn enkel toegelaten 
via een functiewijziging van bestaande landbouwbedrijfszetels of ambachte-
lijke sites.  

 

5.5.2.6 Beoordeling (potentieel) zonevreemde ambachtelijke bedrijven in de open 
ruimte 

Zonevreemde bedrijven zijn bedrijven die zich volgens het gewestplan in een 
gebied bevinden dat niet overeenstemt met de activiteiten en functies van het 
bedrijf, of bedrijven die niet meer verweefbaar zijn met de woonfunctie. Veel-
al is de situatie van deze bedrijven historisch gegroeid. Rechtszekerheid, ont-
wikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden vormen een probleem.  

De ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven worden bepaald door de 
aard en het karakter van het bedrijf zelf en nog meer door de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving. Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan dient de gemeente de ruimtelijke draagkracht van de betrokken omge-
ving kwalitatief te bepalen en te verfijnen. 

Het voorgestelde afwegingskader beoogt enerzijds het vrijwaren van waarde-
volle en kwetsbare gebieden en het maximaal reserveren van geschikte land-
bouwgronden voor landbouw en anderzijds het maximaal garanderen van het 
gebruik van bestaande vergunde bedrijven. 
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• Bosrijk gebied ten noorden van Wantebeek  
(grootste deel is natuuraandachtzone)6 
Historisch landschap van oude veldgebieden met veel bosstructuren en 
dreven. Gezien de hoge biologische waarde van bepaalde bossen, de be-
perkte bereikbaarheid en de geringe aanwezigheid van bestaande bedrij-
vigheid, moet de bedrijvigheid daar afgebouwd tot hoogstens bestendigd 
worden. Bestaande bedrijvigheid die bestendigd wordt, moet landschappe-
lijk worden ingekleed, naar analogie met de typische dreefbeplantingen. 
Verdere uitbreiding van bedrijvigheid is niet aangewezen en dient goed af-
gewogen tegenover het waardevolle landschap. Om dwingende redenen 
(milieunormen, arbeidsinspectie, …) is beperkte uitbreiding toegestaan. 
Nieuwe bedrijvigheid is uitgesloten. 

• Open agrarisch gebied ten zuiden van de N37 
Vrij ongerept agrarisch gebied met verspreide hoeves en enkele stroken 
zonevreemde woningen. Momenteel is er een zeer beperkte aanwezigheid 
van bedrijvigheid. In dit gebied krijgt de landbouw alle kansen en is de 
aanwezigheid van bedrijven niet gewenst. Bestaande bedrijvigheid kan be-
stendigd worden. Geen uitbreiding of nieuwe bedrijvigheid toegestaan. 
Enkel beperkte uitbreiding om dwingende redenen kan toegestaan wor-
den.  

• Middengebied 
Concentraties van zonevreemde woningen versnipperen het gebied. De 
bebouwing rond de Bruggesteenweg doorsnijdt het gebied. Verspreid ko-
men enkele ambachtelijke bedrijven voor. Vanuit de stelling zoveel moge-
lijk landbouwgrond voor de landbouw te behouden, wordt ook hier geop-
teerd bedrijvigheid te ontmoedigen.  

Bedrijven in het middengebied, krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkhe-
den die geval per geval moeten bepaald worden in functie van de aard van 
de activiteiten en de directe omgeving. Uitbreiding wordt wel steeds ge-
koppeld aan de inkleding van de bedrijven met streekeigen groen. Op de 
bestaande ambachtelijke sites zijn nieuwe activiteiten met een beperkte 
dynamiek toegelaten (ambachtelijke of aan de landbouw gerelateerde). 
Meer dynamische activiteiten worden verwezen naar de ambachtelijke zo-
ne. 

Voor bedrijven gelegen in de landbouwzone met ruimte voor andere acti-
viteiten rond de Bruggesteenweg kan eveneens uitbreiding toegelaten wor-
den. Uitbreiding in de achterliggende open ruimte moet zoveel mogelijk 
vermeden worden en de zijde die gericht is op de open ruimte dient inge-
past te worden in de omgeving met streekeigen groen. Op bestaande am-
bachtelijke sites zijn nieuwe activiteiten toegelaten (ambachtelijke activi-
teiten of activiteiten zoals omschreven onder 5.3.2.3 p29-30). 

                                                         

6 De gemeente doet hier enkel uitspraak over zonevreemde bedrijven die mogelijks buiten de 
gebieden vallen waarvan de regelgeving tot de taak van de Vlaamse Overheid behoort (VEN, 
verwevingsgebied, …).  
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• Strook langs de N37 
Lintontwikkeling langs deze weg dient te worden vermeden. Daarenboven 
kunnen deze bedrijven mogelijks in de problemen komen met de ontslui-
ting, door de herinrichting van de N37 tot primaire weg II. Er kan dan 
ook geen nieuwe bedrijvigheid worden toegelaten. Bestaande bedrijven 
kunnen blijven wegens de goede bereikbaarheid, doch voor uitbreiding 
worden ze verwezen naar de bedrijventerreinen die zullen ontwikkeld 
worden langs de N37.  

• Aansluitend bij Doomkerke of Kruiskerke 
Ambachtelijke bedrijvigheid aansluitend bij deze centra is voor een groot 
deel zone-eigen gelegen. Voor beide dorpen is de draagkracht voor bedrij-
vigheid echter zeer beperkt. Bestaande bedrijvigheid kan verweven blijven 
op voorwaarde dat ze niet storend is voor de woonomgeving, de draag-
kracht niet overschreden wordt en niet verkeersgenererend is. Uitbreiding 
dient goed overwogen te worden. Nieuwe activiteiten op bestaande sites 
die de draagkracht van het dorp zullen overschrijden, worden ontmoedigd 
en doorverwezen naar de nieuwe bedrijventerreinen in Ruiselede-centrum. 

• Aansluitend bij Ruiselede-centrum 
Ambachtelijke bedrijven binnen Ruiselede-centrum zijn overwegend zone-
eigen. Verwevenheid van niet-hinderlijke bedrijven wordt gestimuleerd. 
Ontwikkelingsperspectieven zijn afhankelijk van de exacte ligging en hui-
dige grootte van het bedrijf. Bedrijven met uitbreidingsmoeilijkheden 
worden verwezen naar de nieuwe bedrijventerreinen. Nieuwe niet-
hinderlijke activiteiten op bestaande sites worden toegelaten. 

In zones waar hierboven vermeld staat dat uitbreiding mogelijk is, wordt 
voor het bepalen van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden verwezen 
naar de evaluatiecriteria voor bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen, 
die opgesteld werden in het kader van het Provinciaal Ruimtelijk Structuur-
plan. Ook de vergunningentoestand wordt als evaluatiecriterium meegeno-
men. Bedrijven die verder mogen ontwikkelen kunnen dan opgenomen wor-
den in een gebiedsgericht ontwerpconcept (RUP). 

 

5.5.2.7 Ondersteunen van kleinhandel en diensten in Ruiselede-centrum 

In Ruiselede-centrum wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar 
handelscentrum te creëren aangepast aan het draagvlak van het hoofddorp. 
Dit kan door het stimuleren van de verweving tussen wonen, winkels, horeca 
en andere ‘ondersteunende diensten’ (gemeentehuis, postkantoor, bank-
filialen, …). Stimuleren veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig 
maken van het dorpscentrum door een herinrichting van de publieke ruimte. 
Daarnaast dient ook aandacht te gaan naar het behoud van ‘wonen boven 
winkels’. Dit moet leiden tot een kerngebied waar het aangenaam vertoeven 
is, dat inspireert tot commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van 
de aanwezige winkels niet geheel leegloopt. Volgende straten behoren tot het 
kerngebied: Bruggestraat, Markt, Kasteelstraat, G. Gezellelaan, Polenplein, 
het begin van de Poekstraat en begin van de Aalterstraat. 
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Onder kerngerichte kleinhandel wordt verstaan: handel die zowel naar ruim-
tegebruik als naar de aard van de producten, klein te noemen is en nood-
zakelijk is voor het dagelijks functioneren in de kern. Eventueel aangevuld 
met supermarkten en ketenwinkels die kleinschalig zijn. Te sterk autogerichte 
functies moeten worden geweerd in functie van de verkeersleefbaarheid. 

 

5.5.2.8 Zonevreemde kleinhandel op de ambachtelijke zone 

De gemeente wenst een oplossing te bieden aan de lokale kleinhandel die 
momenteel gevestigd is op de oude ambachtelijke zone. Door het vervallen 
van het BPA werden ze zonevreemd. De gebouwen zijn afgestemd op een 
handelsfunctie en laten ambachtelijke activiteiten moeilijk toe. Via een ruim-
telijk uitvoeringsplan zal een gedeelte van het bedrijventerrein als lokale 
kleinhandelszone aangeduid worden. In het RUP worden de concrete ont-
wikkelingsperspectieven uitgewerkt.  

Daarnaast zijn ook bij een aantal andere bedrijven handelsactiviteiten als 
nevenfunctie aanwezig. Deze handelsactiviteiten kunnen onder de vorm van 
toonzalen en beperkte verkoopsruimte als nevenfunctie behouden blijven en 
krijgen, afhankelijk van de huidige omvang, beperkte ontwikkelingsmoge-
lijkheden, afgestemd op de vigerende beleidskaders. 
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5.5.2.9 Kleinhandel in de overige dorpen en gehuchten 

In Doomkerke, Kruiskerke en De Klaphulle is de draagkracht voor klein-
handel vaak te klein. Gelet op het kleinschalige en/of afgelegen karakter van 
deze woonentiteiten, wordt de bestaande verweving van kleinhandel en enkele 
voorzieningen verder ondersteund. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid 
van de dorpen te verzekeren. Een (sterke) uitbouw van voorzieningen in deze 
woonomgevingen is niet de bedoeling. Dit gebeurt in Ruiselede-centrum. 

 

5.5.2.10 Solitaire kleinhandel 

Kleinhandel buiten de woonconcentraties kan niet verder ontwikkelen. De 
mogelijkheden worden beperkt tot bestendigen of uitdoven. Kleinhandelsza-
ken in het open landbouwgebied ten zuiden van de N37 en in het bosrijk ge-
bied ten noorden van de Wantebeek dienen op termijn uit te doven. In het 
tussenliggende gebied kan bestendiging overwogen worden afhankelijk van 
de ruimtelijke impact van de activiteiten zelf en de vergunningentoestand. 
Voor de kleinhandelszaken langs de N37 kan bestendiging overwogen wor-
den afhankelijk van de vergunningentoestand en indien de ontsluiting van de 
handelslocatie in de toekomst verzekerd blijft.  

Kaart 5: gewenste economische structuur 
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5.6 DE GEWENSTE STRUCTUUR VAN TOERISME, RECREATIE EN SPORT 

5.6.1 DOELSTELLINGEN 

Het noorden van Ruiselede behoort tot het landelijk-recreatief netwerk op 
provinciaal niveau en biedt meteen het ruimtelijk kader voor plattelandstoe-
risme. Ruiselede heeft recreatieve kwaliteiten dankzij de vele bossen en histo-
rische sites en het bekenstelsel. De vele hoeves, verspreid in de open ruimte 
geven een afwisselend beeld tijdens wandelingen of fietstochten langsheen de 
vele baantjes die de gemeente doorkruisen.  

5.6.1.1 Aansluiting bij het toeristische-recreatief netwerk rond Bulskampveld 

Er werd al vermeld dat het noorden van de gemeente tot het landelijk-
recreatief netwerk op provinciaal niveau behoort. Meer specifiek wenst de 
gemeente Ruiselede meer aan te sluiten bij het recreatieve netwerk rond het 
provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld.  

Geen hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur buiten de centra, 
nadruk duidelijk op de zachte recreatie en medegebruik van de open ruimte 

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Ruiselede wordt in belang-
rijke mate bepaald door de natuurlijke en landschappelijke waarden. Het 
noorden van de gemeente vormt een aantrekkelijk kader voor allerlei vormen 
van zachte recreatie. Hoogdynamische infrastructuur zou deze waarden hy-
potheken. Ook het zuidelijk deel van de gemeente biedt een interessant kader. 
De vele historische hoeves, verspreid in het open agrarische landschap geven 
een afwisselend beeld tijdens wandelingen of fietstochten. 

Centrumgerichte voorzieningen inbedden in het woonweefsel 

In tegenstelling tot het recreatieve medegebruik van de landelijke ruimte, ver-
tonen jeugd, sport- en socio-culturele voorzieningen geen directe link met de 
natuurlijke en landschappelijke structuur. Ze hangen eerder samen met het 
woonweefsel. Ze worden daarom verweven met het woonweefsel of sluiten er 
op aan. De schaal van de voorziening moet afgestemd zijn op de grootte van 
het dorp. Dergelijke voorzieningen ondersteunen het lokale verenigingsleven 
en vlotte bereikbaarheid is belangrijk. Voorzieningen op niveau van de ge-
meente worden in elk geval in Ruiselede-centrum voorzien. 

Mogelijkheden voor aan landbouw gerelateerde recreatieve activiteiten 

Toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten kunnen een verruiming vormen voor 
de professionele landbouw en kunnen binnen de samenhangende landbouw-
gebieden voorkomen. Activiteiten die in hoofdzaak op het toerisme of recrea-
tie gericht zijn, moeten vermeden worden in het aaneengesloten agrarisch 
gebied. Er kan in geen geval getolereerd worden dat de landbouwfunctie in 
het gedrang komt. Er zal gebiedsgericht moeten gespecificeerd worden wat de 
draagkracht van de ruimte is voor de ontwikkelde dynamiek van dergelijke 
activiteiten. 
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5.6.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR TOERISME, RECREATIE EN 
SPORT 

 

5.6.2.1 Centrumpool voor jeugd-, sport en socio-culturele infrastructuur 

In het westen van Ruiselede-centrum bevindt zich een gebied met een concen-
tratie aan verschillende voorzieningen. Het grootste deel van de zone wordt 
ingenomen door twee voetbalterreinen met bijhorende accommodatie. Daar-
naast is ook een sporthal aanwezig waar volleybal, minivoetbal, tennis, 
handbal en badminton kunnen beoefend worden. Heel wat lokale sportvere-
nigingen maken gebruik van de infrastructuur die een voorzienende rol heeft 
op gemeentelijk niveau. In de sporthal is ook een bibliotheek gevestigd (ver-
huis voorzien naar oud schoolgebouw). 

Daarnaast bevinden zich op de site jeugdlokalen nabij de sporthal. Deze wer-
den recent gebouwd wegens het gebrek aan degelijke jeugdlokalen binnen de 
gemeente. Momenteel vindt de KAJ en de KLJ er onderdak. De lokalen lig-
gen vrij centraal in de kern en er is veel speelruimte aanwezig. 

De centrumpool ligt ingebed in het woonweefsel van Ruiselede-centrum. Het 
ligt voor de hand dat de functies op deze plaats kunnen behouden worden. 
Momenteel is er nog resterende ruimte binnen de daartoe bestemde zone en er 
kan eventueel nog bijkomende infrastructuur voorzien worden, mocht dit 
voor een of andere functie nodig blijken. Momenteel zijn geen dringende no-
den gekend. Via een ruimtelijk uitvoeringsplan wenst de gemeente hier ook 
infrastructuur voor socio-culturele activiteiten mogelijk te maken. 

 

5.6.2.2 Zone voor jeugdinfrastructuur 

Langs de Aalterstraat zijn de terreinen van de Chiro gelegen. De terreinen 
zijn op zich goed gelegen: aansluitend bij de kern, veel speelruimte en afgele-
gen van de straat. Ze vormen de overgang tussen de bebouwing en de open 
ruimte. Momenteel ligt de zone echter in agrarisch gebied. Het afbakenen van 
een zone voor jeugdwerking via een RUP is noodzakelijk voor het behoud 
van de lokalen en bijhorende speelterreinen. Op die manier kan de jeugdwer-
king ruimtelijk blijven bestaan in het woonweefsel waarop ze gericht is. Loka-
len dienen aan de woonzijde te komen, de speelruimten vormen de overgang 
met de open ruimte. 

 

5.6.2.3 Recreatief - natuureducatief project in Doomkerke 

In Doomkerke wenst de gemeente een weiland, gelegen tussen de school De 
Linde en de Gallatasbossen in te richten als recreatieve en natuureducatieve 
zone met onder meer een speelweide, boomgaard, poelproject en speelbos. De 
gemeente zal, indien noodzakelijk, een bestemmingswijziging doorvoeren via 
een RUP. De zone krijgt een openbaar karakter zodat ze niet enkel in functie 
van de school, maar bijvoorbeeld ook in functie van het kampheem ‘t Haan-
tje kan gebruikt worden. 
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5.6.2.4 Ontspanningszone als basisvoorziening in Doomkerke 

Aansluitend bij het centrum van Doomkerke bevindt zich een voetbalterrein. 
Dit terrein beantwoordt aan een sublokale vraag naar sportinfrastructuur. 
Daarom moet een bestendiging van deze functie met minimale infrastructuur 
mogelijk zijn. Daarenboven kent het terrein een multifunctioneel gebruik in 
functie van het dorp en is hierdoor belangrijk voor de leefbaarheid van 
Doomkerke. De gemeente zal de bestemming in een RUP vastleggen, zodat 
het behoud ervan verzekerd is. Gelet op de schaal van Doomkerke moet de 
zone beperkt in omvang blijven en de infrastructuur zeer kleinschalig. De 
huidige bestemming wordt als maximale grens beschouwd. Een verhoging 
van de dynamiek van de activiteiten kan niet.  

 

 

5.6.2.5 Ontspanningszone als basisvoorziening in Kruiskerke 

In Kruiskerke vervult de ‘Bolderstent’ de functie van basisvoorziening. Ze 
bestaat uit een gelegenheid om te ‘bollen’ en heeft ook een aanpalend 
sport/speelveld. Ook deze site wenst de gemeente te behouden in functie van 
het dorp door een bestemming via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan . 

 

5.6.2.6 Zone voor verblijfstoerisme 

In Doomkerke ligt langs de Brandstraat een kampheem ’t Haantje’. Het gaat 
om het voormalige schooltje van Doomkerke dat werd ingericht als bivak-
plaats. Het wordt enkel in de maanden juli en augustus verhuurd. De ligging 
van het heem zorgt niet voor problemen voor de omwonenden. Het kamphuis 
ligt in het meest aantrekkelijke gebied van Ruiselede voor de recreant zodat 
vanuit het kamphuis heel wat mogelijkheden zijn. De gemeente wenst dit 
kamphuis te behouden. Het kadert eveneens binnen het landelijk-recreatief 
netwerk op provinciaal niveau. 
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5.6.2.7 Medegebruik van de natuurlijke stepstones 

Het noorden van Ruiselede maakt deel uit van het landelijk-recreatief net-
werk ten zuiden van Brugge. Binnen de gebieden van de natuurlijke structuur 
is vraag naar recreatief medegebruik van de ruimte. Voor alle bosgebieden 
binnen de gemeente kan het recreatief medegebruik vorm krijgen, rekening 
houdend met de specifieke eigenschappen en draagkracht van elk gebied. 
Betreffende het natuurreservaat ‘de Vorte Bossen’ en voor de bossen van het 
Parochieveld wordt volgend beleid vooropgesteld: 

 

Beperkt recreatief medegebruik in de Vorte Bossen binnen de randvoorwaarden 
van de natuurlijke structuur 

Grote delen van het bos blijven doorgaans ontoegankelijk voor het publiek: 
het betreft zeer kwetsbare vegetaties en broedgebieden van zeldzame vogels, 
die een permanente verstoring niet verdragen. In het noordelijk deel van het 
reservaat zijn een aantal dreven opengesteld voor het publiek (wandelaars).  

Deze vrij toegankelijke dreven zijn geïntegreerd in een provinciaal bewegwij-
zerd wandelpad dat start aan het kerkje van Doomkerke. Dit "Parochieveld-
pad" (ca. 8 km) ontsluit eveneens het nabijgelegen gemeentebos "Parochie-
veld" en passeert langs het natuurreservaat " Gulke Putten" te Wingene. Jaar-
lijks zijn er minstens twee geleide wandelingen in de Vorte Bossen, die ook die 
stukken aandoen die normaal niet toegankelijk zijn. 

Versterking van het bestaande recreatief gebruik van Parochieveld 

De bossen worden geregeld door de recreant bezocht. Het openbare karakter 
van het gebied kan nog verruimd worden voor zachte recreatie, in die mate 
dat de ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt en binnen de rand-
voorwaarden gesteld door de natuurlijke structuur. Dit dient wel te worden 
gekanaliseerd: bepaalde delen van het bos kunnen vrij worden open gesteld 
voor het publiek, andere plaatsen van het bos zijn enkel via welbepaalde pa-
den toegankelijk, nog andere zones functioneren als speelbos, … 

Voorzien van ondersteunende infrastructuur 

Er dienen in dit opzicht ook maatregelen genomen te worden om overlast 
voor de omgeving te vermijden. Momenteel zorgen geparkeerde voertuigen in 
de smalle straatjes rond de bossen vaak voor hinder. Om dit te vermijden kan 
beperkte parkeergelegenheid voorzien worden, in verhouding tot de behoefte. 
De aard van de omgeving eist het gebruik van omgevingsvriendelijke materia-
len en doorlaatbare verhardingen. De parking sluit direct aan bij de bebou-
wing van Kruiskerke, bij het Parochieveld en bij het voor wandelaars vrij 
toegankelijk deel van het natuurgebied Vorte Bossen. 
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5.6.2.8 Uitbouw van een lokaal recreatief netwerk 

Het betreft een lokaal netwerk van zachte recreatievormen als fietsen, wande-
len en paardrijden. Dit lokaal recreatieve netwerk zorgt voor een alternatieve 
ontsluiting en verbinding vanuit Ruiselede-centrum naar de buurgemeenten 
of het bosrijke gebied ten noorden van de Wantebeek. Daarenboven zorgt dit 
netwerk voor de verbinding tussen de verschillende mooie hoeves binnen de 
gemeente. Het ganse historische patrimonium dient als aanknopingspunt 
voor de routes en rustpunten in het recreatieve netwerk. 

Uitgangspunt voor de uitbouw van een lokaal recreatief netwerk vormen de 
talrijke buurt- en voetwegels in de gemeente. Dit is vooral in het open agra-
risch gebied het geval. Waar nodig dienen deze buurt- en voetwegels behou-
den of is herinrichting noodzakelijk. Ten noorden van de Wantebeek bieden 
de bestaande dreven een aantrekkelijk kader voor wandelaars en fietsers.  

Via het Landinrichtings-project ‘Brugse Veldzone’ kunnen gerichte acties 
ondernomen worden als het herstellen van dreefbeplanting om het netwerk 
verder te versterken. Het Regionaal Landschap Houtland en Westtoer kun-
nen ook een steentje bijdragen. Ze promoten de streek als een uitgelezen ge-
bied om te ontspannen in de natuur en werken mee aan de uitbouw van de 
recreatieve infrastructuur. Op bepaalde plaatsen kan het netwerk voorzien 
worden van de nodige infrastructuur (vuilbakken, bankjes, infoborden) 

Bij de uitbouw van het lokale netwerk is de vallei van de Wantebeek een be-
langrijk verbindingselement tussen het recreatieve netwerk rond de bosstruc-
turen en het open agrarische landschap met o.a. de bossen rond Poeke. Hier 
biedt het bekenstelsel een bijkomend kader voor recreatie. Eventuele acties 
worden geconcentreerd om deze route uit te bouwen. 
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In dit kader wenst de gemeente de momenteel nog in gebruik zijnde voetwe-
gels te behouden en te onderhouden. Vooral de verbinding van Ruiselede-
centrum naar Kruiskerke (recreatieve verbinding naar Wantebeekvallei-
bosrijk gebied) via voetwegels krijgt speciale aandacht. 

Er kan ook vanuit de landbouw gedacht worden aan verdere mogelijkheden 
naar hoevetoerisme toe. Gedeeltelijke functiewijzigingen in die richting die-
nen mogelijk gemaakt te worden.  

 

Kaart 6: gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
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5.7 DE GEWENSTE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR 

5.7.1 DOELSTELLINGEN 

 

Verbeteren van verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid 

Speciale aandacht hierbij zal naar Ruiselede-centrum gaan. De autobereik-
baarheid van de kern moet afgestemd worden op het functioneren van de 
kern zodat het fietsen, wonen en in minder mate winkelen er terug aange-
naam kan zijn. Door de aanleg van de ringstructuur werd het doorgaand ver-
keer grotendeels uit Ruiselede-centrum verwijderd. Aandacht dient zeker te 
gaan naar de herinrichting van het centrum, gekoppeld aan het verbeteren 
van de verkeerssituatie in de Bruggestraat.  

Hierbij aansluitend dient aandacht te gaan naar de herinrichting van het 
openbaar domein in het centrum van Ruiselede. Het plein rond de kerk en het 
gemeentehuis mist uitstraling. Aandacht dient daarbij te gaan naar sfeerbepa-
lende aanplantingen en groenzones die het streekeigene van de dorpskom 
benadrukken. 

Het wegennet optimaliseren via categorisering 

Voor de verschillende wegen binnen de gemeente moet een afstemming ge-
beuren tussen de omgevingseisen van een weg en het gewenste afwikkelings-
niveau. De wegencategorisering moet deze afstemming duidelijk vastleggen 
zodat een hiërarchisch wegennet tot stand kan komen. Eens de straatcatego-
rie is aangegeven, kan zij dienen als referentiekader voor tal van beleidsmaat-
regelen. De ruimtelijke vertaling van elke categorie verhoogt de leesbaarheid. 
Het ontwerp en de inrichting van de weg moeten een ruimtelijk beeld geven 
dat herkenbaar is voor de weggebruiker. Door elke toekomstige weginrich-
ting consequent af te stemmen op het referentiekader, groeit een intrinsiek 
veilig en kwaliteitsvol wegenpatroon binnen de gemeente dat ingepast kan 
worden in het bovenlokaal wegenpatroon. 

Een evenwichtige mobiliteit 

De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet 
enkel worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen 
autogebruik, fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier 
wordt aan iedereen de kans geboden zich te verplaatsen en kan ook aan de 
mobiliteitsbehoefte van zwakkere groepen worden voldaan (gehandicapten, 
kinderen, ouderen, lage inkomens). Zowel de fiets als het openbaar vervoer 
heeft potenties om als volwaardig alternatief te functioneren.  
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5.7.2 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE VERKEERS- EN VERVOERS-
STRUCTUUR 

5.7.2.1 Categorisering van de wegen 

De gemeente bouwt een hiërarchie in het wegennet op lokaal niveau, in na-
volging van de provincie en het Vlaams Gewest. Het gemeentelijke beleid 
wordt op deze categorisering afgestemd. De N37 werd wel op Vlaams niveau 
geselecteerd in het primaire wegennet. Als categorie II heeft deze weg een 
verzamelende functie op Vlaams niveau. In het PRS-WVL worden geen se-
cundaire wegen in Ruiselede geselecteerd.  

De gemeente maakt een onderscheid tussen drie types lokale wegen: 
− lokale weg I: lokale verbindingsweg; 
− lokale weg II: gebiedsontsluitingsweg; 
− lokale weg III: erftoegangsweg. 

 

De selecties op lokaal niveau zijn de volgende: 

Lokale weg I:  
− Aalterstraat tot nieuw tracé; 
− Nieuw tracé; 
− Bruggesteenweg; 
− Wingenesteenweg. 

Lokale weg II: 
− Bruggestraat; 
− Aalterstraat vanaf nieuw tracé richting Markt - Kasteelstraat – Tielt-

straat; 
− Maria-Aalterstraat; 
− Brandstraat; 
− Abeelstraat; 
− Wantestraat; 
− Kruiskerkestraat – Gallatasstraat (indien geen deel uitmakend van 

nieuw tracé); 
− Kanegemstraat; 
− Poekestraat; 

Lokale weg III: alle overige wegen binnen de gemeente. 

 

Uitbouw tot lokale weg I 

Een lokale weg I verbindt Ruiselede-centrum met de hoofddorpen van de 
buurgemeenten. Dit is het geval voor Wingene en Beernem. De verbinding 
met Tielt en Aalter gebeurt via de primaire weg II, N37.  

Bij de lokale verbindingswegen ontstaat het gevaar dat ze worden gebruikt als 
sluikroute doorheen verschillende gemeenten (bv. richting Wingene). De be-
wegwijzering moet dit oneigenlijke gebruik tegengaan en mag daarom slechts 
een verwijzing geven van centrum tot centrum. Dit dient samen met de buur-
gemeenten uitgewerkt te worden. Vooral het vrachtverkeer dient de geëigende 
wegen te gebruiken. De ontsluiting van Wingene vanaf de E40 dient te gebeu-
ren via de N370. 
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Ook een algemene snelheidsverlaging kan er voor zorgen dat doorgaand 
sluikverkeer op lokale wegen wordt ontmoedigd. Streefdoel is 70km/u op 
lokale wegen buiten de bebouwde kom.  

In de bebouwingsstroken langs lokale wegen I (bv. De Klaphulle) wordt ge-
streefd naar een zo laag mogelijk aantal erftoegangen , waardoor conflicten 
tussen de vele afslagbewegingen en het fietsverkeer afneemt. 

Uitbouw tot lokale weg II 

Lokale wegen categorie II zorgen voor de ontsluiting van de verschillende 
centra in de gemeenten alsook de naburige centra in de buurgemeenten. Dit 
betekent naar Doomkerke, Kruiskerke, Maria-Aalter, Kanegem en Poeke. 
Doorgaand verkeer kan niet en extra aandacht gaat hier naar veilige fiets-
voorzieningen.  

Uitbouw tot lokale weg III 

De hoofdfunctie van lokale wegen type III is ‘verblijven’ en ‘toegang verlenen 
tot de aanpalende percelen’. De weg kent enkel bestemmingsverkeer, het ove-
rige verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd. Het gaat hier zowel om landelij-
ke wegen als om wegen in het verblijfsgebied.  

Op een aantal plaatsen vormen deze wegen een aaneengesloten verblijfsgebied 
en kan zone 30 worden ingevoerd om dit te versterken (zie verder). Bij de 
wegen in verblijfsgebied gaat extra aandacht naar schoolomgevingen. Deze 
dienen met grote zorg te worden aangelegd.  

Landelijke wegen spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van de land-
bouwbedrijven en de uitbouw van recreatieve fietsroutes doorheen de ge-
meente. In de samenhangende landbouwgebieden mag het fietsgebruik echter 
niet conflicteren met de noodzakelijke verplaatsingen van de landbouwvoer-
tuigen. 

 

5.7.2.2 Verblijfsgebieden 

Dit zijn gebieden waar de verblijfsfunctie – en dus de verkeersleefbaarheid - 
primeert op de verkeersfunctie van wegen. Verblijven betekent wonen, naar 
school gaan, winkelen,… Er wordt in deze gebieden zoveel mogelijk ruimte 
geschapen voor de voetganger en de fietser. Aandacht gaat ook naar aankle-
dingsmeubilair, de openbare ruimte en groen. 

Volgende gebieden worden aangeduid als verblijfsgebieden: 

− Doomkerke 

− Kruiskerke; 

− De Klaphulle; 

− Ruiselede-centrum zonder de bedrijventerreinen; 

− Lintbebouwing langs de Bruggesteenweg. 

Dit kan ruimtelijk ondersteund worden door het duidelijk accentueren van de 
toegangen tot deze verblijfsgebieden door zogenaamde ‘poorten’. Ze duiden 
op een gepaste weginrichting die de snelheid van de weggebruiker doen ver-
minderen. Hierbij wordt in twee stappen gewerkt. Een eerste poort (centrum-
poort) zorgt ervoor dat de snelheid van 90 à 70 km/u teruggebracht wordt 
naar 50 km/u. Een tweede poort (buurtpoot) kondigt een zone 30 aan. 
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5.7.2.3 Centrumpoorten 

− kruispunt Bruggesteenweg-Abeelstraat; 

− kruispunt Ringlaan-Tieltstraat; 

− kruispunt Ringlaan-Poekestraat; 

− kruispunt Aalterstraat-Wantestraat (aan Poekebeek); 

− kruispunt Bruggesteenweg-Brandstraat; 

− kruispunt Oude Veldstraat-Brandstraat; 

− kruispunt Wantebeek-Kruiskerkestraat; 

− kruispunt Kruiskerkestraat-gemeentegrens; 

− langs Bruwaanstraat en Kruisbergstraat; 

5.7.2.4 Buurtpoorten 

− Bruggestraat ter hoogte van de Knokstraat; 

− Pensionaatstraat; 

− overgang Tieltstraat-Kasteelstraat; 

− kruispunt Aalterstraat-Veldstraat; 

− de woonwijken bv. ‘Knotwilgenwijk’ en omgeving ‘Tuinwijk’. 

De buurtpoorten duiden een zone 30 aan. De inrichting van de wegen in deze 
gebieden moet aangepast zijn aan het verblijfskarakter. Dit betekent dat de 
wegen hoofdzakelijk bestemd zijn voor plaatsgebonden verkeer en niet voor 
doorgaand verkeer. Hierdoor wordt een hogere belevingswaarde verkregen 
voor de bewoners, fietsers en voetgangers. Aandacht gaat naar materiaalge-
bruik, snelheidsremmende ingrepen, beplanting, … 

 

5.7.2.5 Fietsverkeer 

Het functioneel fietsroutenetwerk is gericht op de dagelijkse functionele ver-
plaatsingen in het woon-school, woon-werk, woon-winkelverkeer. Deze rou-
tes werden geselecteerd in het provinciale fietsroutenetwerk: 

− Kanegemstraat (Kanegem); 

− Tieltstraat (Tielt); 

− Poekestraat (Poeke); 

− Aalterstraat (Aalter); 

− Abeelstraat (Schuiferskapelle); 

− Wingenesteenweg (Wingene); 

− Klaphullestraat+Kruiskerkestraat (Kruiskerke en Aalter); 

− Brandstraat (Doomkerke en Beernem); 

− Bruggestraat + Bruggesteenweg; 

− Kasteelstraat. 
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Lokale fietsroutes moeten het bovenlokale netwerk vervolledigen. De ver-
schillende centra in de gemeente worden echter al door het provinciale fiets-
netwerk met elkaar en met de hoofdkern verbonden, evenals met de centra 
van de buurgemeenten. De gemeente wenst hierop slechts enkele kleine aan-
vullingen te doen van routes die frequent door de fietser gebruikt worden: 

− De verbinding naar Kruiskerke vanuit Ruiselede-centrum via de Wan-
testraat; 

− De verbinding naar Tielt via kleine wegen namelijk Oude Tieltstraat-
Waterwalstraat. 

Kaart 7: gewenste verkeers- en vervoersstructuur 
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5.8 Synthese van de gewenste ruimelijke structuur 

Onderstaande figuur geeft de synthese van de gewenste ruimtelijke structuur 
weer. Deze synthese biedt een overzicht van de selecties en opties die in de 
verschillende deelstructuren zijn genomen. 

Kaart 8: synthese gewenste ruimtelijke structuur 
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6666 GEWENSTE STRUCTUUR PER DEELRUIGEWENSTE STRUCTUUR PER DEELRUIGEWENSTE STRUCTUUR PER DEELRUIGEWENSTE STRUCTUUR PER DEELRUIM-M-M-M-
TETETETE    

In het informatief gedeelte werden een aantal deelruimten behandeld, die 
bepalend zijn voor het functioneren van de gemeente. Achtereenvolgens wer-
den op microniveau uitgewerkt: 

1. het gebied ten zuiden van de Wantebeekvallei: halfopen tot open 
agrarisch landschap doorsneden met beken; 

2. Ruiselede-centrum met de omringende open ruimte; 

3. Het gebied ten noorden van de Wantebeekvallei: gesloten, bosrijk 
landschap met talrijke dreefstructuren; 

 

6.1 GEWENSTE STRUCTUUR OPEN AGRARISCH GEBIED 

Het gebied strekt zich uit ten zuiden van de as Wantebeekvallei. Door recente 
ingrepen zijn de traditionele, bestaande structuren grotendeels uitgewist. 
Kenmerkend zijn het bekenstelsel en het open agrarische landschap dat op 
bepaalde plaatsen sterk versnipperd is door bebouwing en wegenis. In het 
gebied ligt Ruiselede-centrum, die als aparte deelruimte bekeken wordt, de 
gehuchten De Klaphulle en Oud Haantje en de lintbebouwing van de Brugge-
steenweg. 

Volgende elementen zijn bepalend voor het ruimtelijke beleid: 

- structureren van het nieuwe agrarisch landschap; 

- versterken van het structurerende bekenstelsel; 

- richtlijnen voor de woonomgevingen. 

 

6.1.1 STRUCTUREREN VAN HET NIEUWE AGRARISCHE LANDSCHAP 

Voor het gebied ten zuiden van de Wantebeekvallei dienen specifieke richtlij-
nen het gebied opnieuw te structureren. Het is de bedoeling de bestaande 
structuur kwalitatief te versterken en een nieuwe identiteit te creëren. Nadruk 
ligt op het maximaal vrijwaren van de open ruimte van het landbouwgebied, 
het aangeven van richtlijnen voor landbouwbedrijfszetels en het accentueren 
van de groene beekvalleien (zie verder).  

Om het agrarisch gebied optimaal op de landbouw af te stemmen wordt de 
ruimte opgedeeld in zones met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. 
Dit om te verhinderen dat de eventuele introductie van andere functies, de 
hoofdfunctie landbouw in het gedrang brengt. 
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Bouwvrije zones 

Om samenhangend agrarisch gebied maximaal voor de landbouw voor te 
behouden, worden bepaalde gebieden aangeduid als bouwvrije zones. In deze 
zones wordt geen enkele vorm van bijkomende bebouwing toegestaan, de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische activiteiten zijn er prioritair. 
Dit is het geval in delen van het gebied ten zuiden van de N37 (o.a. Panne-
meersen). 

Landbouwzone met ruimte voor andere activiteiten 

Bepaalde delen van de samenhangende landbouwgebieden bieden potenties 
voor de opvang van andere activiteiten binnen de landbouwzone. Het gaat 
om activiteiten die open ruimte georiënteerd zijn en/of bij de landbouw aan-
leunen en die omwille van hun aard of ruimtebehoefte niet in het centrum 
kunnen ingepast worden. Een zone van ongeveer 1,5 km langs beide zijden 
van de Bruggesteenweg tussen de Wantebeek en De Klaphulle en De Klap-
hulle en het landelijk woongebied in de Bruggesteenweg (met uitsluiting van 
de beekvalleien) komt hiervoor in aanmerking. De activiteiten zijn enkel toe-
gelaten op bestaande bedrijfssites. 

Uitdovende zones 

Momenteel zijn ook een aantal landbouwbedrijfszetels gelegen in woonuit-
breidingsgebied. Op termijn krijgen deze gebieden een nieuwe invulling in 
functie van de kern en zal het landbouwgebruik uitdoven. Op die manier blij-
ven grotere aaneengesloten landbouwgebieden gevrijwaard. 

Visuele kwaliteiten 

Om de visuele kwaliteiten van de landbouwgebieden opnieuw te versterken 
gaat aandacht naar de esthetiek van de landbouwbedrijfszetels. Via een Ruim-
telijk Uitvoeringsplan of een verordening kunnen richtlijnen opgesteld wor-
den, gedifferentieerd afhankelijk van de ligging. Nieuwe ingrepen moeten 
kaderen in een ruimtelijk concept die ingrepen integreert in een groter geheel. 
Hierdoor is het mogelijk samenhang in het gebied te brengen en de herken-
baarheid te verhogen. 

 

6.1.2 VERSTERKEN VAN HET STRUCTUREREND BEKENSTELSEL 

Binnen de zuidelijke ruimte structureren de beken het nieuwe landschap door 
te fungeren als ‘natuurlijke aders’ in het agrarisch gebied. Ontwikkelingen 
van natuur en landschap worden in deze deelruimte beperkt en geconcen-
treerd langs en rond de beken. Elders is het samengaan van ecologische en 
landschappelijke waarden met intensieve, grondloze landbouwvormen moei-
lijk.  

Er worden maatregelen genomen die de valleien accentueren in het landschap 
en de natuurwaarde van het bekenstelsel verhogen. Door hun barrièrewer-
king hebben zij een impact op het landschap en als verbindend element heb-
ben zij belangrijke potenties in de natuurlijke structuur.  
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Landschappelijke functie 

De Wantebeek vervult binnen de gemeente een belangrijke functie als over-
gang tussen twee landschapseenheden: het landschap van de oude veldgebie-
den en het open agrarische landschap. Door de vallei te accentueren wordt de 
aandacht gevestigd op de overgang tussen beide landschappen. Dit gebeurt 
door het element visueel te versterken en de herkenbaarheid te verhogen door 
het te vrijwaren van bebouwing en met inheems groen te accentueren, door 
graslandgebruik in de vallei na te streven, door zachte vormen van recreatie 
langs deze vallei te leiden en de recreant te wijzen op de landschapsverschil-
len.  

De overige beken dienen de herkenbaarheid in het open agrarische landschap 
te verbeteren. Het benadrukken van de beken via beekdalgraslanden en op-
gaand groen maken het landschap leesbaar. In dit opzicht wordt de Poeke-
beek door de Provincie aangeduid als structurerend element en aangevuld 
met de overige beken op lokaal niveau. Een aantal zoekzones voor weiland-
complexen kunnen dit ondersteunen. Het gaat om de omgeving van de Pan-
nemeersen, de Geite en de omgeving van Vlaagt. Deze gebieden zijn histo-
risch schaars bebouwd en meestal zeer vochtig. De landschappelijke herken-
baarheid wordt ook concreet nagestreefd door het afbakenen van bouwvrije 
zones langs de beken.  

Natuurlijke waarde 

Naast het landschappelijke belang, wordt ook aandacht besteed aan de beken 
als waterecosystemen. In het kader van het integrale waterbeheer wordt een 
duurzame inrichting van beken en valleien nagestreefd. Dit beoogt het herstel 
van de ecologische kwaliteiten en het waterbergende vermogen van de beken. 
In deze deelruimte wordt dit nagestreefd via natuurverbindingsgebieden en 
natuurlijke corridors, die als groene vingers het bosrijke gebied ten noorden 
van de Wantebeekvallei verbinden met het open landbouwgebied.  

Op bovenlokaal niveau (Provinciaal) werden De Klaphullebeek en de Kapel-
lebeek-Vlaagtbeek-Poekebeek als natuurverbindingsgebied geselecteerd. In 
deze gebieden blijft landbouw de hoofdfunctie, maar met aandacht voor de 
ontwikkeling van KLE en kleine natuurgebieden. Voor waterlopen richt het 
beheer zich vooral op het nastreven van de natuurlijke loop, het opheffen van 
barrières, uitbouwen van natuurvriendelijke oevers, het gebruik van natuur-
lijke materialen, …7  

Aanvullend hierop werden op lokaal niveau de Wantebeek en de Bundings-
beek aangeduid als natuurlijke corridor. Zij vormen schakels in de ecologi-
sche infrastructuur op het gemeentelijke niveau.  

                                                         

7 de gemeente heeft bedenkingen bij begrippen als ‘het nastreven van de natuurlijke loop’ en 
het ‘herstel van het waterbergende vermogen’ van de beek. Maatregelen die de afwatering van 
de landbouwgronden in het gedrang brengen, zullen niet getolereerd worden door de gemeen-
te. De gemeente gaat wel akkoord met maatregelen als het niet inbuizen of rechttrekken van 
beken, het gebruik van natuurlijke materialen en de uitbouw van natuurvriendelijke oevers. 
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Voorrang gaat naar de uitbouw van de as Wantebeek-Poekebeek (bovenlo-
kaal) omdat dit de verbinding vormt tussen de stapstenen van de natuurlijke 
structuur in het bosrijke gebied en de enige stapsteen in deze deelruimte, na-
melijk omgeving Kontenhoek. Het ecologische netwerk kan vanuit deze as 
verder worden uitgebouwd langs de beken die het open agrarische gebied 
binnendringen. 

Deze as vormt eveneens een recreatieve drager die Poeke, als knooppunt voor 
passieve recreatie (optie structuurplan Aalter), verbindt met de ruime omge-
ving van Bulskampveld – Oude Veldgebieden (landelijk recreatief netwerk uit 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan). 

 

6.1.3 RICHTLIJNEN VOOR DE WOONOMGEVINGEN 

Afbakenen De Klaphulle en Oud Haantje 

Nadruk bij deze woonconcentraties ligt op het afbakenen en landschappelijk 
integreren van de bebouwing. Concreet zullen bestaande, vergunde woningen 
en tuinstroken, aansluitend bij het dorp, gelijkaardige mogelijkheden krijgen 
als het landelijke woongebied. Dit zal geen aanleiding geven tot het creëren 
van bijkomende woongelegenheden. De open ruimte vensters tussen De 
Klaphulle en de uitloper van de bebouwing van Ruiselede-centrum, evenals 
de open ruimte tussen Oud Haantje en Doomkerke, blijven bewaard. Een 
landschappelijke afwerking van de bebouwingsranden moet een zachte over-
gang naar de open ruimte mogelijk maken. Zonevreemde woningen die nauw 
bij het gehucht aansluiten kunnen mee opgenomen worden in het concept. De 
Pachtebeek en De Klaphullebeek worden eveneens betrokken bij het concept. 

Richtlijnen voor de landelijke woonomgeving Bruggestraat - Bruggesteenweg 

Nieuwe, bijkomende activiteiten zijn hier niet aangewezen. Bestaande activi-
teiten kunnen verder ontwikkelen rekening houdend met de draagkracht van 
de omgeving. De visie op dit gebied wordt vastgelegd en geconcretiseerd in 
een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Kaart 9: gewenste structuur van het open agrarisch gebied 
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6.2 GEWENSTE STRUCTUUR VAN RUISELEDE-CENTRUM 

Ruiselede-centrum vormt het hoofddorp van de gemeente. De kern wordt 
uitgebouwd tot een leefbare en aantrekkelijke kern die instaat voor de op-
vang van de behoeften op lokaal vlak. De voorzieningen binnen de kern ver-
vullen een dienstverlenende functie naar de omliggende centra toe. Deze cen-
trale voorzieningen (winkels, sportaccommodatie, diensten, …) moeten goed 
bereikbaar zijn voor de inwoners van de dorpen in de open ruimte. Ook het 
opvangen van bedrijvigheid gebeurt aansluitend bij Ruiselede-centrum. 

Volgende elementen zijn bepalend voor het ruimtelijke beleid: 

- kernversterking; 

- uitbouwen van een kwalitatieve woonomgeving; 

- uitbouwen van een levendige activiteitenzone; 

- aanbod creëren voor lokale bedrijvigheid; 

- verblijfsfunctie uitbouwen door aanleg nieuwe lokale weg; 

- duidelijke scheiding bebouwing - open ruimte. 

 

6.2.1 KERNVERSTERKING 

Inbreiding 

Een eerste element bestaat erin daadwerkelijk woonmogelijkheden binnen de 
kern te creëren. Dit kan door inbreidingsprojecten die bouwen in de kern 
stimuleren en lintbebouwing en verspreide bebouwing in de open ruimte te-
gen gaan.  

De voorkeur gaat uit naar het stimuleren van halfopen en gesloten bebou-
wing. Een dichtheid van 15 WE/ha wordt nagestreefd. Zuinig ruimtegebruik 
vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisvestings-
mogelijkheden in de kern via renovatie. 

Binnen de kern zijn nog mogelijkheden tot inbreiding en renovatie. Deze in-
grepen dienen wel gestuurd te worden om het specifieke karakter van de 
dorpskom te behouden. De nodige aandacht moet gaan naar het inpassen 
van dergelijke projecten in de omgeving. 

Uitbreiding 

De behoefte voor de periode 2003-2007 kan niet allemaal via inbreiding op-
gevangen worden. Om het tekort aan woongelegenheden op te vangen kan 
bijkomende ruimte aangesneden worden. Concreet zal de gemeente deze mo-
gelijkheid invullen door een woonproject te realiseren op het gebied van de 
HMWV. Op het gebied van 2,5 ha zullen woongelegenheden voor sociale 
doelgroepen worden gebouwd. De behoefte voor de periode 2007-2012 kan 
opgevangen worden in WU2, meer bepaald in het gebied dat het dichtst aan-
sluit bij de kern. De rest van de woonuitbreidingsgebieden, met uitzondering 
van een deel van WU3 dat herbestemd wordt als lokale ambachtelijke zone, 
wordt gereserveerd voor ontwikkelingen op lange termijn (na 2012, indien de 
behoefte wordt aangetoond) . 
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6.2.2 UITBOUW VAN EEN KWALITATIEVE WOONOMGEVING 

Kernversterking wil echter niet zeggen dat alles moet worden volgebouwd. 
Een tweede opgave bestaat er in een aangename woonsfeer uit te bouwen.  

Groenvoorzieningen 

Om het wonen in een natuurlijke en landelijke omgeving te behouden, wordt 
steeds het nodige groen in de woonomgeving voorzien, dit ook op de openba-
re pleinen. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met speelruimten is 
belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de versterking van groene 
fragmenten in de kern dragen hiertoe bij.  

In dit kader dient aandacht te gaan naar de herwaardering van het plein rond 
de kerk. Door het plein meer élan te geven, krijgt het centrum meer uitstra-
ling en herkenbaarheid. Samen met het park vormt deze plaats het hart van 
Ruiselede-centrum. In de woonwijken zijn het groen en de open ruimte ver-
weven met de woonfunctie. 

Historisch, waardevol kerngebied 

Ruiselede-centrum beschikt over een concentratie van beschermde monumen-
ten in het centrum (o.a. de kerk en het gemeentehuis), dat dan ook als be-
schermd dorpsgezicht werd aangeduid. Deze beeldbepalende gebouwen dra-
gen bij tot de herkenbaarheid en het specifieke karakter van de dorpskern en 
kunnen inspirerend werken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. 

De visueel aanwezige, historische waarde vormt een belangrijk kader van 
waaruit een aantal randvoorwaarden kunnen gesteld worden ten aanzien van 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Deze randvoorwaarden garanderen 
een maximaal behoud, maar sluiten geen innoverende en integrerende projec-
ten uit. 

 

6.2.3 UITBOUWEN VAN EEN LEVENDIGE ACTIVITEITENZONE 

Binnen de kern komen veel activiteiten en functies voor die de woonfunctie 
ondersteunen: gemeenschapsvoorzieningen, handelszaken, dienstverlening, 
openbaar groen en sport- en spelvoorzieningen. De aanwezigheid en nabij-
heid van deze functies draagt bij tot de aantrekkelijkheid van de kern. In Rui-
selede - centrum wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar handels-
centrum te creëren aangepast aan het draagvlak van het hoofddorp. Dit kan 
door het stimuleren van de verweving tussen wonen, winkels, horeca en ande-
re ‘ondersteunende diensten’ (gemeentehuis, postkantoor, bankfilialen, …).  

Stimuleren veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig maken van 
het dorpscentrum door een herinrichting van de publieke ruimte. Om dit te 
verwezenlijken is een herinrichting van deze straten noodzakelijk, zeker in de 
Bruggestraat. Uitbouw van de Markt tot herkenningspunt met uitstraling 
vormt hier een onderdeel van. Dit moet leiden tot een kerngebied waar het 
aangenaam vertoeven is, dat inspireert tot commercieel ondernemingsschap 
en dat na sluiting van de aanwezige winkels niet geheel leegloopt. Volgende 
straten behoren tot het kerngebied: Bruggestraat, Markt, Kasteelstraat, G. 
Gezellelaan, Polenplein, begin van de Poekestraat en begin van de Aalter-
straat. 
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6.2.4 AANBOD VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID CREËREN 

Uitbreiden ambachtelijke zone 

Ruiselede beschikt over twee bedrijventerreinen voor ambachtelijke activitei-
ten. Een grote zone ten oosten van de kern, tussen de Aalterstraat en de N37, 
is volledig ingevuld, alsook de uitbreiding die in 1994 werd gerealiseerd. Deze 
zone wordt momenteel langs alle zijden door bebouwing of wegen begrensd, 
zodat een verdere uitbreiding van de ambachtelijke zone onmogelijk en niet 
gewenst is. 

Een kleine zone bevindt zich ten zuiden van de kern. Deze zone sluit aan bij 
de kern en is langs de N37 gelegen. Daarnaast zijn de ontwikkelingsperspec-
tieven van de landbouw binnen de ring beperkt. Daarom opteert de gemeente 
voor een uitbreiding van deze zone richting Poekestraat via een RUP. Aan-
dacht moet gaan naar ruimtelijke inkleding en uiterlijke verschijningsvorm 
van de bedrijfsactiviteit, waarbij ook de al aanwezige bedrijfssite van Claeys-
Clavan geïntegreerd wordt. De zone dient via een toegangsweg in de Bun-
dingsstraat, aan te sluiten op het kruispunt Ringlaan/Bundingsstraat. 

Site voor, milieubelastende bedrijven 

Langs de Bruggestraat bevindt zich een bedrijventerrein waarvan een groot 
deel bestemd is als slachthuiszone. De volledige ruimte wordt ingenomen 
door het slachthuis en een aanleunend bedrijf, een vleesversnijderij. Rond de 
zone is momenteel al een brede buffer voorzien, die de inkleding van het ge-
bied naar het landschap en de bebouwing verzekert. De zone wordt op de 
huidige plaats bestendigd onder een aantal strikte randvoorwaarden. 

 

6.2.5 VERBLIJFSFUNCTIE VERSTERKEN DOOR AANLEG NIEUWE LOKALE WEG 

In verblijfsgebieden primeert de verblijfsfunctie – en dus de verkeersleefbaar-
heid - op de verkeersfunctie van wegen. Verblijven betekent wonen, naar 
school gaan, winkelen,… De autobereikbaarheid van de kern moet afgestemd 
worden op de verblijfsfunctie zodat het fietsen, wonen en in het centrum win-
kelen er terug aangenaam kunnen zijn. Er wordt in deze gebieden zoveel mo-
gelijk ruimte geschapen voor de voetganger en de fietser. De centrumstraten 
moeten het verkeer filteren en worden ingericht als doortocht. Aandacht gaat 
ook naar aankledingsmeubilair, de openbare ruimte en groen.  

Aandacht dient zeker te gaan naar de herinrichting van het openbare domein, 
gekoppeld aan het verbeteren van de verkeerssituatie in de Bruggestraat. 
Voor de Bruggestraat is een veilige inrichting zeer moeilijk realiseerbaar. De 
weg is op bepaalde plaatsen zeer smal en druk bebouwd. Alle (zwaar) vervoer 
voor het noorden van de gemeente trekt door de Bruggestraat.  

De gemeente denkt eraan een omweg te realiseren, die de verbinding maakt 
tussen de Bruggestraat en de Aalterstraat. Zo wordt het mogelijk de Brugge-
straat te ontlasten en er opnieuw een verblijfsgebied van te maken. De ge-
wenste verkeerscirculatie voor het centrum is nog niet concreet en zal nader 
bekeken worden in het mobiliteitsplan.  
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Verblijfsgebieden kunnen ruimtelijk ondersteund worden door het duidelijk 
accentueren van de toegangen tot deze gebieden door zogenaamde ‘poorten’. 
Ze duiden op een gepaste weginrichting die de snelheid van de weggebruiker 
doen verminderen. De centrumpoort zorgt ervoor dat de snelheid van 90 à 70 
km/u teruggebracht wordt naar 50 km/u. De buurtpoorten duiden een zone 
30 aan. Zone 30 is vooral aangewezen in schoolomgevingen en woonwijken. 

 

6.2.6 AFWERKEN BEBOUWING EN VRIJWAREN VAN AANEENGESLOTEN OPEN 
RUIMTES 

Langs de zuidzijde vormt de ringstructuur een duidelijke grens van de be-
bouwing. De bebouwingsranden die niet aan de ring grenzen, worden afge-
werkt. Dit betekent dat de bebouwing hier eindigt en dat een zachte overgang 
naar de open ruimte gecreëerd wordt. Woningen die onmiddellijk aansluiten 
bij de kern, krijgen gelijkaardige mogelijkheden als het aanpalende woonge-
bied. Het creëren van nieuwe woonmogelijkheden is niet de bedoeling en kan 
slechts toegelaten worden indien het gaat om een morfologische versterking 
en dit de kwaliteit van het woondorp verhoogt. Op lange termijn kan dit het 
geval zijn in de Kruiswegestraat, waar voor het afwerken van de rand, vier 
bijkomende kavels gecreëerd zouden worden, mits compensatie op een andere 
plaats. Er moet vooral aandacht gaan naar de omgeving van de Bruggestraat 
– Knokmolen. Hier waaiert de bebouwing het meest uit in de open ruimte.  

Kaart 10: gewenste structuur van Ruiselede-centrum 
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6.3 GEWENSTE STRUCTUUR VAN HET BOSRIJKE GEBIED 

Het gaat om het noorden van de gemeente tot aan de vallei van de Wante-
beek. Het gebied wordt gekenmerkt door boscomplexen, die deel uit maken 
van het groter geheel van de oude veldgebieden. Een dambordvormig pa-
troon van dreven en open landbouwakkers typeren het gebied. Binnen de 
ruimte liggen de dorpen Doomkerke en Kruiskerke. 

Volgende elementen zijn bepalend voor het ruimtelijk beleid: 

- behoud van het historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit 
dreven, boscomplexen en open akkers; 

- de open ruimte van Sint-Pietersveld; 

- de parochies Doomkerke en Kruiskerke; 

- de concentratie zonevreemde woningen rond De Kruisebergen; 

- het PLC en het GBJ. 

6.3.1 BEHOUD VAN HET HISTORISCH GEGROEID RASTERPATROON 

Binnen de gemeente gaat de grootste aandacht wat betreft natuur- en land-
schapsbeleid uit naar dit gebied. Het ganse gebied behoort tot een gaaf land-
schap en grote gehelen werden opgenomen als stapstenen in de natuurlijke 
structuur (o.a. GEN-gebieden). Daarnaast werd het gebied aangeduid als 
natuuraandachtszone, waardoor bepaalde delen als verwevingsgebied zullen 
afgebakend worden.  

Het landschap en de aanwezige natuurwaarden vormen de randvoorwaarden 
voor bijkomende ontwikkelingen. Het voortbestaan van dit landschap staat 
of valt immers met het behoud van de structurerende landschapselementen: 
het dambordvormig drevenpatroon, de bossen, de omzoomde weilanden, de 
grote rechtlijnige akkers, … De ontwikkeling van de bijzondere natuurwaar-
den van de bossen kadert binnen een grensoverschrijdend ecologisch netwerk. 
Vooral in de Vorte Bossen ligt het accent duidelijk op natuurontwikkeling 
met onder andere de omvorming van naald- naar loofhout. 

In dit kader wenst de gemeente volop mee te werken aan het landinrichtings-
project Brugse Veldzone. Binnen dit project kan een heel aantal maatregelen 
genomen worden zowel op het vlak van wegenaanleg, natuurontwikkeling, 
landschapszorg, bebossing en recreatie. Doelstelling van de gemeente zijn 
onder andere erfbeplantingen, oeverinrichting langs de Wantebeek, herwaar-
dering van dreefstructuren, het onderling verbinden van de bossen met ecolo-
gische infrastructuur, recreatief medegebruik van het Ruiseleeds Veld en aan-
sluiting van de zone bij het toeristisch-recreatief netwerk rond Bulskampveld. 

In de gebieden die tot verwevingsgebieden zullen behoren (afbakening door 
het Vlaams Gewest) zijn natuur, landbouw en bos nevengeschikte functies. 
De ontwikkeling van de aanwezige ecotopen en de verzoenbare landbouwac-
tiviteiten wordt er verder ondersteund. Deze verweving kan twee vormen 
aannemen. Een eerste betreft het naast elkaar voorkomen van percelen met 
hoofdfunctie landbouw en hoofdfunctie natuur. Een tweede vorm is gericht 
op multifunctionaliteit op perceelsniveau. In gebieden die niet als verwe-
vingsgebied aangeduid worden, krijgt de landbouw alle kansen en wordt 
vooral de grondgebonden landbouw gestimuleerd. 
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6.3.2 DE OPEN RUIMTE VAN SINT-PIETERSVELD 

Deze structureel open ruimte vormt een groot aaneengesloten gebied met 
weinig bebouwing. Door zijn openheid zorgt het voor een afwisseling in het 
eerder gesloten landschap van de oude veldgebieden. De landbouw krijgt er 
voldoende kansen om zich professioneel te ontwikkelen. Daarom wordt het 
gebied verder gevrijwaard van bebouwing of versnippering. Zo wordt het 
aaneengesloten landbouwgebied maximaal behouden. 

 

6.3.3 DOOMKERKE EN KRUISKERKE: LANDELIJK WONEN IN BOSRIJKE OMGE-
VING 

Beide parochies worden versterkt als landelijk woondorp in relatie tot een 
bosrijke omgeving. Zichtassen op de bossen of dreefstructuren die de relatie 
met het bos versterken dienen maximaal behouden te worden. Ook via de 
beekvalleien kan de verbinding met het bos versterkt worden. 

Doomkerke 

Om de leefbaarheid te behouden kan de bestaande juridische woonvoorraad 
verder ingevuld worden. Er wordt een herkenningspunt rond de kerk en de 
school uitgebouwd en er dient aandacht te gaan naar integratie van het ach-
terliggende sportterrein. Ook het kasteel met park draagt bij tot een volwaar-
dige kern. Binnen de strook van aaneengesloten bebouwing wordt de klein-
handel in relatie tot de kern behouden en gestimuleerd. De verkeersstructuur 
wordt aangepast aan de woonfunctie en de bereikbaarheid van voorzieningen 
in Ruiselede-centrum staat voorop. 

Er komt een duidelijke afbakening van de bebouwing. De openruimte ver-
bindingen, tussen Doomkerke en ’t Oud Haantje en tussen Doomkerke en de 
lintbebouwing van de Maria-Aalterstraat, stellen een grens aan de bebouwing 
van Doomkerke. Ook langs de Bruggesteenweg, richting De Klaphulle is 
geen verdere verlinting toegestaan. Bestaande, vergunde woningen en tuin-
stroken die gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij de dorpsbebouwing 
krijgen gelijkaardige mogelijkheden als het landelijke woongebied. Dit zal 
geen aanleiding geven tot het creëren van bijkomende woongelegenheden. De 
bebouwingsranden worden landschappelijk afgewerkt. 

Kruiskerke 

Kruiskerke kende de laatste jaren een versterking van de leefgemeenschap 
met jonge gezinnen. Het beleid bestaat erin geen verdere uitbreiding meer te 
voorzien, maar wel de nodige aandacht te besteden aan de leefkwaliteit, om 
zo mogelijks de bestaande voorzieningen te behouden. Het afbakenen van 
een duidelijk centrum tussen de kerk en de splitsing Kruiskerkestraat – Kruis-
bergstraat komt de woonkwaliteit ten goede. De uitbouw van deze splitsing 
tot oriëntatiepunt draagt bij tot de herkenbaarheid en de leesbaarheid van het 
gebied. Er dient aandacht te gaan naar een aangepaste verkeersstructuur voor 
de woonfunctie. Zeker in de omgeving van de school. Gezien lokale klein-
handel ontbreekt in Kruiskerke is een goede bereikbaarheid van de voorzie-
ningen in Ruiselede-centrum essentieel.  
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In de verbinding tussen de historische lintontwikkeling langs de Kruisker-
kestraat en de nieuwere verkavelingen van de Kruisbergstraat, worden de 
vensters op de bosstructuren en open ruimte maximaal bewaard. Bestaande, 
vergunde woningen en tuinstroken die gelegen zijn net naast en direct aanslui-
ten bij de dorpsbebouwing krijgen gelijkaardige mogelijkheden als het lande-
lijke woongebied. Dit zal geen aanleiding geven tot het creëren van bijko-
mende woongelegenheden. De bebouwingsranden worden landschappelijk 
afgewerkt. Een verdere ontwikkeling van verspreide woningen in de open 
ruimte rond Kruiskerke is niet gewenst.  

 

6.3.4 HET PLC EN HET GBJ 

In de open ruimte van Sint-Pietersveld ligt op de grens met Wingene het Peni-
tentiair Landbouwcentrum en het Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere 
Jeugdzorg. De gebouwen en de omgeving maken al deel uit van een be-
schermd landschap, waardoor voldoende voorwaarden gesteld worden aan 
de landschappelijke integratie en de esthetiek van de gebouwen. De gemeente 
heeft geen bijkomende eisen behalve dan dat de hoogte van de gebouwen 
momenteel als een maximum kan beschouwd worden om landschappelijke 
integratie ook in de toekomst te kunnen verzekeren en dat waar mogelijk 
bijkomende bomenrijen worden aangeplant op de gronden van het PLC . 

 

Kaart 11: gewenste structuur van het bosrijke gebied 
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6.4 RICHTLIJNEN VOOR ACTIVITEITEN IN DE DEELRUIMTEN 

   

Open agrarisch landschap 

Agrarische 
bedrijven 

Bestaande 
zetels 

- Uitbreiding is mogelijk (met respect voor de natuur-
lijke structuur); 

- Hoevetoerisme mogelijk; 

 Nieuwe ze-
tels 

Zijn mogelijk (met respect voor de natuurlijke struc-
tuur) 

 Vrijkomende 
zetels 

- Blijven prioritair voor de landbouw voorbehouden; 

- in een brede strook langs de Bruggesteenweg  is er 
ruimte voor andere activiteiten, binnen bestaande 
bedrijfszetels en mits toetsing aan afwegingskader. 
Waardevolle hoeves krijgen extra mogelijkheden 
(beleidskader Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan); 

- in het gebied ten zuiden van de N37 staat de land-
bouwfunctie centraal en worden andere functies ge-
weerd of ontmoedigd; 

- Residentiële bewoning toegelaten, mits randvoor-
waarden; 

Niet agrari-
sche bedrijven 

Bestaande 
zetels 

- indien direct aansluitend bij beekvalleien: uitdovend 
of moeten geherlokaliseerd worden; 

- geen uitbreiding toegestaan in het gebied ten zuiden 
van de N37 en langs de N37; 

- beperkte uitbreiding onder voorwaarden toegestaan 
in de zone ingesloten door de Wantebeek en de N37, 
nieuwe activiteiten enkel binnen bestaande zetels en 
enkel activiteiten met een beperkte dynamiek (bv. 
hergebruik ifv. loodsen); 

- bedrijven gelegen in de landbouwzone met ruimte 
voor andere activiteiten rond de Bruggesteenweg 
kunnen in principe uitbreiden. Op bestaande am-
bachtelijke sites zijn nieuwe activiteiten toegelaten 
(ambachtelijke of aan de landbouw gerelateerde of 
ruimtebehoevende activiteiten). 

 Nieuwe ze-
tels 

Niet toegestaan 
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Zonevreemde 
woningen 

Bestaande 
woningen 

- uitbreiden kan tot 1000 m³ brutovolume; 

- herbouw dient te gebeuren op dezelfde plaats of er 
direct op aansluitend tenzij voor de goede ruimtelijke 
ordening een andere plaatsing is aangewezen; 

- bestaande bijgebouwen kunnen behouden blijven, 
verbouwd, uitgebreid of heropgebouwd worden, 
nieuwe bijgebouwen, beperkt in omvang, in de onmid-
dellijke omgeving van het woongebouw zijn mogelijk; 

- voor historisch, landschappelijke of architectonisch 
waardevolle gebouwen gelden voorwaarden die het 
behoud van het historisch karakter moeten verzeke-

 Nieuwe wo-
ningen 

Niet toegestaan. 

 

Bosrijk gebied 

Agrarische 
bedrijven 

Bestaande 
zetels 

- Uitbreiding toegestaan; 

- Hoevetoerisme mogelijk. 

 Nieuwe ze-
tels 

Niet mogelijk. 

 Vrijkomende 
zetels 

- Blijven prioritair voor de landbouw voorbehouden; 

- Functiewijziging naar plattelandstoerisme of recrea-
tie mogelijk mits toetsing aan afwegingskader. Ande-
re functies worden ontmoedigd of geweerd. Waarde-
volle hoeves krijgen extra mogelijkheden (beleidska-
der Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan); 

- Residentiële bewoning toegelaten, mits randvoor-
waarden (zie zonevreemde woningen). 

Niet agrari-
sche bedrijven 

Bestaande 
zetels 

- afbouwen, of kunnen maximaal bestendigd worden 
mits landschappelijke integratie. 

 Nieuwe ze-
tels 

Niet mogelijk. 

Zonevreemde 
woningen 

Bestaande 
woningen 

- uitbreiden kan tot 1000 m³ brutovolume; 

- herbouw dient te gebeuren op zelfde plaats of er 
direct op aansluitend, tenzij voor de goede ruimtelijke 
ordening een andere plaatsing is aangewezen; 

- bestaande bijgebouwen kunnen behouden blijven, 
verbouwd, uitgebreid of heropgebouwd worden, 
nieuwe bijgebouwen, beperkt in omvang, in de onmid-
dellijke omgeving van het woongebouw zijn mogelijk; 

- voor historisch, landschappelijke of architectonisch 
waardevolle gebouwen gelden voorwaarden die het 
behoud van het historisch karakter moeten verzeke-
ren; 

 Nieuwe wo-
ningen 

Niet toegestaan. 
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Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsinstrument voor de gemeentelijke 
overheid waarin doelstellingen en wenselijkheden met betrekking tot de ruim-
telijke ontwikkelingen van de gemeente worden aangegeven. Om de gewenste 
ruimtelijke structuur ook daadwerkelijk waar te maken, moeten concrete 
stimulerende of ontmoedigende maatregelen uitgewerkt worden.  

Dit hoofdstuk bevat maatregelen en acties die door de gemeente kunnen ge-
nomen worden. Wanneer het initiatief onder de bevoegdheid van hogere 
overheden valt, is een suggestie naar desbetreffend niveau weergegeven. 

 

7.1 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE NATUURLIJKE STRUC-
TUUR 

Doestellingen  Maatregelen en acties Initiatiefnemers 

Afbakenen en versterken 
van de stapstenen van de 
natuurlijke structuur 

Afbakenen VEN met aanduiden van GEN en 
GENO en bijhorende acties voor Gallatasbossen, 
Vorte Bossen, Parochieveld, Schoonberg-
Slangenbossen en omgeving Kontenhoek 

Omgeving Parochieveld en Kontenhoek vormen 
de actiegebieden van het GNOP. Binnen deze 
gebieden doet de gemeente extra inspanningen 
om de voorgestelde actiepunten uit te voeren en 
te koppelen aan de acties die genomen zullen 
worden in het kader van het VEN. 

Opmaken Ruimtelijk Uitvoeringsplan ter be-
scherming van de omgeving Kruiske-De Kruise-
bergen. De kleinere bosgebiedjes worden uitge-
bouwd als natuurlijke stapstenen op lokaal ni-
veau + onderling verbinden en aansluiten op 
grotere boscomplexen 

Vlaams Gewest 
 
 
 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 
 
 
 
 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Behoud van kleine natuur-
gebieden en ecotopen, 
duurzame inrichting van 
beken en valleien, 
creëren van een harmonie 
tussen de verschillende 
gebruikers van de open 
ruimte 

Afbakenen van verwevingsgebieden in geweste-
lijke Ruimtelijk Uitvoeringsplannen 

Afbakenen van de natuurverbindingsgebieden 
langs De Klaphullebeek, de Kapellebeek-
Vlaagtbeek-Poekebeek in provinciale Ruimtelijk 
Uitvoeringsplannen 

Vastleggen van corridors langs de Wantebeek en 
de Bundingsbeek door het aanduiden van bouw-
vrije zones en het uitbouwen van ecologische 
infrastructuur (beekbegeleidend groen en KLE’s) 
van lokaal belang.  

Acties gericht op lokale natuurontwikkeling 
ondersteunen en promoten (bv. KLE’s) 

 

Vlaamse Gewest 
 

Provincie West-
Vlaanderen 

 

Gemeentebestuur 
Ruiselede ism. 
Vlaams Gewest 
voor de Wante-
beek 
 
Gemeentebestuur 
Ruiselede, het  
Vlaams Gewest 
(VLM: Landin-
richtings-project 
Brugse Veldzone) 
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Acties gericht op het verbeteren van de water-
kwaliteit ondersteunen en faciliteren indien deze 
in overeenstemming zijn met de doelstellingen 
van de open ruimte. 

en provincie (Re-
gionaal landschap 
Houtland) 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Behouden, beschermen en 
uitbreiden van kleine land-
schapselementen 

Subsidies inzake het onderhoud en aanplanten 
van KLE’s verder bekend te maken bij de inwo-
ners 

Gemeentebestuur 
Ruiselede  

 

7.2 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE LANDSCHAPPELIJKE 
STRUCTUUR 

Doelstellingen  Maatregelen en acties Initiatiefnemers  

Behoud en versterking van de 
traditionele kenmerken van  
gave landschappen 

Verder uitwerken van gave landschappen op 
bovenlokaal niveau. 

Vlaams Gewest 
(Brugse Veldzone) 
Provincie (o.a. 
Regionaal Land-
schap Houtland)  

Gemeentebestuur 
Ruiselede gaat na 
wat mogelijk-
heden zijn hier 
alsnog bij aan te 
sluiten 

Nieuwe landschappen ruimte-
lijk sturen 

Uitwerken van een landschapsplan, opstellen 
van richtlijnen voor het kwalitatief verster-
ken van de bestaande structuren. Aandacht 
gaat naar het zuiden van de gemeente (kou-
terlandschap met beekvalleien, hist. hoeves,  
molens, …), het bedrijvenlandschap langs de 
N37 en het landelijk woongebied langs de 
Bruggesteenweg. 

Gezien het belang en de mogelijkheden van 
de Wantebeekvallei kan een structuurschets 
of streefbeeld opgemaakt worden voor het 
gebied. 

Vlaams Gewest 
(Landinrichtings-
project Brugse 
Veldzone), Pro-
vincie (nieuwe 
kouterlandschap) 
en gemeentebe-
stuur Ruiselede 

Vrijwaren van open ruimten  Richtlijnen opstellen om deze gebieden te 
vrijwaren van bebouwing. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 
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7.3 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE AGRARISCHE STRUC-
TUUR 

Doelstellingen  Maatregelen en acties Initiatiefnemers  

Veilig stellen van de sa-
menhangende landbouw-
gebieden  

Afbakenen van de samenhangende landbouw-
gebieden in ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Vlaams Gewest 

Ruimtelijke zekerheid en 
duidelijkheid scheppen 
voor land- en tuinbou-
wers. 

 

Verfijning van de agrarische structuur op basis 
van bebouwingsmogelijkheden en aangeven van 
beperkingen en mogelijkheden van andere func-
ties binnen de samenhangende landbouwgebie-
den: 

- aanduiden van bouwvrije zones ter 
vrijwaring van samenhangende land-
bouwgebieden rond Sint-Pietersveld en 
ten zuiden van de N37 via een Ruimte-
lijk Uitvoeringsplan 

- aanduiden van een landbouwzone 
langs de Bruggesteenweg waar open-
ruimte georiënteerde en/of bij de land-
bouw aanleunende activiteiten met een 
grote ruimtebehoefte kansen krijgen. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Landbouw terug afstem-
ming op fysisch systeem 

Afbakenen zones waar graslandgebruik gesti-
muleerd wordt en bouwvrije stroken langs de 
beekvalleien. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Stimuleren van  de land-
bouw als beheerder van de 
open ruimte 

Creëren van ruimtelijke en socio-economisch 
interessante condities voor nevenactiviteiten als 
natuurbeheer en landschapsontwikkeling op 
vrijwillige basis. Prioritaire zones zijn: 

- het noorden van de gemeente (verwe-
vinsgebieden: Vlaams Gewest); 

- natuurverbindingsgebieden (Provinci-
aal niveau); 

- lokale corridors 

Onderzoek naar nieuwe vrijwillige overeenkom-
sten tussen landbouw en natuur 

Gemeentebestuur 
Ruiselede , het 
Vlaams Gewest 
(o.a. Landinrich-
tingsproject Brugse 
Veldzone) en de 
Provincie (o.a. 
Regionaal Land-
schap Houtland) 

Nieuwe mogelijkheden 
voor de landbouw bieden, 
die leefbaarheid moeten 
verhogen 

Sensibiliseren en informeren van de landbouw-
sector over de mogelijkheden 

De condities scheppen voor vormen van agrari-
sche verbreding als hoevetoerisme, thuisverkoop 
en –verwerking, zorgboerderij en zachte recrea-
tie 

Vlaams Gewest; 
De Provincie en het 
gemeentebestuur 
Ruiselede 

Visuele kwaliteit van de 
landbouwbedrijfszetels 
verhogen 

Mogelijkheden met gepaste maatregelen onder-
steunen, opstellen van landschapsbedrijfsplan-
nen 

Randvoorwaarden met betrekking tot de be-
drijfsgebouwen differentiëren 

Opmaken van een gemeentelijk reglement over 
de landschappelijke inpassing van landbouwbe-
drijfsgebouwen, gekoppeld aan financiële garan-
ties. 

Vlaams Gewest, 
Provincie 
 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 
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7.4 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE WOONSTRUCTUUR 

Doelstelling Maatregelen en acties Initiatiefnemers 

Stimuleren van sanering en 
renovatie om de verkrotting 
tegen te gaan 

Belasting op leegstand en verkrotting (eventueel 
eigen renovatiepremiestelsel uitwerken) 

Bevolking informeren over subsidieregelingen 
voor het renoveren, verbeteren of aanpassen van 
woningen 

Bijhouden inventaris van leegstaande woningen 
en bedrijfspanden en koppelen aan GIS-systeem. 
Jaarlijkse update. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede en 
Vlaams Gewest 

Stimuleren van het op de 
markt brengen van onbe-
bouwde percelen 

Belasting op onbebouwde percelen (eventueel 
optrekken indien nodig) 

Bijhouden van een inventaris onbebouwde per-
celen en koppelen in GIS-systeem. Jaarlijkse 
update. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Kernversterkend werken: 
woonuitbreiding op de ter-
reinen van de HMWV 

Kwalitatief woonproject nastreven met min. 
woondichtheid 15WE/ha, groenvoorziening en 
vermenging van woningsoorten. 

HMWV 

Kernversterkend werken: 
kleinschalige woonuitbrei-
ding direct aansluitend bij de 
kern voor periode 2007-2012 

Kwalitatief woonproject nastreven met min. 
Woondichtheid van 15WE/ha, groenvoorzienin-
gen en vermenging van woningsoorten. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Kernversterkend werken: 
inbreiding nastreven 

Kleine inbreidingsprojecten stimuleren. Her-
bruik van leegstaande gebouwen stimuleren. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Bij nieuwe woonprojecten 
streven naar kwalitatieve 
invulling 

Toepassen van de principes van duurzaamheid 
en nieuwe alternatieve woonvormen aan bod 
laten komen. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Bestaande, vergunde wonin-
gen mee afbakenen bij het 
wonen, woonomgevingen 
ruimtelijk sturen 

Woningen direct aansluitend bij de woonomge-
vingen krijgen vergelijkbare mogelijkheden. 
Concretiseren van de ontwikkelingen in de lan-
delijke woonomgeving Bruggestraat – Brugge-
steenweg.  

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Duidelijkheid voor zone-
vreemde woningen 

Opmaken Ruimtelijk Uitvoeringsplan zone-
vreemde woningen.  

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Bouwkundige erfgoedwaar-
de binnen de gemeente veilig 
stellen 

Opmaken Ruimtelijk Uitvoeringsplan met aan-
duiding van merkwaardige gebouwen, bakens, 
historische hoeves, monumenten, … . Er worden 
richtlijnen opgesteld die een duurzaam behoud 
van deze gebouwen moeten toelaten (functiewij-
zigingen, …) 

Gemeentebestuur 
Ruiselede in 
samenwerking 
met Monumen-
ten en Land-
schappen 
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7.5 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE ECONOMISCHE STRUC-
TUUR 

Doestelling  Maatregelen en acties Initiatiefnemers 

Creëren van aanbod aan 
bedrijventerrein voor lokale 
ambachtelijke activiteiten 

Bestaand bedrijventerrein langs de Bundings-
straat via Ruimtelijk Uitvoeringsplan  uitbrei-
den in oostelijke richting. Het woonuitbrei-
dingsgebied wordt herbestemd tot ambachtelij-
ke zone.  

Kwaliteitsvolle inrichting nastreven en bestaan-
de bedrijfssite mee integreren 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Herlokaliseren of ruimtelijk 
afbakenen van zonevreemde 
bedrijven 

Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zon-
evreemde bedrijven 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Stimuleren van verweving 
van activiteiten in Ruiselede-
centrum 

Afbakenen van een kerngebied/ activiteitenzone 
via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Oplossing voor zonevreem-
de handel op ambachtelijke 
zone 

Via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het 
oudste gedeelte van de ambachtelijke zone dui-
delijkheid creëren omtrent de toegelaten han-
delsactiviteiten en voldoende ruime mogelijkhe-
den voorzien. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Integratie van bedrijvigheid 
verhogen 

Uitwerken van verplichting omtrent de aanleg 
van een buffer bij het inplanten of uitbreiden 
van bedrijvigheid. Kwalitatieve afwerking van 
de bedrijvigheid is noodzakelijk naar het land-
schap en het wonen toe. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

 

7.6 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE TOERISTISCH-
RECREATIEVE STRUCTUUR 

Doelstellingen  Maatregelen en acties Initiatiefnemers  

Uitbouwen centrumpool voor 
jeugd- sport en socio-culturele 
voorzieningen 

Opentrekken van het gebied naar mogelijk-
heden voor jeugd- en socio-culturele activi-
teiten  

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Chiro-lokalen ruimtelijk in 
orde brengen 

Afbakenen van zone voor jeugdwerking via 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Uitbouwen van een recreatief 
en natuureducatief project 

Bestemming weide in functie van speelbos, 
speelweide, poelenproject, … 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Verzekeren van basisvoorzie-
ning in Doomkerke en Kruis-
kerke 

Bestemming voetbalveld Doomkerke en 
‘Boldertent’ Kruiskerke als ontspanningszo-
nes in functie van de dorpen 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Versterken en ondersteunen 
van bestaand recreatief ge-
bruik van Parochieveld 

Onderzoek naar mogelijkheden om de toe-
gankelijkheid van het bos te verhogen voor 
de zachte recreant rekening houdend met de 
draagkracht van het bos en de hinder voor 
de omgeving (aanleg parking mogelijk) 

Gemeentebestuur 
Ruiselede in 
samenwerking 
met VLM 

Uitbouw van het recreatief Uitbouwen en promoten van het landelijk-
recreatief netwerk op provinciaal niveau. 
Onderzoek naar maatregelen en acties om 

Vlaams Gewest, 
Provincie (o.a. 
Regionaal  Land-
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netwerk meer aan te sluiten bij het recreatieve net-
werk rond het provinciedomein Lippens-
goed-Bulskampveld. 

Bij de uitbouw van het lokaal netwerk is de 
vallei van de Wantebeek een belangrijk ver-
bindingselement tussen het recreatief net-
werk rond de bosstructuren en het open 
agrarisch landschap Hier biedt het beken-
stelsel een bijkomend kader voor recreatie. 
Onderzoek moet uitwijzen welke acties mo-
gelijk zijn om deze route uit te bouwen (re-
creatieve fietsroute). 

Onderzoek naar momenteel nog in gebruik 
zijnde voetwegels en deze behouden en on-
derhouden. Vooral de verbinding van Ruise-
lede-centrum naar de Kruiskerke (recreatie-
ve verbinding naar Wantebeekvallei-bosrijk 
gebied) via voetwegels krijgt speciale aan-
dacht. 

schap Houtland 
en Westtoer) en 
gemeentebestuur 
Ruiselede 

 

7.7 MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERS- EN VER-
VOERSSTRUCTUUR 

Doelstellingen  Maatregelen en acties Initiatiefnemers  

Optimaliseren van wegennet Herinrichting van de N37 tot primaire weg II 

Categorisering van de lokale wegen doorvoe-
ren 

Vlaams Gewest 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Verkeersveiligheid en –
leefbaarheid verhogen 

Herinrichting doortocht met oplossing voor 
Bruggestraat. Bijkomend onderzoek in kader 
van mobiliteitsplan nodig om alternatieven af 
te wegen. 

Duidelijker accentueren van overgang naar 
zone 50 en zone 30 door ‘poorten’ te voor-
zien.  

Invoeren van zone 30 in bepaalde woonwij-
ken. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede in 
kader van mobili-
teitsplan 

Veilige fietsverbindingen 
uitbouwen 

Uitwerken van fietsroutenetwerk 

Aanvullende lokale fietsroutes voorzien 
− De verbinding naar Kruiskerke vanuit 

Ruiselede-centrum via de Wan-
testraat; 

− De verbinding naar Tielt via kleine 
wegen namelijk Oude Tieltstraat-
Waterwalstraat. 

Provincie 

Gemeentebestuur 
Ruiselede 

Veilige wandelverbindingen 
uitbouwen 

In het kader van het mobiliteitsplan zal een 
inventarisatie van de voetwegen gebeuren 
waarbij wordt nagegaan hoe het netwerk 
operationeel kan worden gehouden. 

Gemeentebestuur 
Ruiselede in 
kader van mobili-
teitsplan 
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1111 INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

Het richtinggevend gedeelte is volgens het decreet houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening een kader voor beslissingen over de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. 

De bindende bepalingen worden geselecteerd uit de mogelijkheden uit het 
richtinggevend gedeelte. Hoofdstuk 7 ‘maatregelen en acties’ vormt een scha-
kel tussen het richtinggevend en bindend gedeelte. 

De bindende bepalingen vormen de spil tussen de gewenste ruimtelijke struc-
tuur en de realisatie ervan. Het zijn duidelijke prioriteitenbepalingen in de 
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het beleid geeft aan 
waaraan het wil werken tijdens de planperiode.  

Bindende bepalingen leveren een actieprogramma bestaande uit onder andere 
Ruimtelijk Uitvoeringsplannen en gemeentelijke verordeningen 
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2.1 DE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

De gave landschappen: 

− omgeving Kasteel van Poeke. 

Als nieuwe landschappen:  

− het open kouterlandschap ten zuiden van de Wantebeek; 

− het bedrijvenlandschap langs de N37; 

− de landelijke woonomgeving langs de Bruggestraat-Bruggesteenweg. 

Structurerende hydrografische elementen en markante terreinovergangen: 

− de vallei van de Wantebeek als overgang tussen landschapseenheden; 

− de valleien van de Pachtebeek, de Klaphullebeek, de Vlaagtbeek en de 
Bundingsbeek als structuurelementen van het nieuwe landschap; 

De open ruimteverbindingen en structureel open ruimte gebieden; 

− tussen Doomkerke-Oud Haantje; 

− tussen Doomkerke-lintbebouwing Wingene; 

− tussen uitloper van Ruiselede-centrum-De Klaphulle; 

− omgeving Sint-Pietersveld, de Pannemeersen en Vlaagt; 

Als bakens in het landschap:  

− de kerken van Doomkerke en Ruiselede;  

− de Hostens- en Knokmolen, de heuvel van de Lievensmolen; 

− de hoeves: Poelvoorde, Goed Ter Vlaagt, groot Kraaienbroek, Eende-
kooihoeve, Gallatashoeve; 

− merkwaardige elementen: Penitentiair Landbouwcentrum en GBJ ‘De 
Zande’, het gemeentehuis, de school van Axpoele en de Visserij in de 
bossen van Ruiseleeds Veld; 

− Kasteel de Roo en Kasteel Reed Poel. 

 

2.2 DE NATUURLIJKE STRUCTUUR 

Stapstenen van de natuurlijke structuur: 

− omgeving Kruiske – De Kruisebergen; 

Corridors en ecologische infrastructuur van lokaal belang: 

− de Pachtebeek en de Bundingsbeek als natte corridors; 
 

2.3 DE AGRARISCHE STRUCTUUR 

Agrarische gebieden: 
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− gebied ten zuiden van de N37; 

− gebied ten noorden van de N37 en ten zuiden van de Wantebeek; 

− alle zones ten noorden van de N37 die niet als GEN of verwevingsge-
bieden aangeduid worden. 

Landbouwzone met ruimte voor andere activiteiten: 

− een zone van ongeveer 1,5 km langs beide zijden van de Bruggesteen-
weg tussen de Wantebeek en De Klaphulle en De Klaphulle en het lan-
delijk woongebied in de Bruggesteenweg (met uitsluiting van de beek-
valleien). 

Zoekzones voor het stimuleren van graslandgebruik: 

− delen van de vallei van de Wantebeek; 

− omgeving Pannemeersen; 

− omgeving Geite; 

− omgeving Vlaagt. 

Zoekzones voor bouwvrije zones: 

− het gebied ten zuiden van de N37; 

− het gebied rond Sint-Pietersveld; 

− stroken, beperkt in omvang, in de beekvalleien. 

Uitdovende landbouwzones: 

− het oostelijke en westelijke woonuitbreidingsgebied als uitdovende zo-
nes; 

 

2.4 DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

Hoofdkern: 

− Ruiselede-centrum; 

Landelijke parochies: 

− Doomkerke en Kruiskerke; 

Rurale woonconcentraties: 

− De Klaphulle; 

− omgeving Oud Haantje; 

− omgeving Abeelhoeve; 

− woongebied met landelijk karakter in de Bruggesteenweg. 
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2.5 DE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Bijkomend aanbod lokale bedrijventerreinen: 

− uitbreiding van ambachtelijke zone ten zuiden van Ruiselede-centrum; 

Site voor milieubelastende bedrijven: 

− zone langs de Bruggestraat; 

Kerngebied voor kleinhandel en diensten: 

− Bruggestraat, Markt, Kasteelstraat, G. Gezellelaan, Polenplein, het be-
gin van de Poekestraat en begin van de Aalterstraat; 

 

2.6 TOERISTISCH - RECREATIEVE STRUCTUUR 

Centrumpool voor jeugd-, sport en socio - culturele infrastructuur: 

− huidige sportzone in Ruiselede-centrum; 

Zone voor jeugdinfrastructuur: 

− site van de chiro-lokalen; 

Ontspanningszone Doomkerke en Kruiskerke: 

− site van het huidig voetbalterrein Doomkerke; 

− site van de Boldertent in Kruiskerke. 

Zone voor verblijfstoerisme: 

− site van het kampheem ’t Haantje’. 
 

2.7 VERKEERS- EN VERVOERSTRUCTUUR 

Lokale weg I: 

− Aalterstraat tot nieuw tracé; 

− Nieuw tracé: hetzij via nieuwe weg, hetzij via herinrichting bestaande 
routes; 

− Bruggesteenweg; 

− Wingenesteenweg. 

Lokale weg II: 

− Bruggestraat; 

− Tieltstraat – Kasteelstraat – Markt – eerste deel Aalterstraat; 

− Maria – Aalterstraat; 

− Brandstraat; 

− Abeelstraat; 

− Kruiskerkestraat; 

− Gallatasstraat en Wantestraat (indien geen deel van nieuw tracé); 

− Kanegemstraat; 

− Poekestraat. 

Verblijfsgebieden: 
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− Doomkerke, Kruiskerke, De Klaphulle, Ruiselede-centrum, lintbe-
bouwing Bruggesteenweg; 

Lokale fietsroutes: 

− verbinding Kruiskerke – Ruiselede-centrum via Wantestraat; 

− verbinding Ruiselede-centrum – Tielt via Oude Tieltstraat – Waterwal-
straat. 
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3.1 RUIMTELIJK UITVOERINGSPLANNEN 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat een oplossing biedt aan de problema-
tiek van de zonevreemde woningen; 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat een oplossing biedt aan de problema-

tiek van zonevreemde bedrijven en gebouwen (waarbij aandacht gaat 
naar een kwalitatieve afwerking en integratie in het landschap); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Jeugdpark’  
(in functie van chirolokalen); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan Doomkerke  
(in functie van open ruimte verbindingen, verblijfsrecreatie en ontspan-
ningszone, natuureducatief project, …); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kruiskerke  
(in functie van leefkwaliteit, ontspanningszone, integratie in bosrijke 
omgeving, …); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan landelijke woonomgeving Bruggestraat – 

Bruggesteenweg (concretiseren van de toekomstige ontwikkelingsmoge-
lijkheden); 

− Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘woonuitbreiding Ruiselede’ 

(in functie van de woonbehoefte na 2007). 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Parochieveld’  
(in functie van toegankelijkheid, parking). 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘ambachtelijke zone Bundingsstraat‘  
(in functie van een kwalitatieve uitbreiding in oostelijke richting); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘De Kruise Bergen’  

(rond bosgebiedjes van lokaal belang); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Centrumpool’ 

(in functie van jeugd, sport en socio – culturele voorzieningen); 

− Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘ambachtelijke zone oost’  
(in functie van de handelsactiviteiten en een kwaliteitsvolle inrichting); 

De gemeente kiest jaarlijks uit deze lijst de op te starten uitvoeringsplannen in 
functie van de noodwendigheden. 

 

 



184523_BINDEND5_LCR  

ACTIES 

  @ Grontmij 
  Pagina 9 van 10     

3.2 VERDER ONDERZOEK 

− onderzoek naar zones voor het afbakenen van bouwvrije gebieden en 

gebieden waar graslandgebruik gestimuleerd wordt; 

− onderzoek naar nieuwe vrijwillige overeenkomsten tussen landbouw en 
natuur inzake natuurbeheer en landschapsontwikkeling voor de lokale 
corridors; 

− onderzoek naar de wijze waarop omgeving Vlaagt en Pannemeersen als 
open ruimte gebieden, met overwegend graslandgebruik, gevrijwaard 
kunnen worden; 

− Onderzoek naar mogelijkheden om de visuele kwaliteit van de land-
bouwbedrijfszetels te verhogen, het opstellen van landschapsbedrijfs-
plannen en randvoorwaarden met betrekking tot de bedrijfsgebouwen. 

 

3.3 ORGANISATIE 

− Bijhouden inventaris van de leegstand met jaarlijkse update; 

− Bijhouden inventaris van onbebouwde percelen met jaarlijkse update; 

 

3.4 FINANCIELE MAATREGELEN 

− subsidies inzake het onderhoud en aanplanten van KLE’s in het alge-
meen en in het bijzonder langs de beken; 

− belasting op leegstand en verkrotting (eventueel eigen renovatiepremie-
stelsel uitwerken); 

− belasting op onbebouwde percelen (eventueel optrekken indien nodig). 

3.5 OVERLEG MET HOGERE OVERHEDEN 

− de gemeente wenst betrokken te worden in het overleg rond de streef-
beeldstudie van de N37. 

− Overleg inzake de ontwikkeling van de bovenlokale natuurlijke struc-
tuur. De ontwikkeling van de stapstenen van de natuurlijke structuur 
en de verwevingsgebieden natuur/landbouw zullen gerealiseerd worden 
binnen een gewestelijk initiatief. De provinciale overheid neemt de taak 
op bij het realiseren van de natuurverbindingsgebieden van bovenlo-
kaal belang (De Klaphullebeek, de Kapellebeek-Vlaagtbeek-
Poekebeek). De gemeente wenst actief betrokken te worden bij het uit-
tekenen van het beleid en de inrichtingsmaatregelen. 
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− De gemeente verleent haar medewerking aan de initiatieven aangaande 
de uitbouw van het buitengebied. Ze wenst actief betrokken te worden 

bij het landinrichtingsproject Brugse Veldzone, om zo haar doelstellin-
gen betreffende landschap en natuur te helpen vorm geven. Aandacht 
gaat o.a. naar het behoud en de uitbouw van het gave landschap Oude 
Veldgebieden, uitbouw van het nieuwe landschap ten zuiden van de 
Wantebeek, een streefbeeld rond de Wantebeek, het ondersteunen van 
lokale natuurontwikkeling (KLE’s), uitbouw van het recreatief netwerk 
met Bulskampveld, landschapsbedrijfsplannen voor landbouwzetels, … 
De gemeente gaat ook na welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten 
bij initiatieven rond het recreatief netwerk rond Bulskampveld. 
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Sinds  vorig 
verslag 

Artikelnr. 
Huidig verslag 

Agenda Actie/datum 

 0. Inleiding 

Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de 
gemeente Ruiselede wordt  besproken in plenaire vergadering. 

Volgende administraties werd om advies gevraagd: 

- AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning (ARP); 

- AROHM West-Vlaanderen, gewestelijk planologisch 
ambtenaar; 

- Provincie West-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning 
en mobiliteit (DRUM). 

 

 1. 

 

Advies provincie West-Vlaanderen 

Er werd geen schriftelijk advies ontvangen. Het advies werd 
tijdens de plenaire vergadering meegedeeld, waarvan een 
weergave in dit verslag is opgenomen. 

 

 2. Advies gewestelijk planologisch ambtenaar en Afdeling Ruimtelijke 

Planning 

Het schriftelijk advies is als bijlage opgenomen en werd gebruikt 
als leidraad voor de bespreking van het voorontwerp 
structuurplan. 

 

 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene opmerkingen 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Ruiselede is op een 
aantal vlakken nog onvoldoende eenduisig, waardoor er 
mogelijks interne tegenstrijdigheden zouden kunnen zijn alsook 
tegenstrijdigheden met het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 
en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.  

- De gemeente antwoordt dat het een bewuste beleidskeuze is om 
zaken eerdere als algemeen beleidskader te schetsen omdat het 
beleid en de decretale bepalingen altijd wijzigen. Ze wil binnen 
het structuurplan een algemene beleidslijn schetsen en zal bij 
het opmaken van RUP’s de meer concrete regels bepalen. 

- De provincie en het Vlaams Gewest verduidelijken dat de 
gemeente problemen zal krijgen bij het opmaken van RUP’s als 
er geen directe verantwoording is opgenomen in het 
structuurplan voor het opmaken van het RUP op zich en zeker 
met de opties die binnen het RUP worden uitgewerkt. De basis 
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1.2 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

voor de keuzes in het RUP moeten opgenomen zijn in het 
structuurplan. 

Strijdigheden met het RSV 

Het Vlaams Gewest verduidelijkt voorgaande opmerking aan de 
hand van de zonevreemde woningen. De opties voor deze 
woningen zijn in het structuurplan te beperkt uitgewerkt en 
blijven te algemeen. Wanneer de gemeente later opteert om in 
bepaalde gebieden meer of minder mogelijkheden toe te staan 
dan decretaal voorzien dan dient de motivatie hiervoor in het 
structuurplan uitgewerkt, zoniet is er onvoldoende basis voor 
deze opties in een later uitvoeringsplan.  

- De gemeente vindt dat een moeilijke oefening. Ze is er 
geen voorstander van om verschillende mogelijkheden toe 
te kennen aan de zonevreemde woningen, Ruiselede is 
hiervoor te klein als gemeente.  

- ARP stelt voor om de oefening toch te maken in het 
kader van het structuurplan. Het is daarbij nuttig de brief 
van Minister Van Mechelen d.d. 24 juni 2005 als leidraad 
te gebruiken. Het moet ook duidelijk zijn wat bv. bedoeld 
wordt met ‘aansluitend’, welke de verschillende 
woongroepen zijn en hun mogelijkheden. Momenteel 
kunnen hier tegenstrijdigheden met het structuurplan 
Vlaanderen zijn omdat het niet de bedoeling is dat alle 
zonevreemde woningen in woonzone komen te liggen. 
Het is ook mogelijk bepalingen op te nemen over de 
bijgebouwen, want daar zijn de mogelijkheden 
momenteel wel beperkt. 

- De gemeente stelt dat ze heeft opgenomen dat de 
mogelijkheden voor de bijgebouwen zullen bekeken 
worden in het RUP.  

- De provincie vult aan dat het allemaal een stuk concreter 
moet.  

- Ook over mogelijkheden voor de woningen in kwetsbare 
gebieden, die niet meegenomen worden op Vlaams 
niveau, kan de gemeente nadenken. Voor die gebieden die 
onder de Vlaamse bevoegdheid vallen, moeten de 
mogelijkheden wel als suggestie geformuleerd worden. 

- De gemeente antwoordt dat er momenteel geen woningen 
in VEN-gebieden liggen. 

ARP stelt dat het creëren van 4 bijkomende kavels langs de 
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d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruiswegestraat beter moet worden gemotiveerd. De provincie 
vult aan dat dat voor hen niet voldoende is. Ze kan niet akkoord 
gaan met het creëren van bijkomende kavels. Ze wil hiermee een 
duidelijk signaal geven en voor alle gemeenten een uniform beleid 
voeren.  De lijn moet ergens getrokken worden. 

- De gemeente vindt dit wel heel streng en vindt dat het op 
deze plaats ruimtelijk verantwoord is.  

- De provincie stelt dat het voorstel wel als suggestie op 
lange termijn kan opgenomen blijven en onder de 
voorwaarde dat de behoefte kan aangetoond worden. 
Momenteel heeft de gemeente het fiat gekregen om 2 ha 
woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Vier extra 
woningen kan dan ook niet toegestaan worden. De 
provincie vraagt ook om de besluiten van het overleg 
omtrent het woonuitbreidingsgebied op te nemen in het 
GRS.  

ARP en de provincie vragen meer garanties in te bouwen in het 
GRS dat de woningdichtheid van 15 WE/ha zal nagestreefd 
worden. Zijn er aandachtsgebieden, gebieden waar verdichting 
mogelijk is? 

- De gemeente antwoordt dat er geen grote binnengebieden 
meer aanwezig zijn. Het gaat meestal om kleinere 
initiatieven waar het door de vorm en begrenzing van het 
gebiedje niet altijd mogelijk is om 15 WE/ha te halen. 
Daarnaast is in het centrum van Ruiselede verdichting via 
appartementsbouw beperkt in het BPA omdat het 
centrum beschermd dorpsgezicht is. De gemeente 
gebruikt 15WE/ha wel als referentie voor nieuwe 
projecten. 

ARP en de provincie vragen een verduidelijking van de situatie 
op de ambachtelijke zone. De figuur op p 51 is niet duidelijk. 

- De gemeente antwoordt dat de kleinhandelszaken op de 
ambachtelijke zone zonevreemd zijn omdat het BPA voor 
de ambachtelijke zone vervallen is. Via dit BPA waren 
kleinhandelszaken wel toegestaan. Dit is ook het geval in 
het BPA voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone. 
Hier zijn de kleinhandelszaken die er gevestigd zijn niet 
zonevreemd omdat het BPA voor de uitbreiding niet 
vervallen is. Dit zorgt voor een onduidelijke situatie en de 
gemeente wenst deze op te lossen door beide delen 
dezelfde mogelijkheden te bieden. 

- De adviserende instanties stellen dat de bestaande 
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kleinhandelsactiviteiten op het lokaal bedrijventerrein 
kunnen bevestigd worden. 

- De gemeente verklaart dat ook nieuwe handelszaken 
moeten toegelaten zijn. Ze wil dezelfde mogelijkheden als 
in het BPA van de uitbreiding.  

- ARP verduidelijkt dat het beleidskader ondertussen 
gewijzigd is en dat moet gewerkt worden binnen de 
mogelijkheden die momenteel aanvaardbaar zijn voor een 
lokaal bedrijventerrein. Dit betekent dat bij een 
ambachtelijke activiteit op het bedrijventerrein een 
beperkte verkoopsruimte kan toegestaan worden met een 
directe relatie met de ambachtelijke activiteit. De 
verkoopsactiviteiten dienen duidelijk ondergeschikt te 
zijn en hebben een beperkte omvang. Nieuwe 
kleinhandelszaken zijn niet aanvaardbaar. 

- De gemeente is het hiermee niet eens en wil dezelfde 
mogelijkheden als in de uitbreiding van het BPA. 

- De adviserende instanties merken op dat dit kan leiden 
tot ongewenste ontwikkelingen. Het is allicht de 
bedoeling detailhandel in het centrum van Ruiselede te 
concentreren. Door kleinhandel toe te laten op het 
bedrijventerrein kunnen er zich zaken vestigen die in 
concurrentie treden met het centrum. Dit kan niet de 
bedoeling zijn.  

De adviserende instanties vinden de mogelijkheden die gecreëerd 

worden in de multifunctionele landbouwzone veel te ruim. Er 
wordt in het structuurplan duidelijk gesteld dat de 
landbouwgebieden moeten gevrijwaard worden voor de 
landbouw. In deze zone wordt dit uitgangspunt ondergraven. De 
ontwikkelingen zijn te veel naar het economische gericht. De 
vraag wordt gesteld waarom de mogelijkheden van het 
uitvoeringsbesluit niet kunnen volstaan. Het kan ook niet de 
bedoeling zijn dat nieuwe bedrijfszetels worden opgericht. 

- De gemeente haalt aan dat duidelijk vermeld staat dat de 
activiteiten enkel kunnen op bestaande bedrijfszetels en 
dat nieuwe inplantingen van bedrijfszetels niet kunnen. 
Ze wil met deze zone een antwoord bieden aan een aantal 
activiteiten die momenteel nergens terecht kunnen (bv. 
kruidenkwekerij). Ze wil ook in de toekomst op zulke 
vragen een antwoord kunnen bieden. Momenteel is nog 
niet geweten wat die vragen kunnen zijn, daarom is het 
moeilijk om ze nu al vast te leggen. Gezien deze zone het 
meest versnipperd is, komt zij in aanmerking om deze 
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vragen op te vangen. 

- De provincie stelt dat de huidige formulering te ruim is 
opgevat en te veel precedenten schept. Dit moet 
bijgestuurd worden. Er kunnen eventueel activiteiten 
toegelaten worden die een link met de landbouw hebben 
en die niet in het centrum kunnen ingepast worden omdat 
zij meer ruimte nodig hebben. Dit alles moet gekoppeld 
worden aan de nodige randvoorwaarden. Het is nodig de 
visie van de gemeente omtrent deze zone opnieuw te 
bekijken. 

ARP vestigt er de aandacht op dat moet opgelet worden met het 
gebruik van bepaalde termen zoasl ‘historisch gegroeid bedrijf’ en 
‘kern’.  

- Dit zal bijgestuurd worden. 

Subsidiariteit 

ARP vindt het niet aangewezen om een zone voor glastuinbouw 
te reserveren rond de Kruisebergen. Deze optie moet sowieso als 
suggetie naar de hogere overheid geformuleerd worden. 

- de gemeente blijft erbij dat serreconstructies bij bestaande 
activiteiten als boomkwekerijen moeten kunnen. Ze kan 
er wel mee akkoord gaan dat de eerste alinea geschrapt 
wordt. 

 1.4 Suggesties over gemeentelijke taken en vormelijke aspecten  

 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

ARP vraagt een onderbouwing in het informatief gedeelte om 
bijkomende sportinfrastructuur in Ruiselede-centrum te voorzien 
mocht dit nodig blijken. Er is geen behoefteberekening en 
afwegingskader opgenomen. 

- De gemeente verduidelijkt dat met deze zin wordt 
bedoeld dat er op de huidige zone bijkomende 
infrastructuur kan voorzien worden, bv. pétanquebanen. 
Er is nog plaats binnen de daartoe bestemde zone. Er is 
dus geen behoefte aan uitbreiding van deze zone. De 
gemeente stelt dat er momenteel geen behoefte is aan 
bijkomende grootschaligere sportinfrastuctuur. Daarvoor 
is het draagvlak te klein. 

De provincie heeft een opmerking omtrent het kader voor 
zonevreemde bedrijven. Aansluitend bij Ruiselde-centrum zijn 
nieuwe niet-hinderlijke bedrijven toegelaten. Dit is niet 
aanvaardbaar. Er kunnen geen nieuwe zonevreemde bedrijven 
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toegelaten worden. 

- Dit wordt opnieuw bekeken. 

De provincie haalt nog aan dat de ruimtelijke impact van de 
omleidingsweg moet ingeschat worden. De afweging tussen de 
drie mogelijkheden (klopt niet met de kaart) wordt verschoven 
naar het mobiliteitsplan. Het is niet duidelijk hoever het daarmee 
staat. De omleiding zal sowieso ook een ruimtelijke impact 
hebben, die een invloed heeft op de gewenste structuur.  

- De gemeente vult aan dat heel het idee van een 
omleidingsweg zeer voorwaardelijk is. De effectieve 
noodzaak en de financiële haalbaarheid is nog een vraag 
en zal inderdaad in het mobiliteitsplan uitgeklaard 
worden. Er zijn in het kader van het mobiliteitsplan en 
het BPA voor het slachthuis al tellingen gebeurd in de 
Bruggestraat. Deze kunnen als bijlage in het 
structuurplan opgenomen worden. Ze wenst ook de 
verschillende denkpistes op te nemen in het structuurplan 
om op die manier wel een basis te hebben voor de 
verschillende mogelijkheden. 

- ARP stelt voor om de tekst rond de omleidingsweg en de 
verschillende mogelijkheden te verschuiven naar het 
informatief gedeelte, gezien het zeer voorwaardelijke 
karakter van de zaak. De stand van zaken wordt best 
aangevuld en meer toegelicht.  

 2 Conclusie 

Het voorontwerp structuurplan moet op een aantal punten nog 
bijgestuurd worden en verder uitgewerkt. Op bepaalde vlakken 
blijft het voorliggende document te vaag en houdt het mogelijks 
tegenstrijdigheden in met het RSV en het PRS. Mits deze 
aanpassingen kan met dit document de officiële procedure 
aangevat worden. Een nieuwe plenaire vergadering is niet nodig. 

 

   

De projectleider                                                Vakgroepcoördinator 

Ruimtelijk planner 

L. Coorevits                                                          Arch. K. Vanackere 

 

 
















