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LEESWIJZER

Voor u ligt de eindrapportage van de 
Bouwmeester Scan voor de gemeente Sint-Martens-
Latem. Deze rapportage is het resultaat van een 
ruimtelijk onderzoek waarin zowel naar de bestaande 
als mogelijke toekomst van de gemeente is gekeken. 
Dit kenmerkt ook de opbouw van de rapportage. Na 
deze leeswijzer volgen een voorwoord van Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck en een beknopte uitleg 
over de onderzoeksmethodologie.

In het eerste deel worden de karakteristieken 
van Sint-Martens-Latem beschreven; wat is de ruimte-
lijke context; wat zijn kencijfers en wat is de ruimtelijke 
opbouw.  In het tweede deel ‘Diagnose’ wordt vervolgens 
een verdiepingsslag gemaakt en wordt de bestaande 
ruimtelijke conditie van de gemeente tegen het licht 
gehouden. Hiervoor wordt een diagnose opgesteld door 
te kijken naar een aantal thema's. Er wordt gekeken 
naar mobiliteit, gezonde verstedelijking, wonen, het 
open productieve landschap, water, energie en tenslotte 
naar regelgeving. Voor elk deelaspect worden kansen en 
urgenties gedefinieerd.

In het derde deel ‘Ambities’ worden vervolgens 
de ambities voor de toekomstige mogelijkheden voor 
de gemeente geschetst. Dit doen we door allereerst 
een zogenaamde ‘kernkracht’ te formuleren voor Sint-

Martens-Latem; een rode draad die de ambities voor de 
toekomst verbindt aan de kansen die vanuit de diag-
nose worden gesignaleerd. Dit moet het leitmotiv voor 
ruimtelijk beleid zijn voor de komende tijd. Vanuit deze 
kernkracht volgen verschillende deelambities.

In het vierde en laatste deel van de rapportage 
‘Transitieagenda’ wordt een eerste voorzet gedaan hoe 
de gemeente projecten of programma’s kan starten ten-
einde te werken aan de volgende stappen die nodig zijn 
om de ambities waar te maken. Het vormt een agenda 
voor projecten die het onderzoeksteam binnen de scope 
van de Scan heeft geformuleerd om aan de samenhang 
van de ambities en de achterliggende transities te wer-
ken.

We realiseren ons dat bij het uitvoering van de 
projecten niet alleen de gemeente aan zet is. Voor een 
deel van de projecten zal samengewerkt moeten worden 
met andere overheden of met bijvoorbeeld één of meer-
dere agentschappen. We hopen dat de Bouwmeester 
Scan het mogelijk maakt om het gesprek hierover te 
stimuleren en de gemeente voorziet van handvatten en 
aanleidingen om verder na te denken over haar toe-
komst.

INVENTARISATIE

PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN

+

mobiliteit
bebouwde ruimte
  gezonde verstedelijking
  wonen
open ruimte
  productief landschap
  water
energie
regelgeving en publiek 
ondernemerschap

5 thema’s - 1 diagnose:

sterktes en zwaktes

vertaling van diagnose: vertaling van ambities:

fundamentals

programma’s

strategische projecten

quickwins

verkenning gemeente: 

DIAGNOSE AMBITIE TRANSITIEAGENDA

regionale schaal
lokale schaal

kernkracht
ambitie 

1

ambitie 
2

ambitie 
3



5

Eindrapport Gemeente Sint-Martens-Latem

Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van Sint-
Martens-Latem in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ont-
wikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement 
Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de 
Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

De Bouwmeester Scan is een  tool die lokale besturen in staat stelt voor het 
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en 
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete 
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame 
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruim-
tegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. Het 
nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een radicale 
hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere kostenef-
ficiëntie en brede maatschappelijke winsten. 

De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het 
maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaal-
bare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening. 
De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en een toekomstbestendig 
wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via participatie en collectiviteit. 
Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?

De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze op-
gave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoever-
re het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoor-
den aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de 
Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen 
de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsma-
tige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied.

De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een 
onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het lokaal 
bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de gemeente-
lijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op 
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representa-
tief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

- Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

WOORD VOORAF
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In dit hoofdstuk worden beknopt enkele uit-
gangspunten toegelicht achter de methodologie die 
het onderzoeksteam voor de Bouwmeester Scan heeft 
ontwikkeld. 

PROCES

De gemeente Sint-Martens-Latem participeerde 
als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen in het 
nieuw te ontwikkelen instrument ‘Bouwmeester Scan’. 
Sint-Martens-Latem behoort daarmee tot de voorlopers 
van gemeenten in Vlaanderen die naar de toekomst van 
hun ruimtelijk beleid kijken. Als gevolg van het feit dat 
de Bouwmeester Scan ten dele nog in ontwikkeling was, 
werd ook gedurende het proces continu gewerkt aan de 
bijstelling en aanscherping van de methodiek van de 
Scan.

Allereerst is een zogenaamde ‘deskresearch’ 
uitgevoerd naar de gemeente. Door te kijken naar deon-
derzoeksthema’s en te zoeken naar ontwikkelingen in de 
gemeente van de afgelopen jaren, statistieken en gericht 
diagnosekaarten te maken met behulp van geografische 
informatie is een eerste slag geslagen voor het hoofd-
stuk Diagnose. Tijdens de startbijeenkomst in het bijzijn 
van de burgemeester, schepenen, het afdelingshoofd 
Gebiedszaken en diverse ambtenaren met kennis van 
de thema’s, zijn de eerste bevindingen uit de diagnose 
gedeeld en verder aangescherpt.

De bevindingen van de diagnose en de gesprek-
ken met gemeente zijn vervolgens door het onderzoeks-
team in een interne workshop omgezet in ambities voor 
de toekomst van het ruimtegebruik van de gemeente 
Sint-Martens-Latem. Die ambities komen voort uit de 
door het team geformuleerde ‘kernkracht’, een rode 
draad door de ambities die altijd ontstaat vanuit de in-
trinsieke eigenheid en karakteristieken van de gemeen-
te. In diverse sessies zijn de kernkracht en de ambities 
vervolgens zo helder en scherp mogelijk geformuleerd. 

Vanuit de verschillende ambities zijn vervolgens 
projecten geformuleerd. De projecten variëren van re-

latief kleine ingrepen tot complexere en strategischere 
projecten. Daarbij is ook goed gekeken naar initiatieven 
en projecten die nu al door de gemeente worden ont-
wikkeld of gerealiseerd. Deze projecten zijn wederom 
tijdens een presentatiemoment met de gemeente be-
sproken en toegelicht.

Ruimtelijke ordening gaat over het formuleren 
van kaders voor de toekomst. Het onderzoeksteam is 
niet enkel op zoek geweest naar het aandragen van 
nieuwe projecten, er is nadrukkelijk ook gekeken hoe de 
vele acties die de gemeente al onderneemt onderdeel 
kunnen zijn van het werken aan de toekomst. De am-
bities en projecten, gebundeld in de ‘Transitieagenda’, 
zijn dan ook meer te lezen als het kader waarbinnen kan 
worden gewerkt en nieuwe (deel) projecten of nieuwe 
studies kunnen worden opgestart. Dit kader moet het 
mogelijk maken om, waar gewenst en mogelijk, gericht 
aan een versterking van het gemeentelijk ruimtelijke 
beleid te werken. Door ambities met andere overheden 
of agentschappen te bespreken en nieuwe gezamenlij-
ke plannen te maken, door zelf te kunnen sturen aan 
ontwikkelingen en om zelf het gesprek met inwoners en 
belanghebbenden te voeren.

WERKEN OP VERSCHILLENDE SCHALEN

Omdat de ruimte niet begint of ophoudt bij de 
gemeentegrenzen is het onmogelijk om de Bouwmeester 
Scan uit te voeren door alleen naar de gemeente te 
kijken. Daarom is gedurende het proces met regelmaat 
naar een hoger schaalniveau (de regio, de provincie of 
het gewest) gekeken. Het maakt namelijk uit of je als 
buurgemeente een grote stad naast je hebt liggen of dat 
de buurgemeente een landelijk gebied is. 

Om soortgelijke redenen is ook regelmatig 
verder ingezoomd op een deel van de gemeente. Omdat 
bepaalde kansen of urgenties zich juist op een specifieke 
locatie voordoen of omdat generaliserende uitspraken 
over de gemeente in het algemeen niet altijd opgaan. 

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
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In de rapportage is daarom een pallet aan 
schaalniveaus te zien, soms wordt er bijvoorbeeld geke-
ken naar de bereikbaarheid van de regio vanuit de ge-
meente, dan wordt er weer voor een project ingezoomd 
op enkele specifieke locaties of gebieden.

ONDERZOEKSTHEMA'S

Zoals eerder vermeld is voor de diagnose geke-
ken naar een zevental onderzoeksthema’s. Deze zeven 
thema’s zijn een uitwerking van de belangrijkste onder-
werpen die de Vlaams Bouwmeester agendeert: mobili-
teit, bebouwde ruimte, open ruimte, energie en publiek 
ondernemerschap. Op het gebied van de bebouwde en de 
open ruimte heeft het onderzoeksteam er voor geko-
zen om een tweetal specifiekere analyses per thema te 
doen. Binnen het thema bebouwde ruimte is er gekeken 
naar het onderwerp gezonde verstedelijking en naar het 
onderwerp wonen. Binnen het thema open ruimte is er 
gekeken naar natuur en water en naar het productieve 
landschap. Aan het begin van hoofdstuk 2. Diagnose 
treft u een korte uitleg per onderzoeksthema aan.

Deze thema’s zijn tevens de weerslag van uitda-
gingen waarvoor geheel Vlaanderen, en feitelijk geheel 
Europa, de komende decennia staat. Deze uitdagingen 
komen voort uit ingrijpende veranderingen in onze we-
reld. Van klimaatverandering tot veranderingen in onze 
demografie. En van de veranderingen die nieuwe tech-
nologieën met zich mee gaan brengen tot sociaal-maat-
schappelijke uitdagingen om een gezonde en leefbare 
samenleving te behouden. 

De wereld van morgen vraagt in belangrijke 
mate om nieuwe manieren waarop we met onze ruimte 
omgaan. Niet alleen omdat de ruimte beperkt is en we 
er goed aan doen om in sommige opzichten ook dras-
tisch minder ruimte te consumeren, maar ook omdat 
we steeds meer zaken binnen die beperkte ruimte aan 
elkaar moeten koppelen. We staan voor belangrijke 
transities; ten aanzien van onze landbouw, onze CO2 
voetafdruk, het behouden van biologisch waardevolle 
ruimte en daarmee het behouden en uitbouwen van 
biodoversiteit. Deze transities vergen een kader voor ons 

toekomstig ruimtegebruik. Om niet alleen te anticiperen 
op de veranderingen als ze daadwerkelijk optreden, maar 
om actief aan de voorkant te sturen op welke gevolgen 
en kansen de talloze veranderingen hebben, is het goed 
om de huidige stand van zaken te diagnosticeren. Zodat 
vanuit een kijk op de bestaande situatie nagedacht kan 
worden over de ambities en mogelijkheden voor de 
toekomst. 
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Sint-Martens-Latem

De Pinte

Baarle

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM

SITUERING
Sint-Martens-Latem is een gemeente gesitueerd in 
de provincie Oost-Vlaanderen, in het stedelijk 
conglomeraat-in-wording Gent.

OPPERVLAKTE
De gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 1.443 ha.

INWONERS
In 2018 had Sint-Martens-Latem 8.517 inwoners.

TEWERKSTELLING
In Sint-Martens-Latem zijn er 2.068 werknemers en 1.562 
zelfstandigen. De totale werkloosheid stond in 2016 op 
4,2%. (bron: Provincies in Cijfers)

18% Beschermd natuur

27% Landbouw

6% Bebouwd - woonkern

<1% Bebouwd - bedrijvengebied

<1% Bebouwd - overig

3% Water

7% Wegbaan

<1% Spoor

38% Erf in bebouwd gebied

BODEMGEBRUIK

Gent
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1.1 SITUERING
VAN DE GEMEENTE

Sint-Martens-Latem is een voorstedelijke Sint-Martens-Latem is een voorstedelijke 
gemeente gesitueerd in de provincie Oost-Vlaanderen, gemeente gesitueerd in de provincie Oost-Vlaanderen, 
in het stedelijk conglomeraat-in-wording Gent en op de in het stedelijk conglomeraat-in-wording Gent en op de 
lineaire ontwikkeling tussen Gent en Deinze. lineaire ontwikkeling tussen Gent en Deinze. 

De gemeente ligt in de Noordelijke Leievallei, De gemeente ligt in de Noordelijke Leievallei, 
een hoogwaardige natuurlijke groen-blauw corridor een hoogwaardige natuurlijke groen-blauw corridor 
die de regio met de binnenstad van Gent verbindt. Het die de regio met de binnenstad van Gent verbindt. Het 
landschap van de Leievallei heeft onder andere Sint-landschap van de Leievallei heeft onder andere Sint-
Martens-Latem bekend gemaakt als een kunstenaars-Martens-Latem bekend gemaakt als een kunstenaars-
dorp.dorp.

Op het landelijke infrastructuurnetwerk ligt Op het landelijke infrastructuurnetwerk ligt 
Sint-Martens-Latem naast de kruising van de A10/E40 Sint-Martens-Latem naast de kruising van de A10/E40 
en de A14/E17 snelwegen, waardoor feitelijk alle gro-en de A14/E17 snelwegen, waardoor feitelijk alle gro-
te steden in de regio (Brussel, Antwerpen, Brugge en te steden in de regio (Brussel, Antwerpen, Brugge en 
Kortrijk) bij normale omstandigheden binnen 45 minu-Kortrijk) bij normale omstandigheden binnen 45 minu-
ten bereikbaar zijn.ten bereikbaar zijn.

De locatie naast belangrijke infrastructuur en De locatie naast belangrijke infrastructuur en 
aan de rand van de stad Gent, in combinatie met het aan de rand van de stad Gent, in combinatie met het 
groene karakter, maakt Sint-Martens-Latem een zeer groene karakter, maakt Sint-Martens-Latem een zeer 
aantrekkelijk woongebied en ondernemerslocatie.aantrekkelijk woongebied en ondernemerslocatie.

Sint-Martens-Latem

A10

Lei
e

Gemeente Sint-Martens-Latem

Spoor
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01. VERKENNING

Sint-Martens-Latem

A14
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1.2 KENCIJFERS

BEWONERS

Sint-Martens-Latem heeft 8.517 inwoners en 
kent al jaren een stabiele, licht groeiende bevolking. 
Volgens de Belfius-indeling behoort Sint-Martens-
Latem tot de categorie gemeenten in de stadsrand met 
hoge inkomens en een vergrijzende bevolking. Met 25% 
65-plussers in 2017 ten opzichte van 20% tien jaar gele-
den, neemt de vergrijzing in Sint-Martens-Latem inder-
daad sneller toe dan het Vlaams gemiddelde (19,7%). De 
welvaartsindex is de één van de hoogste in het land met 
een indexwaarde van 156 ten opzichte van het Belgisch 
gemiddelde (indexwaarde 100). Er is ook een veel groter 
aandeel ondernemers dan in andere gemeenten (28% 
van de inwoners). 97% van de Latemnaars woont graag 
in de gemeente. 

LANDGEBRUIK

Sint-Martens-Latem heeft een oppervlakte van 
1,43 ha. Hiervan is 44% gebouw of erf in het woonge-
bied: cijfers die het groot aantal woningen met tuinen 
weerspiegelen. Een relatief groot deel van het bodem 
is natuur (18%). De bevolkingsdichtheid ligt hoger dan 
gemiddeld in Vlaanderen met 593 inwoners per ha. 

AUTOGEBRUIK

71% van de inwoners zit dagelijks achter het 
stuur. Bovengemiddeld veel inwoners, 89%, kiezen 
bovendien voor de auto om van en naar het werk of de 
opleiding te komen. Dat is veel hoger dan het Vlaams 
gemiddelde van 59%. Het openbaar vervoer wordt min-
der gebruikt dan gemiddeld in Vlaanderen. Uiteraard 
zijn dit communicerende vaten; een gebrek aan goed 
openbaar vervoer leidt tot meer autogebruik en dito sta-
tistieken. 69% van de Latemnaars voelt zich veilig op de 
fiets (tegen 52% in Vlaanderen) en 43% vindt het veilig 
voor kinderen om zichzelf per fiets te verplaatsen (33% 
in Vlaanderen). 239 leerlingen (52% van het totaal) wor-
den echter elke dag met de auto naar school gebracht of 
rijden zelf.

OPEN RUIMTE

De inwoners van Sint-Martens-Latem hebben 
een goede toegang tot groen: 67% van de inwoners heeft 

een groenvoorziening op loopafstand van hun woning. 
Daarnaast is 93% tevreden over het zicht op groen 
vanuit de woning, wat gelinkt is aan het feit dat 97% ook 
een tuin heeft aan de woning. Echter, de kwaliteit van 
openbare ruimte is kwetsbaar, vooral op de steenweg. 

WATER

Water is een belangrijk thema voor Sint-
Martens-Latem, 24% van het oppervlak van de gemeen-
te loopt risico op overstromingen.

ENERGIE

Er wordt duurzame energie opgewekt in Sint-
Martens-Latem: 890 MWh elektriciteit uit zonnepanelen 
en 389 MWh uit geothermie, volgens de Hernieuwbare 
Energie Atlas Vlaamse gemeenten 2016. Slechts 2,2% 
van de benutbare daken voor zonnepanelen wordt daad-
werkelijk gebruikt om zonne-energie op te wekken. 

SPIDERDIAGRAM

Het hiernaast getoonde spiderdiagram toont 
een aantal kengetallen die voor elke gemeente in 
Vlaanderen worden verzameld. De kengetallen van 
Sint-Martens-Latem worden afgezet tegen de gemid-
delde kengetallen voor vergelijkbare gemeenten uit 
dezelfde VRIND-categorie en voor het gemiddelde 
van alle Vlaamse gemeenten. De gemeente wordt hier 
vergeleken met de gemiddelde gemeente in de catego-
rie overgangsgebied. Hoe dichter bij het midden van de 
grafiek hoe minder duurzaam de score is, hoe dichter bij 
de buitenste ring hoe duurzamer de gemeente scoort. 

Sint-Martens-Latem scoort het hoogst in de ca-
tegorieën: CO2-emissie particulier en openbaar vervoer 
(vanwege het beperkte aanbod aan openbaar vervoer); 
evolutie dichte woningtypes en fietsgebruik. Het scoort 
het laagst in de categorieën: zonne-energie bij parti-
culieren; ruimtelijk rendement wonen (inwoners per 
hectare in kadastrale gebieden); verdichting woontypes 
(groei van het aandeel appartementen, halfopen bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woonaanbod).

Dit weerspiegelt dat Sint-Martens-Latem een 
relatief lage woondichtheid kent. Het grote verschil in 
CO2-emissie tussen het openbaar vervoer en autoverkeer 
geeft een indicatie van de dominante positie van de 
auto. Wel hebben woningen een zeer lage CO2-emissie. 
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01. VERKENNING

Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING

EVOLUTIE

De oudste verwijzingen naar het huidige Sint-
Martens-Latem dateren uit het begin van de negende 
eeuw als er een melding wordt gemaakt van Latem. 
De vondst van neolitische gereedschappen en van 
Romeinse munten doet echter vermoeden dat er rond-
om deze locatie ook al veel eerder wel handel werd 
gedreven en wellicht zelfs bewoning was.

De eerste verwijzing naar Sint-Martens-Latem 
stamt uit 1547, maar het is bekend uit oude kerkelijke 
documenten dat al eerder in de middeleeuwen er twee 
afzonderlijke parochies waren die elk onderdeel waren 
van grotere heerlijkheden. 

Verder is bekend dat vanaf de late middeleeuwen 
de geschiedenis van de gemeente er één was vol geweld 
en disruptie. Zo werden de dorpen en het omliggende 
gebied tijdens de Tachtigjarige Oorlog meerdere malen 
verwoest en maakten soldaten aan beide zijden zich 
schuldig aan plundering, brandstichting en dergelijke. 

De Franse koning Lodewijk XIV sloeg in 1675 
zijn kampementen tijdens één van zijn oorlogen op in 
Deurle, wat wederom de landerijen grote schade toe-
bracht. Aan het einde van de 18e eeuw werd Vlaanderen 
ingelijfd door de Fransen en werd ook voor het eerst een 
burgelijk bestuur ingevoerd. Iets wat bleef bestaan na 
het verlies van het Franse leger bij Waterloo. De Fricx-
kaart die uit 1712 stamt laat de twee dorpen al zien, met 
nadrukkelijk ook het bosgebied tussen de kernen in. Op 
de Ferrariskaart uit 1777 is het bosgebied ook nog te 
zien, maar de landbouw ten zuiden van de toen al aan-
wezige steenweg en rondom de Lei is ook al te zien. 

In de periode van de 19e eeuw verandert er aan 
het karakter van het groen en landbouw vrij weinig. De 
periode van de industriële revolutie betekende voor de 
dorpen niet dat er grootschalige industrieën ontston-
den. Wel is op de Vandermaelenkaart uit 1854 de opko-
mende bebouwing te zien die delen van het landschap 
opsnoept. Ook de spoorweg tussen Gent en Deinze is 
zichtbaar ten zuiden van het huidige Sint-Martens-
Latem.

Ook aan het begin van de twintigste eeuw 
verandert er in Sint-Martens-Latem niet veel. Pas na 
de Tweede Wereldoorlog zien we - net als in vrijwel het 
gehele westen van Europa - dat de bevolking in een rap 
tempo begint te groeien, met een absolute piek in de ja-

ren 60 en 70. Het groen en natuurschoon trekken nieu-
we inwoners aan. Dit betekent dat de dorpen groeien 
en dat met name in het beboste deel tussen de kernen 
en in de landbouwgebieden een fijnmazig verdichtings-
patroon ontstaat. De landbouw die er nog was, werd 
grotendeels verdrongen uit de gemeente. 

De gemeente wordt vanaf de vroege 20e eeuw 
tevens het onderkomen van een groot aantal schilders 
die veelal vanuit Gent naar het dorp toekomen en door 
de toenmalig gemeentesecretaris en schilder Van den 
Abeele worden genodigd om in Sint-Martens-Latem te 
komen wonen en werken. Zo komt Sint-Martens-Latem 
bekend te staan als een kunstenaarsdorp. 

In de twintigste eeuw bleef Sint-Martens-Latem 
groeien. In 1977 fuseerde gemeente Sint-Martens-
Latem bovendien met de gemeente Deurle, waardoor de 
gemeente nu uit twee deelgemeenten bestaat. De twee 
deelgemeenten zijn echter inmiddels compleet vergroe-
id via het bosgebied, wat een sterke verkavelingsstruc-
tuur kent met voornamelijk privaat grondeigendom. 
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1. De Fricx kaart uit 1712.

2. De Ferrariskaart uit 1777.

3. De Vandermaelenkaart uit 
1854.

4. Luchtfoto uit 2017.

01. VERKENNING

4.3.

1. 2.



BWMSTR SCAN

16

SINT-MARTENS-LATEM 
TOEN EN NU

1. Neerstraat / Kortrijksesteenweg

2.  Sint-Martinuskerk

3. 't Landbouwershuis / woningen in de kern van 
heden

4. Molen Buysse / Leie rivierlandschap

3.

2.

1.

4.
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01. VERKENNING

STRUCTUUR VANDAAG DE DAG

Vandaag de dag is Sint-Martens-Latem nog altijd 
een zeer groene gemeente qua karakter. Het middel-
punt van de gemeente is het bosgebied tussen Deurle 
en Sint-Martens-Latem. Maar dit bosgebied is voor een 
aanzienlijk deel privaat eigendom van de inwoners die 
er hun woning en veelal grote percelen hebben. Hierdoor 
is in het bosgebied een verkavelingsstructuur met grove 
korrel ontstaan. Het bosgebied scheidt de kernen Deurle 
in het westen en Sint-Martens Latem in het oosten. 

De kern Sint-Martens-Latem is de plek waar 
het gemeentehuis en veel van de voorzieningen te 
vinden zijn. Diverse straten verbinden de kern met de 
Kortrijksesteenweg die dwars door de gemeente loopt 
en tevens de belangrijkste verkeersader vormt van en 
naar Gent en Deinze en verder richting Kortrijk. De 
Kortrijksesteenweg vormt grofweg de begrenzing van 
het beboste gebied van de gemeente. Zoals vele Vlaamse 
steenwegen is de Kortrijksesteenweg ook de plek waar 
grootschalige baanwinkels zich vestigen; van keuken- 
 

 
en badkamerspecialisten tot legio autodealers. Maar ook 
kantoorruimten en nog altijd een enkele woning zijn aan 
de steenweg gelegen.

Ten zuiden van de Kortrijksesteenweg ligt de 
woonbuurt Hooglatem: een hele reeks geschakelde,  
verwilderde natuurlijke percelen waar de gemeente ook 
nadrukkelijk waterretentie heeft georganiseerd richting 
het gebied van de Westerplas. Tevens is in dit deel van 
de gemeente nog de meeste actieve landbouw te vinden. 

Ook in het noorden tref je nog agrarisch gebruik-
te gronden aan, al is er op vele gronden al een natuurbe-
stemming gegeven. De grens van de gemeente volgt in 
het noorden de loop van de Leie.

Ruimtelijke structuur van Sint-Martens-Latem
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02.
DIAGNOSE

Sint-Martens-Latem anno 2018 
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SAMENVATTING DIAGNOSE

MOBILITEIT
KANSEN
• De structuur van de Leie inzetten als regio-

nale fietsroute naar Gent. 
• Studeren op de mogelijkheid om een shuttle 

verbinding (eventueel autonoom rijdend) in 
te zetten als permanente OV structuur. 

ZWAKTES
• Het hoge percentage werkverkeer met de 

auto komt deels door de minimale OV-
verbinding en de direct aan de steenweg 
gelegen fietsroute. 

• Twee werelden in één gemeente: veilig 
fietsen en lopen in de woonwijken, maar een 
door de auto gedomineerde steenweg in het 
midden.

BEBOUWDE RUIMTE
GEZONDE VERSTEDELIJKING
KANSEN
• Kansen voor gezonde leefomgeving door 

het aangename en groene karakter van de 
gemeente.

ZWAKTES
• Vergrijzing betekent dat voorzieningen en 

infrastructuur voor langzaam verkeer aange-
past moeten worden. 

• Het groen is door privéfuncties en beperk-
te routes onvoldoende toegankelijk voor 
bewoners.

BEBOUWDE RUIMTE
WONEN 
KANSEN
• Meer sturen op kwalitatieve transformatie 

en verdichting, bijvoorbeeld door een beeld-
kwaliteitsplan en een kwaliteitscommissie.

• Kansen voor een gemengd stedelijk milieu 
langs de steenweg indien deze transfor-
meert.

ZWAKTES
• Woonreservegebieden ten zuiden van de 

steenweg afschaffen.
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OPEN RUIMTE
PRODUCTIEF LANDSCHAP
KANSEN
• De steenweg heeft een belangrijke functie 

voor het voorzieningenniveau van Sint-
Martens-Latem: productiviteit die niet in 
het stedelijk weefsel paste, heeft hier een 
plek gekregen. 

• Door het type ondernemingen in Sint-
Martens-Latem liggen de kansen voor circu-
lariteit meer bij kleinschalige initiatieven en 
bewonersinitiatieven.

OPEN RUIMTE
WATER EN NATUUR
KANSEN
• Op hoofdlijnen zijn de overstromingsgebie-

den goed georganiseerd. Op kleine schaal 
zijn in de Leievallei nog verbeteringen 
mogelijk. Ten zuiden van de steenweg is een 
grotere buffering gewenst.

ZWAKTES
• Landbouwgronden rondom Leie zijn formeel 

al bestemd als natuurgebied. Het gebruik is 
echter nog vaak landbouw.

ENERGIE
KANSEN
• Door mensen meer te informeren over de 

kansen en mogelijkheden van duurzame 
energie kan er op individuele basis een zeke-
re zelfvoorzienendheid worden gehaald.

• Bestuderen of er windenergie gewonnen kan 
worden binnen de beperkte mogelijkheden.

ZWAKTES
• Het aandeel hernieuwbare energieopwek-

king ligt op dit moment erg laag in Sint-
Martens-Latem.

02. DIAGNOSE
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2.1 MOBILITEIT

De regionale fietsverbinding 
loopt langs een door de auto 
gedomineerde steenweg

Deurle
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02. DIAGNOSE

Eenvoudige shuttleverbindingen 
inzetten als (eventueel 
autonoom rijdende) permanente 
OV structuur.

De structuur van de Leie 
inzetten als regionale 
fietsroute naar Gent.

Het grote autogebruik 
is deels te verklaren 
door de de minimale 
OV-verbinding.

Sint-Martens-Latem
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EREIKBAARHEID EEN TWEEDELING

Het grootste deel van Sint-Martens-Latem ligt 
aan de noordzijde van de Kortrijksesteenweg, die in 
oost-westelijke richting door de gemeente snijdt. De 
weg vormt een scheiding tussen een relatief nieuwe 
woonwijk en een landbouwgebied aan de zuidkant en de 
oude kernen, villawijken, rivier en natuurgebieden aan 
de noordkant. De steenweg is aan de oostkant verbon-
den met Gent en aan de westkant met Deinze, Waregem 
en uiteindelijk Kortrijk.

AUTOGEBRUIK

Sint-Martens-Latem is goed bereikbaar met 
de auto. Binnen 45 minuten rijden de inwoners onder 
goede omstandigheden onder andere naar Gent, Brugge, 
Antwerpen en Brussel. Het maakt de gemeente een pret-
tige en rustige uitvalsbasis om te wonen, vanwaar men 
makkelijk naar een van de omliggende grote steden rijdt 
om te werken. Een bovengemiddeld groot deel van 
de inwoners van 71% maakt dan ook gebruik van de 
auto om naar het werk te komen. 

Binnen de gemeente zijn de wegen, op de 
Latemstraat en de Kortwijksesteenweg na, nauwelijks 
hiërarchisch. Hierdoor zijn er weinig concentraties aan 
verkeersstromen binnen de gemeente. Op regionaal 
schaalniveau gaat de hiërarchie echter wel veranderen 
volgens de wegencategorisering. De Kortwijksesteenweg 
wordt volgens het Mobiliteitsplan Gent aangemerkt 
als een 'secundaire weg III' met als hoofdfunctie het 
verbinden en/of verzamelen op (boven)lokaal niveau. 
Bovendien moet de weg als drager van belangrijke fiets- 
en openbaar vervoersverbindingen worden uitgebouwd. 
Aangezien de rechtstreekse aansluiting op de E40 zal 
verdwijnen, zullen de E17 en de E40 veruit de belang-
rijkste routes richting Gent worden. Sint-Martens-
Latem wordt daardoor minder goed ontsloten voor het 

autoverkeer en dat maakt het aantrekkelijker om over te 
stappen op andere modaliteiten. 

Voor nu geldt echter nog wel dat er een te hoog 
autogebruik is: 97% van de inwoners bezit in het gezin 
over minstens één wagen, motor of bromfiets. Dat ver-
oorzaakt dan ook een aanzienlijke CO2-uitstoot. Wel zijn 
veel Latemnaars afhankelijk van de auto of het openbaar 
vervoer, aangezien 51% minimaal 30 minuten onderweg 
is naar het werk, school of opleiding. Om het autoge-
bruik te laten dalen, zal er meer ingespeeld moeten 
worden op het aanbieden van aantrekkelijk openbaar 
vervoer (inclusief een goede verbinding naar station De 
Pinte) en routes voor Latemnaars met een e-bike. Daar 
hoort ook het ontmoedigen van autogebruik bij, inclu-
sief het verminderen van het aantal parkeerplaatsen 
langs de Steenweg. 

FIETSEN

Binnen de gemeente worden de wegen getypeerd 
door een smal wegprofiel. Dit profiel biedt op de meeste 
plekken ruimte aan fietsers en voetgangers. Ook door 
het groene karakter en de menselijke maat van de stra-
ten is er vaak voldoende ruimte. Een bovengemiddeld 
deel van de Latemnaars, 70%, voelt zich veilig op de fiets 
ten opzichte van het gemiddelde van 52% in het Vlaams 
gewest, aldus statistiek Vlaanderen. Toch is het netwerk 
niet altijd goed herkenbaar en bieden de fietspaden 
weinig comfort. Daarbij scoort het bovenlokale netwerk 
beter dan het lokale netwerk. 

Toch fietst slechts een opvallend klein deel van 
de inwoners; de auto is zelfs voor bestemmingen binnen 
de gemeente veruit het populairste vervoersmiddel. 
Slechts 34% pakt minstens eenmaal per week de fiets.  
Het meest wordt er gefietst langs de minst prettige weg 
van de gemeente: de Kortrijksesteenweg. Wellicht om-
dat een goed ontwikkelde regionale fietsroute parallel 
loopt aan deze weg. Dit zorgt voor twee werelden in 

71% van de inwoners zit elke dag 
achter het stuur vs. 59% in Vlaanderen. 

62% van de inwoners is tussen de 15 
minuten en een uur onderweg. Het Vlaams 
gemiddelde is 61%. 

69% van de Latemnaars voelt zich veilig 
op de fiets. In Vlaanderen geldt gemiddeld 
een percentage van 52%. 

43% van de Latemnaars vindt het veilig 
voor kinderen om zich te verplaatsen, tegen-
over 33% in Vlaanderen.

MOBILITEIT IN CIJFERS
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02. DIAGNOSE

1. Bereik met de auto binnen 45 mi-
nuten, in normaal verkeer en in de 
spits (donderdag 17 uur). Gemeten met 
ArcGIS Network Analyst tool. Door 
de spitsverkeer en toename van files 
wordt het autobereik steeds geringer.

2. Bereik met de fiets en elektrische 
fiets binnen 45 minuten. Gemeten met 
QGIS OSM Tools tool. Gemiddeld snel-
heid fiets 15 km/h. Gemiddeld snelheid 
e-fiets 25 km/h (snelheidscategorie 
e-fiets die op fietspad mogen rijden). 
De elektrische fiets leidt tot een uit-
breiding van het bereik op duurzame 
mobiliteitsmiddelen.

3. OV reistijden vanuit Sint-Martens-
Latem in minuten. 3.

2.

1.

in normaal verkeer

in de spits

fiets

elektrische fiets

1,5 km buffer 
treinstation

250 m buffer bushalte

één gemeente: lokaal is het redelijk veilig en prettig 
fietsen in de woonwijken, maar de regionale fiets-
verbinding loopt langs een door de auto gedomi-
neerde steenweg.

Om de mobiliteitstransitie goed aan te zwen-
gelen (inclusief het stimuleren van ketenmobiliteit en 
fietsgebruik bij korte en lange afstanden), is het van 
belang om te kijken naar de 'first and last mile' bij open-
baar vervoersknooppunten. Zo is het treinstation De 
Pinte van strategisch belang voor Sint-Martens-Latem, 
aangezien dit station op enkele minuten fietsafstand 
van de steenweg en het centrum van Sint-Martens-
Latem ligt. Wel is het dan van belang om zowel de route 
langs de Kortrijksesteenweg als de route richting de 
Pinte aantrekkelijker te maken voor fietsers. Daar horen 
ook fietsvoorzieningen bij het station bij. Momenteel is 
het station nog niet vlot bereikbaar op de fiets.

Ook ontbreekt er nog een veilige, kwalitatieve 
route vanaf Sint-Martens-Latem naar Gent. 

BELEID

De gemeente stimuleert maatregelen voor het 
verbeteren van langzaam verkeer. Zo is er beleid om 
kleine, niet-officiële wegen voor langzaam verkeer in 
kaart te brengen voor onderhoud en verbeteringen. 
Ook droeg de gemeente financieel bij aan het eerder 
genoemde regionale fietspad. De vraag is echter of 
een regionaal fietspad langs de Steenweg de bewoners 
stimuleert om de fiets te pakken. Dat vereist minimaal 
aanpassingen aan de Steenweg om de leefbaarheid 
te verhogen, zoals een verlaging van 70 km/h naar 
50 of 3 km/h en een verbetering van het fietspad. 

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer laat te wensen over. De 
gemeente beschikt niet over een eigen treinstation. Het 
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5.

4.

4. De steenweg door Sint Martens Latem heeft 
een stenig karakter, waar ook veel plaats is 
voor parkeren. Het vormt geen representatieve 
entree tot de rest van de gemeente.

5. De meeste wegen binnen de gemeente lenen 
zich om als fietsstraat te dienen waar de 
auto te gast is (woonpark).

6-7. Daily urban system van Sint-Martens-Latem. 
Stromen van mensen in en uit de gemeente.

dichtstbijzijnde station ligt in de naastgelegen gemeen-
te De Pinte op 4 km van het centrum van Sint-Martens-
Latem. Er is echter geen directe busverbinding met dit 
station, waardoor de stations van Deinze en Gent-Sint-
Pieters beter te bereiken zijn met het openbaar vervoer. 
Het hoge percentage werkverkeer met de auto is 
deels dan ook goed te verklaren door de de minima-
le OV-verbinding. De meeste buslijnen snijden dwars 
door de gemeente en hebben een regionaal karakter. Het 
gebied ten zuiden van de Kortrijksesteenweg heeft geen 
vaste buslijn en is enkel ontsloten door een belbus. De 
dichtheid is ook erg laag, waardoor het rendabel maken 
van openbaar vervoer zeer ingewikkeld ligt. Binnen de 
gemeente van punt A naar punt B komen met het open-
baar vervoer is vaak onmogelijk. De tijdelijke shuttlever-
binding tijdens de Latemse Kerstmarkt biedt een kans 
voor het opzetten van een bruikbaar openbaar vervoers-
systeem. Gelet op de vergrijzing en de verspreiding van 
de voorzieningen zou dit een slimme zet zijn. De shut-
tleroute kan de basis vormen voor een (eventueel 
autonoom rijdende) permanente OV-structuur. De 
gemeente zal dit waarschijnlijk wel zelf moeten exploi-
teren of betalen. 

Het dagelijkse vervoerspatroon van inwoners en 
werknemers in Sint-Martens-Latem is sterk geweven in 
de metropolitane structuur van Gent. Dit feit eist een 
regionale samenwerking op de thema mobiliteit door 
de gemeente. In 2019 heeft het Vlaams Departament 
Mobiliteit en Openbare Werken opdracht gegeven voor 
het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan van vervoer-
regio Gent. Dat is een kans om Sint-Martens-Latem.
beter te verbinden met omliggende gemeenten, vooral 
door openbaar vervoer en fiets.
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02. DIAGNOSE

ZWAKTES

• Het hoge percentage werkverkeer met de auto komt deels door  

de minimale OV-verbindingen en de direct aan de steenweg   

gelegen fietsroute. 

• Twee werelden in één gemeente: lokaal veilig en prettig fietsen en 

lopen in de woonwijken, maar de regionale fietsverbinding loopt 

langs een door de auto gedomineerde steenweg in het midden. 

• Er is een slechte verbinding met het station De Pinte, terwijl het 

stimuleren van openbaar vervoer essentieel is voor een mobili-

teitstransitie. 

KANSEN

• Inzetten op een regionale fietsroute op de as Gent-Deinze, waar-

bij voldoende aandacht is voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

van de route. 

• Studeren op de mogelijkheid om een shuttleverbinding (even- 

tueel autonoom rijdend) in te zetten als permanente OV-

structuur.

DIAGNOSE MOBILITEIT
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Deurle

2.2.1 BEBOUWDE RUIMTE:
   GEZONDE VERSTEDELIJKING

Het groen is door privéfuncties 
en beperkte routes onvoldoende 
toegankelijk voor bewoners. 
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Sint-Martens-Latem

02. DIAGNOSE

Vergrijzing betekent dat voorzieningen 
en infrastructuur voor langzaam 
verkeer aangepast moeten worden.

Rivierlandschap: een troef 
voor gezonde mobiliteit.
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Bij het binnenkomen van Sint-Martens-Latem, 
achter de rommelige steenweg, vind je jezelf als bezoe-
ker in een groene omgeving. De cultuur van landgoe-
deren en villa's met grote tuinen heeft ervoor gezorgd 
dat de gemeente vol staat met volwassen bomen en 
aanvoelt als een volwaardig bosgebied. Het natuur- en 
cultuurlandschap langs de Leie draagt ook bij aan dit 
gevoel. 

PRIVÉBEZIT VERSUS OPENBAAR 
GROEN

Het is dan ook opvallend dat slechts 12,4% van 
het oppervlak van deze groene gemeente de aandui-
ding wijkgroen of openbaar groen heeft. Dit heeft te 
maken met de bovengenoemde cultuur van villa's en 
landgoederen. Veel van de bomen en beplanting vallen 
binnen het privégebied van de woningen. Het aandeel 
beplanting in de openbare ruimte is daarentegen be-
perkt; veel van de straatprofielen aan de noordkant van 
de Kortrijksesteenweg zijn dusdanig smal dat er geen 
ruimte is voor bomen. Het groen is door privéfuncties 
en beperkte routes onvoldoende toegankelijk voor 
bewoners. 

Wel bevinden zich drie natuurgebieden bin-
nen de gemeente: de Westerplas, Parkbos Vallei van de 
Rosdambeek en Latemse Meersen. Dit rivierlandschap 
is een troef voor gezonde mobiliteit. Vooral Latemse 
Meersen, een drassig natuurgebied langs de Leie, is  
door een recreatief wandelpad goed te gebruiken door 
de inwoners van de gemeente. 

Dit natuurgebied is ook onderdeel van een fiets-
route tussen Sint-Martens-Latem en Deurle die deels 

langs de Leie loopt. De fietsroute is onderdeel van een 
groter netwerk van routes langs de Leie. Deze fietsroute 
is wel afhankelijk van een veerpont die op afroep slechts 
een aantal keer per dag oversteekt naar de gemeente 
Drongen aan de overkant van het water. De natuurwaar-
de van dit gebied kan vergroot worden door een groter 
oppervlak te bestemmen als natuurgebied en er een 
groter aaneengesloten gebied van te maken. Deels zal 
dit ook moeten gebeuren via gesprek met buurgemeen-
ten en de vereniging die al actief is hierin.

VERGRIJZING EN ZORG

De bevolking van Sint-Martens-Latem vergrijst. 
26,1% van de bevolking is ouder dan 65 jaar en 8% is 
ouder dan 80 jaar. Indien de huidige trend zo doorzet, 
zal in 2020 de leeftijdsgroep tussen 60 en 79 jaar oud 
(2.196 inwoners in 2019) de bevolkingssamenstelling 
domineren. Hoewel de trend in de gemeente niet perse 
sneller gaat dan in de rest van Vlaanderen, zijn de gevol-
gen toch langzaam merkbaar. De infrastructuur van de 
gemeente is niet op deze veroudering berekend. Er zijn 
2,6 assistentiewoningen en 4,6 plekken in woonzorg-
centra per 100 inwoners ouder dan 65 jaar. Er zijn geen 
lokale dienstcentra, dagverzorgingscentra of centra voor 
kortverblijf. 

Specifieke voorzieningen voor de oudere inwo-
ners ontbreken en, zoals beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk, is het openbaar vervoer binnen het dorp 
niet optimaal. Dit betekent dat ook oudere bewoners 
afhankelijk zijn van de auto en de voorzieningen die 
binnen hun kleiner wordende wandelradius vallen. Om 
de vergrijzing te accomoderen zullen voorzieningen 

76 plaatsen in de ouderenzorg per 1000 
65-plussers. Het Vlaamse gemiddelde is ook 76.

67% van de inwoners heeft een groenvoor-
ziening op loopafstand van hun huis. 

89% van de werknemers in Sint-Martens-
Latem rijdt met de auto naar werk.

16% van de inwoners ondervindt vaak of 
altijd hinder door verkeerslawaai, terwijl dit in 
Vlaanderen 28% is. 

GEZONDE VERSTEDELIJKING IN CIJFERS

239 (52%) van de leerlingen in Sint-Martens-
Latem verplaatsen zich naar school dagelijks met 
de auto, binnen de gemeente of in Gent.

25% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Tien 
jaar geleden was dat nog 20%. Het Vlaamse gemid-
delde is 19,7%. 
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1. Het centrum van Sint-Martens-
Latem.

2. Wegen naar het buitengebied.

3.  Kortrijksesteenweg.

4.  Fietsers, voetgangers 
en parkeren langs de 
Palepelstraat.

2.

3.

1.

3.

4.

CurieuzeNeuzenkaart onderzoek 
voor Sint-Martens-Latem: de 
slechtste luchtkwaliteit ligt 
aan de steenweg: 23,5 µg/m³ NO2-
concentratie. Bron: Curieuze 
Neuzen Vlaanderen, De Standaard.

en infrastructuur voor langzaam verkeer aangepast 
moeten worden.

VERKEER EN LEEFBAARHEID

Om gezondheid en gebruik van de open ruim-
te te bevorderen moet er een veilig en aantrekkelijk 
leefmilieu zijn. Met betrekking tot verkeersveiligheid 
vindt 38% van de inwoners dat er in het verkeer vaak 
te snel wordt gereden en 34% vindt dat er te agressief 
wordt gereden. 21% van inwoners heeft vaak hinder 
door sluipverkeer en 16% lawaaihinder door verkeer. 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
de gemeente werd voorzien om een aantal straten af 
te sluiten voor doorgaand verkeer en om ongewenst 
parkeren in de kernen naar een randparking langs de 
N43 te verplaatsen. Sint-Martens-Latem kiest al voor 
het STOP-principe, waarbij actieve modaliteiten 
voorrang krijgen en de auto op de laatste plaats 
komt. Daarmee wil de gemeente leefbaarder, veiliger en 
bereikbaarder worden.  
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Deurle

2.2.2 BEBOUWDE RUIMTE: WONEN
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Sint-Martens-Latem

02. DIAGNOSE

De zuidelijke woonuitbreidingen 
missen kwaliteit en zitten de 
groen/blauwe corridor in de weg

Een kwaliteitscommissie  
moet sturen op kwalitatieve 
transformatie en verdichting. 
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Als welvarende gemeente binnen Vlaanderen 
heeft Sint-Martens-Latem een uitzonderlijke positie op 
de woningmarkt. Er zijn weinig appartementen en hui-
zen in het lagere prijssegment; wel zijn er veel villawo-
ningen met grote stukken grond. Dit, in combinatie met 
de groene omgeving en goede bereikbaarheid, maakt 
van de gemeente een gebied met veel woonkwaliteiten. 
Veel welvarende Vlamingen wonen in een prachtig huis 
in de groene weelde van de gemeente en werken in een 
stad in de regio. 

WOONGEBIEDEN 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(GRS) van de gemeente zijn de woongebieden gecate-
goriseerd volgens vijf typen: Latem-kern, het woonbos, 
Deurle, de steenweg en de weilandwijken.

Latem-kern
In de oude dorpskern domineert de woonfunc-

tie, ondersteund door een aantal voorzieningen zoals 
kleinhandel, horeca en diensten. Hier geldt de wens om 
het groene karakter en de bestaande openbare ruimte te 
behouden. Grootschalige verdichting is hier ongewenst. 
De functie als lokale handels- en dienstencentrum 
wordt vooral versterkt door toeristisch-culturele voor-
zieningen. 

Het woonbos 
Dit gebied heeft naast de primaire woonfunc-

tie ook een ecologische rol, dankzij de bosrestanten en 
het heuvelachtige reliëf. Naast de woonfunctie bestaan 
hier kleine zakenactiviteiten verbonden aan woningen. 
De visie is om het groene karakter te behouden en een 
restrictief beleid te voeren ten opzichte van andere 
functies. 

Deurle
De tweede kern van de gemeente wordt vanwege 

het karakter en de woningtypes veelal gezien als deel 
van het woonbos. Hier zijn er meer toeristisch-culturele 
activiteiten - een verwijzing naar de geschiedenis van de 
kern als kunstenaarsdorp - en horeca aanwezig. Deurle 
speelt een rol voor het woonpark wat betreft het voor-
zieningenaanbod, hoewel deze rol kleiner is dan die van 
Latem. 

De Steenweg 
De N43 functioneert grotendeels als een bo-

venlokale commerciële as tussen Gent en Deinze. De 
woonfunctie op deze plek is beperkt. De wens is dat deze 
as ook op lokaal niveau functioneert, met name als een 
verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van 
de gemeente. Een aandeel van ca. 50% is voorzien langs 
de N43 ter hoogte van de kern van Latem. 

De weilandwijken 
Deze wijken ten zuiden van de steenweg zijn 

samen met de aangrenzende woonuitbreidingsge-
bieden afgesneden van de voorzieningen in de kern. 
De visie van de gemeente is om deze wijken met een 
commercieel centrum aan te vullen voor een basisaan-
bod. Specifieke delen van de woonuitbreidingsgebieden 
liggen in een overstromingsgebied en zijn belangrijke 
delen van de groene structuur langs de beken. 

  BEVOLKINGSGROEI

  De verwachting voor het Vlaams Gewest is 
dat de bevolking van 6,5 miljoen inwoners in 2016 zal 
stijgen tot 7,1 miljoen inwoners in 2040 en uiteinde-
lijk 7,4 miljoen inwoners in 2060. Daarmee is de groei 
minder sterk dan de groei in de afgelopen drie decennia 

87% is het stijgingspercentage van de 
gemiddelde verkoopprijs voor bouwgrond in de 
afgelopen 10 jaar. In Vlaanderen was dit 59,6%.

€ 406.693  was de gemiddelde 
prijs voor een woonhuis in 2017. In Vlaanderen 
lag dit gemiddelde € 174.818,- lager.  

11% is de groei van de oppervlakte die 
in beslag wordt genomen door bebouwde 
percelen tussen 2005 en 2017 bij een bevol-
kingsgroei van 2,7%. In Vlaanderen was dit 
11,4% bij een bevolkingsgroei van 7,8%

WONEN IN CIJFERS

30 ha van onbebouwde percelen bevinden 
zich in de woongebieden van de gemeente.
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EEN DIVERSITEIT AAN WOONGEBIEDEN

1. Villa achter de steenweg.

2. Woonwijk achter de 
steenweg.

3.  Wonen langs de steenweg.

4. Wonen in het landschap.

2.

1.

3.

4.

(21.000 inwoners per jaar versus 28.000 inwoners per 
jaar). Logischerwijs zal in de komende decennia ook 
het aantal huishoudens toenemen tot 3,1 miljoen in 
2040 (jaarlijks 16.200 huishoudens gemiddeld). Er wordt 
voorspeld dat met name huishoudens met samenwo-
nenden, eenoudergezinnen of alleenstaanden zullen 
stijgen. Dit wordt mede veroorzaakt door de vergrijzing. 
Het aantal huishoudens zal dus sterker toenemen dan 
de bevolking. 
  Wat betreft de komende jaren stelt de Vlaamse 
overheid dat tot 2024 de bevolking in de meeste 
Vlaamse steden en gemeenten zal blijven groeien. Wel 
bestaat er veel lokale variatie. Voor Sint-Martens-
Latem is de verwachting dat de gemeente ook de ko-
mende jaren licht blijft groeien, dankzij de ligging 
nabij Gent. 
Op dit moment bevat Sint-Martens-Latem 8.408 inwo-
ners. De verwachting is dat Sint-Martens-Latem in de 
komende 5 jaar met 3,0% zal groeien tot 8.662 inwoners. 
Voor 2035 wordt gerekend op 8.779 Latemnaars, wat een 
groei van 4,4% ten opzichte van nu is.  Wat betreft huis-
houdens geldt dat Sint-Martens-Latem in 2019 3.504 
huishoudens telt en ook dat aantal zal de komende jaren 
toenemen tot 3.634 huishoudens in 2025 (+3,7%) en uit-
eindelijk 3.707 huishoudens in 2035 (+5,8%). Daarmee 
groeit het aantal huishoudens harder dan het aantal 
inwoners, wat verklaard kan worden door de toename 
van eenpersoonshuishoudens als gevolg van vergrijzing. 

  WOONAANBOD EN  -OPGAVE

  Sint-Martens-Latem telde in 2018 3.900 woon-
eenheden, waarvan 89,2% eengezinswoningen en 7,1% 
appartementen. Daarmee ligt het aandeel eensgezins-
woningen ruim hoger dan in Vlaanderen (68,7%) en het 
aandeel appartementen juist aanzienlijk lager (25,8%). 
Wel is in de afgelopen tien jaar het aandeel eenge-
zinswoningen licht afgenomen en het aandeel appar-
tementen enigszins toegenomen. In 2018 viel 78,1% 
van de eengezinswoningen binnen de categorie 'open 
bebouwing'  en slechts 4,0% in de categorie 'gesloten 
bebouwing'. Dat vertaalt zich aan de ene kant naar 
een groen woonmilieu met een rijkdom aan ruim-
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Onbebouwde percelen en 
woonuitbreidingsgebieden 
in Sint-Martens-Latem.

woongebied (Gewestplan)

bestaand gebouw

onbebouwde perceel in woongebied

Atlas woonuitbreidingsgebieden**

reeds bebouwd

vrij

niet vrijgeven, niet te ontwikkelen

te en aan de andere kant naar een heel inefficiënt 
gebruik van de grond. De open bebouwing zorgt ook 
voor een lagere energie-efficiëntie van woningen met 
een gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden 
van 5,57 MWh/jaar, wat gemiddeld 36% meer is dan bij 
huishoudens in landelijke gebieden en 50% meer dan 
bij huishoudens in stedelijke omgevingen. Hier wordt 
verder op ingegaan bij het thema 'Energie'. 

  Wanneer de bevolkingsprognoses, huishou-
densprognoses en het aantal wooneenheden naast 
elkaar worden gelegd, wordt duidelijk dat Sint-
Martens-Latem zelfs nog in 2035 een overschot van 
bijna 200 woningen heeft. Wanneer rekening wordt 
gehouden met een overaanbod van 3%, wat noodza-
kelijk is voor een gezonde woningdynamiek, heeft de 
gemeente in 2035 nog een overaanbod van 76 woningen. 
Daarnaast blijkt uit data-analyses dat Sint-Martens-
Latem 317 onbebouwde percelen heeft van in totaal 30 
ha in het woongebied. Dat staat gelijk aan maar liefst 
16% van het totaal aantal percelen. Daarvan liggen 
256 percelen in de oude kern en 61 ten zuiden van 
de steenweg. Uitgaande van een dichtheid van 30-50 
woningen per hectare kunnen hier 900-1500 woningen 
op deze percelen worden gebouwd. Met een huishou-
densprognose van + 203 huishoudens tot 2035 zou er 
ruim voldoende ruimte moeten zijn om de woningvraag 

alleen door kernversterking in te vullen, en daarnaast 
nog ruimte te hebben voor een goed niveau van voor-
zieningen. Het ten koste laten gaan van waardevolle 
groengebieden in ruil voor het bebouwen van woon-
uitbreidingsgebieden zou de komende decennia niet 
hoeven te gebeuren. Daarmee wordt automatisch naar 
een hoger ruimtelijk rendement gestreefd, zelfs zonder 
dat al bebouwde percelen hierdoor worden beïnvloed. 

  Deze datagegevens staan echter in contrast met 
de ervaren drukte op de woningmarkt. De gemiddelde 
woning in de gemeente is bijna tweemaal zo duur als het 
Vlaams equivalent. Tussen 2005 en 2014 is de prijs 
van een huis in de gemeente gestegen met meer dan 
85%. Een gemiddeld huis kostte eind 2017 € 406.693.

De hoge huizenprijzen maken de gemeente een 
begeerde locatie voor ontwikkelaars om nieuwe wo-
ningen te ontwikkelen. Er is grote druk op de (woning)
markt van Sint-Martens-Latem. Niet alleen komen er 
aanvragen binnen voor woningbouw; ook bedrijven 
hebben graag een adres aan de Kortrijksesteenweg. De 
gemeente geeft aan moeite te hebben met het vinden 
van een balans tussen het toestaan van nieuwbouw en 
het behouden van de ruimtelijke kwaliteiten en woning-
typologieën die haar kenmerken. 

De druk op de woningmarkt veroorzaakt tevens 
steeds minder optimale ontwikkelplannen. Zo zijn 
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1. Kaart knooppuntwaarde en nabijheid voorzie-
ningen, VITO. Het voorzieningenniveau is hoog 
in het gebied dichterbij Gent en langs de 
steenweg. De rest van het gebied heeft een 
lager niveau van bereikbaarheid en mobilite-
it.

2. Kaart totaal voorzieningenniveau, VITO.

3. Evolutie bevolkingsgroei en bebouwde opper-
vlak (ha) tussen 2005 en 2017.

3.

2.1.

2005 20172010

15 %

10 %

5 %
bevolkingsgroei

2,7%

2015

bebouwde opp. ha

11%
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ontwikkelaars bezig met een plan voor 450 woningen in 
een overstromingsgebied nabij de oude kern van Sint-
Martens-Latem. De woonuitbreidingen ten zuiden 
van de Steenweg zorgen niet voor ruimtelijke kwa-
liteit en zitten de groen-blauwe corridor in de weg. 
Veel van de gebouwde woningen zijn bovendien van het 
hogere segment en nemen veel ruimte in. Tussen 2005 
en 2017 groeide de bevolkig met 2,7% , maar nam het 
oppervlakte bebouwde percelen toe met 11%. Om deze 
trend tegen te gaan zal de gemeente meer moeten 
sturen op kwalitatieve transformatie en verdichting. 
Een beeldkwaliteitsplan en kwaliteitscommissie 
zou hiervoor een middel kunnen zijn. Tegelijkertijd 
moet de herbestemming van diverse woonreserve-
gebieden plaatsvinden.

  Het feit dat data een ander beeld geven van de 
gemeente maakt het des te belangrijker dat de gemeen-
te goed inzicht verkrijgt in de vraag naar woningen en 
vooral het type woningen, ook gezien de krachtige ver-
grijzingstrend. De groei van het aandeel appartementen 
laat al een zekere behoefte zien. Inzicht in het verschil 
tussen de woningvraag en het aanbod maakt het boven-
dien mogelijk om de open ruimte te kunnen vrijwaren 
van bebouwing en woonreservegebieden her te bestem-
men.

  Daar komt bij dat de VITO-kaart een hulpmiddel 
is om aan te geven waar men strategisch kan wonen. De 
nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen is van 
groot belang wanneer men daadwerkelijk het STOP-
principe wil kunnen handhaven, oftewel het stimuleren 
van actieve modaliteiten en het openbaar vervoer en 
daarmee het ontmoedigen van autogebruik. Daarvoor 
moeten afstanden wel behapbaar zijn en moeten de 
netwerken voldoende comfort bieden. 
  De VITO-kaart laat een duidelijk verschil zien 
tussen de gebieden richting Gent (inclusief de oude kern 
en rondom de Steenweg) en gebieden die verder van de 
Steenweg af liggen en meer in het landschap. Het oosten 
van de gemeente scoort hoger qua knooppuntwaarde en 
voorzieningenniveau, terwijl grofweg het westen van de 
gemeente (de woonwijken langs de Leie) een matige tot 
beperkte knooppuntwaarde laat zien in combinatie met 
veelal een matig voorzieningenniveau. Ook de morfo-
logische analyse op p. 40 laat zien dat er een behoorlijk 
verschil zit tussen woongebieden rondom de Steenweg 
en in de oude kern en de woonparken daarbuiten. Op 
basis hiervan kan de gemeente overwegen allereerst 
sterk te investeren in het verder verdichten van de oude 
kern en langs de Kortrijksesteenweg, wat tevens van be-
lang is voor het in stand houden en versterken van het 
voorzieningenniveau. Het plannen van voorzieningen 
en woningen kan hand in hand gaan.

  Aangezien de woonparken minder gunstig zijn 
gelegen wat betreft de knooppuntwaarde en het voor-
zieningenniveau, is het zeer de vraag of het een ver-
standige keuze is om hier te verdichten. Dat betekent in 
elk geval dat er niet zou mogen worden verdicht zonder 
rendabel mobiliteitsplan, omdat anders de hoeveelheid 
auto's hoogstwaarschijnlijk, gezien de matige tot be-
perkte knooppuntwaarde, alleen maar zal toenemen. De 
goede autobereikbaarheid zou geen reden meer moeten 
zijn voor mensen om zich te vestigen in de gemeente, 
indien de gemeente het STOP-principe serieus ambieert.  
Duurzame verstedelijking betekent voor Sint-Martens-
Latem in eerste instantie inzetten op verdichting langs 
de steenweg en in de oude kern. 

  HET GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT MET 
DE BOVENLOKALE OPGAVE

Wat wel aandacht verdient is dat Sint-Martens-Latem op 
enkele kilometers van Gent is gelegen, waar een grote 
druk op de (betaalbare) woningmarkt ligt. Dat uit zich 
ook in het grootstedelijk gebied, waar Sint-Martens-
Latem in is opgenomen. De analyse laat zien dat er nog 
een behoorlijk aantal onbebouwde percelen beschikbaar 
is, zonder dat het noodzakelijk is om in natuurlijke over-
stromingsgebieden te bouwen. Op langere termijn kan 
worden nagedacht over de kavelgrootte met een aanbod 
dat aansluit bij de vergrjizende bevolking. Belangrijk is 
om daarbij te voorkomen dat het groene karakter van 
de gemeente - wat ook onderdeel is van de groene long 
van Gent- verloren gaat. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
worden ingegeven door stedenbouwkundige inzichten 
en niet enkel op initiatief van projectontwikkelaars. 
Meer inwoners biedt ook meer draagvlak voor voorzie-
ningen, hoewel meer inwoners ook een grotere druk op 
het mobiliteitsnetwerk betekent. Daar zal parallel in 
geïnvesteerd moeten worden. 

  MORFOLOGISCHE ANALYSE

  Op de volgende pagina's (p. 40-43) is een morfo-
logische analyse toegevoegd, waarbij vier verschillende 
morfologieën in Sint-Martens-Latem worden toegelicht. 
Deze analyse dient als een objectieve onderbouwing 
van de diagnose en tevens als input voor de ambities 
en transitieagenda. Met behulp van een datamodel is 
het ruimtegebruik in kaart gebracht, waarbij ook een 
link is gelegd met de dichtheid en de knooppuntwaarde 
(Mobiscore). De morfologische analyse geeft met name 
aan dat er een groot verschil is qua strategische woon-
plekken in de gemeente. 



39

Eindrapport Gemeente Sint-Martens-Latem

02. DIAGNOSE

ZWAKTES

• De woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de steenweg missen kwa-

liteit en zitten de groen/blauwe corridor in de weg.

• Vergrijzing betekent dat voorzieningen en infrastructuur voor   

langzaam verkeer aangepast moeten worden.

• Het groen is door privéfuncties en beperkte routes onvoldoende   

toegankelijk voor bewoners. 

KANSEN

• Het rivierenlandschap is een troef voor gezonde (recreatieve) mobili-

teit.    
• Binnen de gebouwde omgeving bevat Sint-Martens-Latem nog ruim 

voldoende ruimte voor de komende decennia om te voldoen aan de 

woningvraag vanuit de eigen gemeente en om de regionale druk op 

te vangen. 

• Een kwaliteitscommissie voor nieuwe ontwikkelingen, toetsend aan 

een nieuw op te stellen beeldkwaliteitsplan voor het woonpark en 

de Steenweg  kan een middel zijn om meer te sturen op kwalitatieve 

transformatie en verdichting. Dit betreft onder meer woningbouw, 

verdichting, kwalitatieve transformaties en een gezonde mix van 

functies. 

DIAGNOSE BEBOUWDE RUIMTE
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MORFOLOGISCHE ANALYSE

DORPSKERN - 
SINT-MARTENS-LATEM
De historische dorpskern van Sint-Martens-

Latem bevat het grootste aandeel van voorzieningen en 
inwoners. Het ligt daarmee voor de hand om dit deel van 
de gemeente als centrum aan te merken. 

01. VERKENNING

Functies:

Typologie:
Bouwperiode V/T:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 23,7% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

7,4 / 10

Dorpskern 
(wonen, voorzieningen)
Gesloten

 8,7 wo/ha
144,5 m2/wo
G+1+D
Zeer Goed*
Beperkt*
800 m
2700 m (De Pinte)

12,6%
70,7%

0,0%
8,7%
0,0%
7,8%

Dorpskern Sint-Martens-Latem - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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KORTRIJKSESTEENWEG
De Kortrijksesteenweg vormt een belangrijke 

verbindingsweg tussen Gent en Deinze. Langs deze weg 
bevindt zich een concentratie van grotere bedrijfspan-
den en baanwinkels. Ten zuiden van de weg ligt de 
groene vallei van de Rosdambeek.

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

7,3 / 10

Functies:

Typologie:
Bouwperiode V/T:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 22,2% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:

Dorpsweg 
(wonen, voorzieningen)
Gesloten aan  weg

5,6 wo/ha
220,9 m2/wo
G+0+D
Goed*
Beperkt*
0 m 
1800 m (De Pinte)

12,4%
69,5%

13,6%
0,0%
4,32%

Steenweg Sint-Martens-Latem - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

02. DIAGNOSE
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DORPSKERN DEURLE
Deurle is de dorpskern in het westen van de 

gemeente. Het dorp kent een centrale doorgangsweg, de 
Latemstraat - Philippe de Denterghemlaan. Hier zijn een 
aantal voorzieningen aanwezig. Het woongebied kent 
een lage dichtheid met grote privétuinen.

Functies:

Typologie:
Bouwperiode V/T:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 10,9% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:

Woonwijk 
(wonen)
Gesloten

3,9 wo/ha
315,8 m2/wo
G+1+D
Goed*
Beperkt*
1100 m
3700 m (De Pinte) 

11,8%
79,5%
0,6%
0,0%
2,5%
0,0%
6,0%

Dorpskern Deurle - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

*Bron: VITO

Redelijk aanbod
Goed bereikbaar
Goed bereikbaar

Matig bereikbaar
Goed bereikbaar

5,8/ 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGEN
(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en cultuur:
Gezondheid en zorg:

Totaal:

MORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

01. VERKENNING
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WOONPARK
Tussen Sint-Martens-Latem en Deurle, 

aan de rand van het golfterrein, ligt een woonpark. 
Dit woongebied is van lage dichtheid en met grote 
privétuinen. Ondanks het groene karakter is openbaar 
groen schaars.

Functies:

Typologie:
Bouwperiode V/T:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 13,8% bebouwing)

 landbouw   
 groen:
 water:
 overig:
 

Woonwijk 
(wonen)
Gesloten

22 wo/ha
414,2m2/wo
G+1+D
Zeer Goed*
Beperkt*
900 m 
3000 m (De Pinte)

9,3%
76,0%

0,0%
6,1% 
0,0%
8,4%

Woonpark - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

*Bron: VITO

Goed aanbod
Goed bereikbaar
Goed bereikbaar

Matig bereikbaar
Goed bereikbaar

6,3 / 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

02. DIAGNOSE
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Deurle

2.3.1 OPEN RUIMTE: 
WATER EN NATUUR

Lei
e
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Sint-Martens-Latem

02. DIAGNOSE

Woonreservegebieden in en 
om overstromingsgebieden 
afschaffen

Op hoofdlijnen zijn de overstromingsgebieden 
goed georganiseerd. Op kleine schaal zijn nog  
verbeteringen mogelijk.

Ro
sd
am
be
ek
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De gemeente Sint-Martens-Latem bestaat 
voor ruim eenvijfde uit (beschermde) natuur en water. 
Daarnaast is ruim een kwart van de gemeente bestemd 
voor landbouw. Dat maakt de gemeente een prettige 
plek om te wonen, met name vanwege de combina-
tie van wonen in het groen met de stad Gent in de 
nabijheid. Die combinatie maakt echter ook dat Sint-
Martens-Latem niet alleen richting de eigen bewoners 
een belangrijke taak heeft om het groen en blauw in 
stand te houden, maar richting het grootstedelijk gebied 
als groene long in de regio. Dat vraagt om een krachtig 
beleid van de gemeente zelf, maar ook om samenwer-
king op bovenlokaal schaalniveau. 

KLIMAATGEZOND OOST-VLAANDEREN

Die verantwoordelijkheid wordt onder-
streept door het beleid van de provincie Oost-
Vlaanderen met als ambitie om in 2040 klimaatge-
zond te zijn. Verschillende regio's werken al samen, 
hoewel Sint-Martens-Latem hier nog buiten valt. 
Daarnaast heeft een flink aantal gemeenten het 
Burgemeestersconvenant ondertekend. Gemeenten 
rondom Sint-Martens-Latem engageren zich daarmee 
al om een vermindering van 20% of zelfs 40% van de 
CO2-uitstoot op eigen grondgebied te realiseren en 
ook Sint-Martens-Latem werkt inmiddels aan een 
klimaatplan om een vermindering van 40% CO2-
uitstoot te realiseren op eigen grondgebied. Dit 
plan moet concrete acties bevatten tussen nu en 2030. 
Dat is ambitieus en vraagt om samenwerking. Om dit 
te realiseren kan de gemeente inzetten op mitigerende 
maatregelen, maar ook de gevolgen van klimaatveran-

dering moeten worden opgevangen en juist daar speelt 
het thema 'water en natuur' een essentiële rol. Warmere, 
nattere of juist drogere periodes kunnen ook voor Sint-
Martens-Latem grote gevolgen hebben, zowel in de 
groengebieden (landbouw en natuur) als de gebouwde 
omgeving. 

KLIMAATBESTENDIGE, BLAUW-GROENE 
LANDSCHAPPEN

Een klimaatbestendig, blauw-groen landschap 
is één van de speerpunten van de provincie voor een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Dat houdt in dat er 
ook in Sint-Martens-Latem verder moet worden in-
gezet op een blauw netwerk van de Leievallei tussen 
Gent en Deinze dat beschermt tegen wateroverlast 
en droogte, én een groen netwerk dat oplossingen 
biedt voor biodiversiteitsverlies en erosiebestrij-
ding. Continuïteit van het netwerk is van groot belang 
voor de mitigatie van flora en fauna. 

BLAUW NETWERK: DE LEIE EN DE BEKEN

Het blauwe netwerk van Sint-Martens-Latem 
wordt grotendeels bepaald door de rivier van de Leie 
en het vertakte netwerk van beken. De Leie vormt 
tevens de noordelijke begrenzing van de gemeente 
en vanuit het gemeentehuis kijk je uit over haar oe-
vers. Beide oude kernen liggen direct aan de rivier en 
de stroom brengt een ruimtelijke kwaliteit met zich 
mee die de gemeente bijzonder maakt. Zowel aan de 
noordkant van de gemeente nabij de Leie als ten zuiden 
van de Steenweg liggen diverse beken, waaronder de 

3,5 km2
 van Sint-Martens-Latem is 

aangewezen als overstromingsgevoelig gebied 
in 2017 (Watertoets). 

24% van de oppervlakte van de ge-
meente is hiermee recent overstroomd of 
overstromingsgevoelig gebied.

WATER IN CIJFERS
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02. DIAGNOSE

2.

1.

1, 2. Krantartikelen over het 
thema wateroverlast in Sint-
Martens-Latem. De gemeente 
is bezig om overstromingsge-
bieden te creëren op aange-
kochte landbouwgronden in de 
Rosdambeekvallei.

Meersbeek en de Scheidbeek aan de noordkant en de 
Rosdambeek, Hooglatembeek en Duivebeek ten zuiden 
van de Steenweg. De aanwezigheid van de Leie en de 
beken maakt ook dat er diverse overstromingsge-
bieden binnen de gemeentegrenzen liggen. Hoewel 
deze grotendeels buiten de gebouwde omgeving liggen, 
woonden in 2017 toch nog 427 inwoners in of bij een 
effectief overstromingsgevoelig gebied, wat neerkomt 
op 184 huishoudens (5,1%). Het is opmerkelijk dat in het 
verleden woonuitbreidingsgebieden zijn vrijgegeven die 
bijzonder overstromingsgevoelig zijn.

De overstromingsgevoeligheid hangt sterk af van 
het waterpeil van de Leie. Op grote schaal kent de ge-
meente geen waterproblematiek, wat een verdienste 
is van het gemeentelijk beleid. Bij het ontwikkelen 
van nieuwe natuur wordt ruimte gemaakt voor water. Op 
deze manier lopen de contouren van de gebieden met 
een overstromingsrisico grotendeels gelijk met de con-
touren van de drie natuurgebieden binnen de gemeente. 
Het maken van nieuwe natuur is tevens gunstig voor 
CO2-captatie. Bossen behoren tot de categorie biomassa 
die het meeste koolstof kan vastleggen per hectare. 

WATEROVERLAST

Hoewel Sint-Martens-Latem op grote schaal 
geen last heeft van overstromingen (zo goed als alle 
bebouwing valt immers buiten gebieden met een over-
stromingsrisico), leidt wateroverlast op kleine schaal 
wel tot afgesloten straten waardoor de huizen van 
sommige inwoners onbereikbaar kunnen worden. 
Een uitdaging voor de gemeente ligt in het oplossen van 
deze lokale problemen. Veel van de openbare ruimte be-
staat uit verharde straatprofielen. De onverharde groene 
gebieden liggen vaak binnen de privéterreinen van de 
villa's. Hierdoor is bijvoorbeeld lokale natuurlijke infil-
tratie van regenwater moeilijk te organiseren. Juist voor 
het behouden en versterken van een klimaatgezonde en 
aangename woonomgeving is het van groot belang om 
te streven naar minder verharding op publiek en privaat 
terrein. Daarbij gaat het allereerst om de minimalisering 
van de hoeveelheid verharding en ten tweede om het 
aanpassen van bestaande verharding (waterdoorlatend 
en warmtewerend). Daarmee wordt Sint-Martens-Latem 
ook bestendiger tegen hittestress.
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WATER, NATUUR EN RECREATIE

Een kans ligt in het verder combineren van 
water en natuur met recreatie. Waar een populair 
wandelpad onderdeel is van het oudste natuurgebied 
binnen de gemeentegrenzen (Latemse Meersen), zijn de 
nieuwere natuurontwikkelingen moeilijker bereikbaar 
en beleefbaar voor de bewoners.  Op deze manier zou 
waterberging ook op kleinere schaal multifunctioneel 
kunnen zijn.

De regionale bereikbaarheid van Gent kan 
vergroot worden, omdat door e-bikes de actieradius 
voor scholieren, forenzen en recreanten toeneemt.  
Dat betekent dat naast recreatieve routes ook aandacht 
moeten worden besteed aan functionele fietsroutes. 
Momenteel loopt de dichtstbijzijnde fietsnelweg naar 
Gent ten zuiden van Sint-Martens-Latem door de ge-
meente De Pinte. 

Ook overstromingsgebieden kunnen ingezet 
worden voor het combineren van functies. Vanuit de 
voorbeeldrol van de provincie Oost-Vlaanderen dient 
het overstromingsgebied Moortsele nu als een gebied 
waar getoond wordt hoe natuur, water, klimaat, exten-
sieve landbouw en recreatie hand in hand gaan.

RUIMTELIJKE CONFLICTEN

De behoefte aan ruimte voor water en het 
ontwikkelen van infrastructuur en woningen komen 
langs de Leie en in de Rosdamvallei met elkaar in 
conflict. Bij het thema 'Wonen' kwamen de ontwik-
kelplannen voor woningen in of nabij overstromings-
gebieden al aan de orde, maar ook verbindingen voor 
langzaam verkeer en water conflicteren. Het fietspad 
loopt langs de buitengrens van Latemse Meersen en een 
aantal overstromingsgebieden in Baarle en Deinze. Meer 
directe en aan de rivier gerelateerde fietspaden zijn mo-
gelijk wanneer deze fietspaden overstromingsgebieden 
zouden doorkruisen.  

GROEN NETWERK

Eén van de belangrijkste onderdelen van het 
groene netwerk in de gemeente is het natuurreservaat 
Latemse Meersen, een ecologisch waardevol natuur-
gebied tussen Deinze en Gent met bloemrijke natte 
hooi- en graslanden. Het is van groot belang om dit 
reservaat volwaardig onderdeel te laten zijn van de 
groene as tussen Deinze en Gent, waarbij de na-
tuurwaarden centraal moeten staan. Natuurpunt is 
trekker van deze groene as, die ook wel bekend staat als 
'Natuurpark Levende Leie'. 

 Zowel voor de gemeente als voor het groot-
stedelijk gebied is het strategisch om in te zetten op 
het behouden en versterken van de groene as tussen 
de stedelijke gebieden. Daarmee wordt onder meer 
ingespeeld op de wens voor een klimaatgezond Oost-
Vlaanderen. Zowel vanuit de provincie als de regio Gent 
bestaat bovendien al langer de vraag naar meer bos en 
recreatief groen. De groenpool 'Parkbos Gent' op het 
grondgebied van Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem 
moet aan die vraag tegemoet komen en is nog altijd 
in ontwikkeling. In dit gebied van 1200 hectare wordt 
ruimte ingezet voor landschapsherstel en -ontwikkeling, 
recreatie en landbouw. Dit is tevens in lijn met de in 
2008 door deVlaamse overheid vastgestelde ruimtelijke 
visie op landbouw, natuur en bos in de uitvoering van 
het RSV, waarin voor de Leiestreek is vastgelegd dat de 
open ruimte maximaal moeten worden gevrijwaard voor 
landbouw, natuur en bos. 

Voor een (klimaat)gezond en leefbaar 
Sint-Martens-Latem is het tevens van belang om 
in de gebouwde omgeving in te blijven zetten op 
een groen netwerk. In de woonparken en woonge-
bieden met landelijk karakter is de bodem al infiltra-
tiegevoelig, maar onder meer gebieden rondom de 
Kortrijksesteenweg, de Brandstraat, de Latemstraat 
en Golflaan worden nog niet aangemerkt als infiltra-
tiegevoelig. Dit zijn tevens de grondwaterstromings-
gevoelige gebieden. Hemelwater kan daar dus minder 
makkelijk naar de bodem infiltreren. Het streven naar 
ontharding is belangrijk om deze trend te keren en ook 
om hittestress tegen te gaan. Juist langs fietspaden en 
gemeentelijke trage wegen is er vanuit bewoners vaak 
behoefte aan een aantrekkelijke leefomgeving met land-
schapselementen. Ook ecologisch bermbeheer is van 
belang voor een klimaatgezonde en natuurinclusieve 
omgeving.
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Gewenste ruimtelijke structuur 
Noordelijke Leievallei, Gebied 
toeristische Leie. Ruimtelijke 
visie voor landbouw, natuur en 
bos, regio Leiestreek p.57.

Ruimtelijke concepten:
1. Behoud en versterking van 

uitgesproken natuurwaarden 
in valleien met ruimte voor 
waterberging.

2. Behoud en versterking van 
gevarieerde (open/halfopen) 

valleilandschappen met ruimte 
voor waterberging.

3. Bossen behouden als 
structuurbepalende natuur- en 
landschapselementen.

4. Ruimtelijk-functioneel 
samenhangende gebieden 
vrijwaren voor de 
grondgebonden land- en 
tuinbouw als drager van de 
open ruimte.

5. Behoud en versterken van 
parken en kasteeldomeinen.

6. Ontwikkelen van 
landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire 
elementen.

7. Vrijwaren en versterken van 
waardevolle landschappen en 
erfgoedwaarden.

8. Vrijwaren van waardevolle open 
ruimteverbindingen.

9. Behouden en versterken van de 
landschaps- en natuurwaarden 
van het golfterrein.

10. Ruimtelijk begrensde 
stedelijke gebieden.

02. DIAGNOSE
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Deurle

2.3.2 OPEN RUIMTE: 
         PRODUCTIEF LANDSCHAP

Door het type ondernemingen in 
Sint-Martens-Latem liggen de 
kansen voor circulariteit bij 
kleinschalige initiatieven   
en bewonersinitiatieven.
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Sint-Martens-Latem

02. DIAGNOSE

Bedrijvigheid is geconcentreerd 
langs de steenweg.

Rondom overstromingsgebied moeten 
de landbouwgebieden zoveel 
mogelijk getransformeerd worden 
naar natuur. 
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Vanwege de strategische ligging op de as tus-
sen Deinze en Gent functioneert Sint-Martens-Latem 
als een aantrekkelijke woongemeente met veel onder-
nemerskansen. De gemeente heeft te maken met een 
grote in- en uitgaande pendelintensiteit. Tegelijkertijd 
is Sint-Martens-Latem een perifere randgemeente en 
zijn inwoners voor veel voorzieningen aangewezen op 
het aanbod in Gent.

WERKGELEGENHEID

Met een beroepsbevolking van ruim 3.700 
Latemnaars en maar liefst 4.210 arbeidsplaatsen is de 
ratio tussen het aantal banen en beroepsactieve inwo-
ners bijna één op één. Slechts 0,9% van de inwoners 
gold als werkzoekend in 2018. De werkloosheid is al 
jaren stabiel en lager dan het provinciaal gemiddelde 
(3,44% vs. 5,7% in 2019). Daar komt bij dat inwoners 
van Sint-Martens-Latem er tussen 2007 en 2017 fors op 
vooruit zijn gegaan qua inkomen: van €22.274,- in 2007 
naar €30.748,- in 2017. Daarmee verdiende de Latemnaar 
in 2017 ruim €10.000,- euro meer dan gemiddeld in 
Oost-Vlaanderen. De welvaartsindex in Sint-Martens-
Latem ligt dan ook flinker hoger dan gemiddeld in 
Vlaanderen of de provincie. 

 Inwoners uit Sint-Martens-Latem zijn voorna-
melijk actief in de tertiaire en quartaire sector. Hoewel 
de gemeente veel banen biedt, is er een grote ingaande 
én uitgaande pendelintensiteit. Veel mensen werken 
ook in Gent en vertrekken dagelijks met de auto naar de 
stad. Daar komt bij dat veel mensen op een dag meerde-
re afspraken op verschillende plekken hebben en daar-
door vaak de voorkeur hebben voor vervoer per auto. 
Het inzetten van bouwgrond in Sint-Martens-Latem 
om de bovenlokale opgave van 100.000 bijkomende 
inwoners op te vangen in de regio te verwezenlijken zal 
leiden tot een grotere pendelintensiteit en een hoger 
autogebruik, tenzij er flink wordt ingezet op andere 
modaliteiten. 

In Sint-Martens-Latem zelf zijn er opvallend 
veel handelspanden per inwoner: 29,5 vs. het geweste-
lijke gemiddelde van 18,37. Veel van deze panden liggen 
aan de Kortrijksesteenweg. Daarnaast is er bedrijvigheid 
in de oude kern. Van twee centra is geen sprake, gezien 
de beperkte afstand tussen de gebieden. Hoewel het 
aantal handelspanden blijft toenemen, ontstaat er ook 
steeds meer leefstand. In totaal zijn er 1557 actieve 
ondernemingen (2017) en dit aantal neemt nog altijd 
toe. Net zoals meerdere gemeenten rondom Gent is het 
bebouwd oppervlak voor bedrijvigheid klein in verge-
lijking met het totale oppervlak. Slechts 6,6% van het 

98 arbeidsplaatsen per 100 Latemnaars. In 
Vlaanderen ligt dit op 75,9 (2016)

28% van Latemnaars in arbeidsleeftijd is 
zelfstandige ondernemer of helper (2016). Het 
Oost-Vlaamse gemiddelde zit op 10,6%. (bron: 
Provincies in Cijfers)

PRODUCTIVITEIT IN CIJFERS
Tewerkstelling per sector

40% van de werknemers is werkzaam 
in hoogtechnologische sectoren. In Oost-
Vlaanderen ligt dat op 53,5%.

Landbouw -

Industrie 163

Transport en logistiek 278

Handel en diensten 1570

Administratie 69

Onderwijs 179

Gezondheidszorg 113

 

156 is de welvaartsindex in Sint-Martens-
Latem. Ter vergelijking: Oost-Vlaanderen 107; 
Belgie 100.
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02. DIAGNOSE

2.

1.

1. Ferrari showroom langs de 
Kortrijksesteenweg

2. Bedrijvigheid en horecazaken 
langs de steenweg

3.  Landbouw neemt 27% van de 
grond binnen de gemeente in 
beslag.

3.

oppervlak wordt ingenomen door bedrijvigheid, terwijl 
het Vlaams gemiddelde 15.8% is. Een groot deel van het 
oppervlak van de gemeente wordt dan ook gebruikt voor 
wonen.

BEDRIJVEN AAN HUIS

Het aantal banen in de gemeente is de laatste 
jaren sterk gegroeid. Op dit moment is de ratio banen 
en beroepsactieve inwoners bijna één op één. Volgens 
het handelsregister 'Kruispuntbank ondernemingen' zijn 
er binnen de gemeente veel kleine adviesbureaus met 
minder dan vijf werknemers. Deze adviesbureaus zijn 
bovendien homogeen verspreid. Een groot deel van de 
inwoners werkt vanuit huis.  Door de ondernemings-
vormen in Sint-Martens-Latem liggen   
de kansen voor circulariteit meer bij kleinschalige 
initiatieven en bewonersinitiatieven.

DE STEENWEG

Veel winkels en bedrijven hebben zich gevestigd 
langs de Kortrijksesteenweg, ook omdat bedrijven graag 
een adres uit Sint-Martens-Latem op hun briefpapier 
zetten. Autozaken, woonwinkels en restaurants die elk 
hun eigen parking hebben vormen hier een entree voor 
het dorp dat sterk contrasteert met de karakter van de 
rest van het gebied Deze concentratie van bedrijvig-
heid heeft zowel voor- als nadelen. De steenweg biedt 
ruimte die in de oude kernen niet direct beschik-
baar is en zorgt daarmee dat de ruimtelijke kwali-
teiten van het dorp behouden blijven, zonder dat 
het een negatieve impact heeft op het voorzienin-
genniveau. Veel van de bedrijvigheid is echter gevestigd 
in grote panden met weinig architectonische kwaliteit, 
weinig hoogwaardige buitenruimte, veel ruimte voor 
parkeren en juist weinig ruimte voor voetgangers. Deze 
monocultuur zorgt niet voor de kwaliteiten die bij de 
gemeente horen. Ook sluit een deel van de winkels en 
bedrijven niet aan bij de behoeftes van de inwoners van 
de gemeente. De Steenweg vormt hiermee een entree 
voor het dorp dat sterk contrasteert met de karakter van 
de rest van het gebied.  
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LANDBOUW

 De ruimtelijke impact van industrie en land-
bouw in de gemeente is vrij klein en in de afgelopen 
jaren ook flink afgenomen. Landbouw in Sint-Martens-
Latem draait om akkerbouw en rundvee. In 2018 telde 
de gemeente 15 bedrijven met landbouwproductie 
Tussen 2001 en 2018 is het aantal bedrijven meer dan 
gehalveerd en is ook het oppervlak van deze bedrij-
ven ruim gehalveerd. Enkel aan de zuidkant van de 
gemeente komt op lokale schaal nog landbouw voor 
en in het noorden is sprake van agrarisch gebruik van 
natuurgronden. Deze landbouw ligt deels dicht tegen 
overstromingsgebieden aan. 

Ten westen van Sint-Martens-Latem liggen veel 
gemeenten met een veel hoger percentage agrarisch 
gebied en daar overheerst met name de intensieve vee-
houderij en rundvee. 

RUILVERKAVELING SCHELDE - LEIE

De ruilverkaveling Schelde - Leie vindt deels 
plaats op het grondgebied van Sint-Martens-Latem. 
Het project heeft als doel om de agrarische structuur 
te verbereren door het ruilen en herverkavelen van 
landbouwgronden. Met de uitbouw van het Parkbos 
Gent, de uitbreiding van de Hospicebossen en ook de 
realisatie van het stadsbos Deinze zal de ruimtedruk 
immers alleen maar toenemen en wordt de agrarische 
structuur diffuser. Landbouwers moeten immers wijken 
voor bosprojecten en krijgen ruilgronden die verspreid 
liggen in de ruime omgeving. Om versnippering van 
het landbouwgebied te voorkomen vindt ruilverkave-
ling plaats. Tegelijkertijd wordt ingezet op een betere 
en integrale inrichting van de regio met onder meer 
maatregelen voor natuur- en landschapsontwikkeling, 
integraal waterbeheer en recreatie. Dit biedt kansen 
voor Sint-Martens-Latem als gemeente en tegelijkertijd 
kunnen landbouwers zich (met ondersteuning) inzetten 
voor extensiever beheer van hun gronden. 

4. Impressie van de ruilverkaveling Schelde-Leie, afkomstig van VLM. 
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KANSEN

• De steenweg heeft een belangrijke functie binnen het    

 voorzieningenniveau van Sint-Martens-Latem: alle    

 productiviteit die niet in het stedelijk weefsel paste, heeft hier  

 een plek gekregen. 

• Door de ondernemingsvormen in Sint-Martens-Latem liggen  

 de kansen voor circulariteit meer bij kleinschalige initiatieven  

 en bewonersinitiatieven.

•  Op hoofdlijnen zijn de overstromingsgebieden     

 goed  georganiseerd. Op kleine schaal zijn daarentegen nog  

  verbeteringen mogelijk. 

ZWAKTES

•  Landbouwgronden rondom de Leie en in de Rosdamvallei   

 moeten getransformeerd worden tot natuur.

•  De behoefte aan ruimte voor water en het ontwikkelen van   

 infrastructuur en woningen komen langs de Leie en in de   

 Rosdamvallei met elkaar in conflict.

DIAGNOSE OPEN RUIMTE
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Deurle

2.4 ENERGIE

Beperkte mogelijkheden 
windenergie benutten
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02. DIAGNOSE

Door mensen te informeren over 
de mogelijkheden van duurzame 
energie kan op individuele basis 
zelfvoorzienendheid worden bereikt.
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De energieconsumptie in Sint-Martens-Latem 
is grotendeels afkomstig van huishoudens op de eerste 
plaats, en particulier en commercieel vervoer op de 
tweede plaats. Samen waren deze sectoren verantwoor-
delijk voor bijna driekwart van de energieconsumptie. 
Daarbij moet wel vermeld worden dat tussen 2011 en 
2017 de CO2-emissie van huishoudens is afgenomen 
met 8,4% en het verbruik daarmee met 3,9%, wat een 
betere score is dan gemiddeld in Oost-Vlaanderen of 
het Vlaams Gewest. Ook de CO2-emissie van de land-
bouwsector en het openbaar vervoer nam sterk af. 
Tegelijkertijd nam de uitstoot van andere sectoren zoals 
de tertiaire en industriële sector juist sterk toe met 
57,9% in totaal. 

 Qua brandstoffen verbruikt men in Sint-
Martens-Latem bovengemiddeld veel elektriciteit en 
vooral meer 'andere fossiele brandstoffen' - waarmee 
waarschijnlijk wordt vooral wordt gedoeld op mazout 
- in vergelijking met de provincie en het gewest. Het 
aandeel aardgas ligt iets lager. 

Het hoge fossiele gebruik betekent ook dat de 
hernieuwbare energieproductie van Sint-Martens-Latem 
minimaal is: van alle elektriciteit wordt slechts 44 
MWh/jaar opgewekt uit zonnepanelen en verder wordt 
er geen potentieel van andere bronnen van hernieuwba-
re energie benut. Ook de duurzame warmteproductie is 
minimaal. Daarmee scoort de gemeente veel lager dan 
de provincie Oost-Vlaanderen of het Vlaams Gewest. 

EEN RUIMTELIJKE OPGAVE

Men moet zich goed realiseren dat ook in Sint-
Martens-Latem de energieopgave bij uitstek een ruim-

telijke opgave is. Zo kan minimaal 44% van de energie-
consumptie - het aandeel van huishoudens - verklaard 
worden door het type bebouwing en de verkavelings-
vorm. Maar liefst 78,1% van de eengezinswoningen 
valt onder de categorie 'open bebouwing' (2018). Dat is 
(ruim) twee keer zoveel als in Oost-Vlaanderen en het 
Vlaams gewest. Daar staat tegenover dat slechts 4% van 
de eengezinswoningen valt onder 'gesloten bebouwing'. 
Dat heeft een grote impact op het energiegebruik van 
huishoudens. Het elektriciteitsgebruik per huishou-
den in Sint-Martens-Latem ligt dan veel hoger dan in 
andere gemeenten in Vlaanderen, op 5.57 MWh/jaar. 
Dat is 50% meer dan in een landelijke gemeente als 
Kortemark (4.09 MWh/jaar) en bijna het dubbele van 
een gemiddelde kleinstedelijke gemeente als Lier (3.68 
MWh/jaar). Een belangrijke opgave voor Sint-Martens-
Latem is daarom om de bestaande gebouwde omgeving 
te verduurzamen met woonlastenneutraliteit als uit-
gangspunt en circulariteit als randvoorwaarde. Ook voor 
nieuwbouwprojecten is het belangrijk om uitgangspun-
ten en randvoorwaarden vast te stellen. 

Daar komt bij dat 97% van de Latemnaars in 
het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of 
bromfiets en 71% kiest voor de auto bij verplaatsingen 
tussen de woonplaats en het werk, school of de oplei-
ding. Ook dat is nadelig voor de fossiele energiecon-
sumptie in Sint-Martens-Latem. Door in te zetten op 
schone modaliteiten, zoals voetgangers, fietsers en het 
OV, kan de CO2-emissie effectief naar beneden worden 
gebracht, terwijl het nu nog eenderde van de totale 
uitstoot bedraagt. Dat is ook voordelig voor andere 
kwesties, zoals een gezonde leefomgeving. Bovendien 
moet Sint-Martens-Latem zich er bewust van zijn dat 
de gemeente geen grote gewestwegen of snelwegen 

ENERGIE IN CIJFERS

2 windturbines van 2 MW kunnen in de gemeente 
ingepast worden, waarbij rekening is gehouden met 
alle restricties. Dat kan 47% van het elektriciteits-
gebruik door huishoudens in Sint-Martens-Latem 
dekken.

71% voor de auto bij verplaatsingen 
tussen de woonplaats en het werk, school of 
de opleiding. 

2,2% van de daken wordt nu benut voor het 
opwekken van zonne-energie.
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biomassa water wind zon biomassa geothermie zon

Huidige productie 0 0 0 890 0 389 122

Technisch potentieel 0 0 114.869 51.559 0 61.339 6.214

REV2030 0 0 0 2.352 0 266 294

Elektriciteit Warmte

Bron: Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 2016.

bevat, wat zou wijzen op veel doorgaand verkeer.  De 
gemeente heeft dus een grote impact op de modal split 
in Sint-Martens-Latem. Wel is samenwerking binnen het 
grootstedelijk gebied Gent van belang om de openbaar 
vervoers- en fietsverbindingen sterker te laten concurre-
ren met de auto.

Tot slot is de energieopgave een ruimtelijke 
opgave, omdat hernieuwbare energievormen dikwijls 
bovengronds komen en zichtbaar worden in het land-
schap. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing, met 
name wanneer het aankomt op verticale elementen (o.a. 
windturbines) en grootschalig grondgebruik. Daarbij 
moet ook de afweging worden gemaakt met natuur- en 
landschapswaarden en hoe meerdere ruimteclaims in 
hetzelfde open gebied gerealiseerd kunnen worden. 

DUURZAME ENERGIE NIET POPULAIR

Het aantal woningen met zonnepanelen op het 
dak ligt ver onder het Vlaams gemiddelde: 13% ten 
opzichte van 17%. Dat kan verklaard worden door de 
vele huizen in een  beboste omgeving. Ook de hoeveel-
heid zonneboilers en energiezuinige ketels overstijgen 
het Vlaams gemiddelde niet of nauwelijks. Dit laatste 
is opvallend gezien het hoge gemiddelde inkomen van 
de inwoners. Door mensen meer te informeren over 
de kansen en mogelijkheden van duurzame energie 
kan er op individuele basis een zekere zelfvoorzie-
nendheid worden gehaald.

Bovendien heeft de provincie gesteld dat in 2020 
de provincie voor 40% van de totale energiebehoefte 
zelfvoorzienend wil zijn, in 2030 voor 60% en in 2050 
100% zelfvoorzienend. 

POTENTIE WINDENERGIE

Op dit moment heeft Sint-Martens-Latem geen 
windturbines geplaatst of gepland. De mogelijkheden 
hiervoor zijn dan ook beperkt binnen de gemeente. 
Enkel in het uiterste zuidwestelijke deel van de ge-
meente zouden 2 windturbines (2 MW) potentieel op 
een oppervlak van 33 ha geplaatst kunnen worden. De 

harde en zachte 
restricties

Kaart met beperkingen voor windturbines, volgens de 
criteria van de Hernieuwbare Energie Atlas Vlaamse 
gemeenten 2016.

zachte restricties

harde restricties

Restricties windenergie:

maximale potentiële opbrengst uit windturbines is daar-
mee ongeveer 8657 MWh/jaar. Hiermee kan 47% van het 
elektriciteitsgebruik door huishoudens in Sint-Martens-
Latem gedekt worden. Onderzoeken hoe windenergie 
met pilootprojecten en innovatieprojecten gestimu-
leerd kan worden binnen de beperkte mogelijkhe-
den is een directe aanbeveling. Via het strategische 
project 'Oost-Vlaanderen Energielandschap'  wordt op 
provinciaal schaalniveau al gewerkt aan het draagvlak 
voor windturbines, waaronder via rechtstreekse partici-
patie voor burgers, bedrijven en gemeenten. 

POTENTIE ZONNE-ENERGIE

Ook de potentie van zonne-energie binnen de 
gemeente is zeer laag. Slechts 2,2% van de daken wordt 
nu benut met een geïnstalleerd vermogen van 65.387 
kW. Het totale oppervlak van enkel de grote daken is 
81.510 m2, wat een opbrengst kan geven van maximaal 
4.075,5 kWh of 3.400 MWh/jaar. Een groot deel van deze 
daken zijn ook daken van villa's. Daarbij is de grootste 
uitdaging om draagvlak onder bewoners te creëren en 

02. DIAGNOSE
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hen te stimuleren om hun woning meer klimaatneutraal 
te maken. Zelfs in een beboste omgeving geven zonne-
panelen op daken voldoende rendement.

EFFICIËNTIE EN SAMENWERKING

Door te zoeken naar hoe de gemeente samen 
met derden als innovatiemotor voor duurzame energie 
zou kunnen experimenteren met pilootprojecten en 
innovatieve nieuwe technieken en vormen van ener-
gieopwekking, kan er binnen de gemeente toch een 
bijdrage worden geleverd aan de transitie naar duurza-
me energie. De gemeente kan hiertoe het gebied met 
potentie uitroepen tot een testomgeving. Bovendien is 
in de directe omgeving van de gemeente het potentieel 
voor turbines groter. Zo zijn er ook in de haven van Gent 
veel ontwikkelingen gaande voor het implementeren 
van windturbines. De gemeente zou hierop aan kunnen 
haken door middel van financiering of het uitruilen van 
functies (bijvoorbeeld het compenseren van natuur door 
de negatieve impact van turbines op de ecologie van de 
ontwikkellocaties).

Ook op provinciaal schaalniveau wordt opgeroe-
pen tot samenwerking. Zo heeft de provincie de brochu-
re 'Klimaatgezond Oost-Vlaanderen' uitgebracht, waarin 
de provincie aangeeft de uitstoot van broeikassen 
drastisch te willen terugdringen en tegen 2050 klimaat-
neutraal en -bestendig te willen zijn. Daarvoor zet de 
provincie in op vijf speerpunten, die daarmee ook voor 
Sint-Martens-Latem relevant zijn:

• groene energie van eigen bodem
• klimaatgezonde en aangename 
    woonomgevingen
• klimaatbestendige, groen-blauwe landschappen
• minder vervuilende kilometers
• een klimaat-innovatieve economie

De mitigerende maatregelen die daarvoor nodig zijn, 
zoals gedragsverandering voor energiebesparing en 
het verbeteren van de energie-efficiëntie bij bedrijven, 
vallen onder dit thema. De klimaatadaptieve maatrege-
len, zoals het creëren van een robuuste groen-blauwe 
dooradering, zijn eerder besproken bij het thema 'Open 
ruimte'.  
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KANSEN

•  Door mensen meer te informeren over de kansen en mogelijk-

heden van duurzame energie kan er op individuele basis een zekere 

zelfvoorzienendheid worden gehaald.

• Het zonnepotentieel op daken kan veel beter benut worden. 

Sint-Martens-Latem moet particuliere productie daarom stimule-

ren.

• Om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, is het 

noozakelijk om te bestuderen of er windenergie gewonnen kan wor-

den binnen de beperkte mogelijkheden.

• De energieopgave voor Sint-Martens-Latem en de regio be-

helst een ruimtelijke omslag: Sint-Martens-Latem moet de energie-

opgave koppelen aan de woon- en mobiliteitsopgave om zo de ener-

gieconsumptie van huishoudens en vervoer structureel te verlagen. 

ZWAKTES

• Er is nu een zeer beperkte hernieuwbare energieproductie in 

Sint-Martens-Latem.

DIAGNOSE ENERGIE
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2.5 REGELGEVING EN PUBLIEK 
ONDERNEMERSCHAP

De gemeente heeft de ambitie om enerzijds de 
bestaande kwaliteiten te borgen voor de toe-
komst en beseft anderzijds dat op bepaalde plek-
ken binnen de grenzen nood is aan vernieuwing 
en innovatie. 
Het borgen van de kwaliteit en identiteit be-
tekent niet per se stilstand en behoud. Net om 
deze transities vorm te kunnen geven, is Sint-
Martens-Latem op zoek naar nieuwehandvaten 
en instrumenten. Ze zijn bereid om zelf initi-
atief te nemen om plannen te initieren en zijn 
tegelijkertijd op zoek naar de steun van de buren 
en provincie. De eerste stap is het borgen van de 
kaders in een nieuw Beleidsplan dat de gemeen-
te alle handvatten geeft om verder te bouwen 
aan een sterk ruimtelijk beleid voor de toekomst 
van Sint-Martens-Latem.

Ambities en regelgeving zijn wenselijk en 
noodzakelijk, maar even zozeer is het van belang 
om als gemeente voldoende te zijn toegerust 
om een adequaat en effectief beleid te kun-
nen ontwikkelen en uitvoeren. Dit vergt dat er 
bemensing en kennis in de organisatie aanwezig 
is, om als publieke actor ook te kunnen handelen 
naar de ambities die het bestuur heeft. Tijdens 
de tijd van de Bouwmeester Scan is het onder-
zoektteam  diverse malen met de ambtelijke en 
politieke organisatie in contact geweest. Onze 
indruk is dat de gemeente Sint-Martens-Latem 
een bescheiden ambtelijk apparaat voor beleid 
rondom ruimtelijke ontwikkeling en aanpalende 
vraagstukken heeft dat op een effectieve en met 
kennis van zaken opereert. We hebben de indruk 
dat de koppeling tussen bestuur en ambtelijke 
ondersteuning op een gedegen en passende 
wijze wordt ingevuld en dat er een zeer goede 
onderlinge verstandhouding is. Het bestuur is 
zich bewust van de bijzondere positie van de 
gemeente en de bijkomende verantwoordelijk-
heid die hierin besloten ligt. Sterker nog, ze wilt 
hierin nadrukkelijk pro-actief in acteren. 

De huidige intrumenten zijn onder opgelijst:

Gewestplan

Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Sint-
Martens-Latem, 2006

BPA's:
• BPA Kortrijkesteenweg (1996)
• BPA Lijnstraat (2001)
• BPA Oude Vierschaarstraat (2001)
• BPA Rosdamvallei (2005)
• Bedrijfs-BPA Ally (2005)
• BPA Kortrijksesteenweg Oost (2006)

RUP's:
• RUP Leievallei – wijziging deelplan Hof ter 

Laecke (2018)
• RUP Manege (2012)
• RUP Leievallei (2013)

GRUP ‘Afbakening Grootstedelijk gebied 
Gent’
• Deelproject Hooglatem
• Deelproject Parkbos

Gemeentelijke stedenbouwkundige verorde-
ningen:
• Verordening Prostitutiepanden

Provinciale stedenbouwkundige verordenin-
gen

Gewestelijke stedenbouwkundige verorde-
ningen:
• verordening weekendverblijven
• verordening hemelwater
• verordening wegen voor voetgangersverkeer 

Gemeentelijk natuur ontwikkelplan
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Gewestplan Sint-Martens-Latem

Overzicht ruimtelijke 
uitvoeringsplannen:

1. RUP Leievallei - verschillende 
deelplannen.

2. RUP Manege.
3. GRUP Afbakening Grootstedelijk 

gebied Gent - deelproject 
Hooglatem.

4. Idem - deelgebied Parkbos.

1

2

1

1

3

4
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UITKOMST DIAGNOSE

ANTWERPEN

BRUSSEL

BRUGGE

GENT

Goede verbinding met grote steden

Wonen in een dorp met de 
voorzieningen van Gent

Combinatie ontwikkeling 
overstromingsgebieden en ecologie

Hoogwaardige leefkwaliteit

KANSEN

Sint-Martens-Latem is een aantrekkelijke ge-
meente: gelegen in de luwte van de Leievallei, met een 
bijzonder groen karakter in grote delen van de gemeen-
te en toch op fietsafstand van Gent. Dat betekent dat 
(culturele) voorzieningen, banen en opleidingen nooit 
ver weg zijn. De ligging ten aanzien van het wegennet 
maakt dat bijna alle grote steden bovendien ook goed te 
bereiken zijn met de auto wat het een fijne uitvalsbasis 
voor werken maakt. Tegelijkertijd bieden de beperkte 
afstanden en de ontwikkelingen wat betreft de wegenca-
tegorisering de mogelijkheid om in te zetten op duurza

mere en actievere vormen van vervoer. Er zijn daarnaast 
kansen om door opgaven als waterretentie en natuur-
ontwikkeling gezamenlijk op te pakken, de bestaande 
natuurlijke kwaliteiten alsmede de leefkwaliteiten nog 
verder te versterken. Bovendien is er een draagkrachti-
ge gemeente en gemeenschap aanwezig. De gemeente 
wenst dan ook haar bevoorrechte positie uitdrukkelijk 
in te zetten om de opgaven naar de toekomst waar ze 
voor staat ook proactief op te pakken en te zorgen dat de 
kwaliteiten uitgebouwd worden en beleefbaar zijn voor 
haar inwoners en de regio.
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Steenweg biedt ruimte aan, maar is geen 
representatieve entree

Druk op de woningmarktBeperkte alternatieven voor de auto

Weinig openbare ruimte

ZWAKTES

De roep om een (betaalbare) woning of zelfs 
maar een postbus in Sint-Martens-Latem is aanzienlijk. 
Bovendien ontstaat vanuit het profiel van de gemeente 
en de positie in het netwerk een zeer dominante positie 
voor de auto, wat de leefkwaliteit eveneens bedreigt. 
Het ontbreken van alternatieven voor de auto is daarom 
ook een directe bedreiging. Ook geldt dat als het inwo-
neraantal van Sint-Martens-Latem - door vraag vanuit 
de eigen gemeente of de regio - toeneemt, dit zonder 
investeringen in het openbaar vervoer en het fiets- en 
voetgangersnetwerk zal leiden tot verdere dominantie 

van de auto. Daar is zowel Sint-Martens-Latem als de 
regio niet bij gebaat. Daar komt bij dat de huidige confi-
guratie - het beeld en de kwaliteit van de Steenweg - niet 
representatief is voor de kwaliteiten van de gemeente en 
ze vormt een barrière tussen het noordelijk en zuidelijk 
deel van de gemeente. Tenslotte heeft de 
gemeente weliswaar een zeer groen karakter, maar is 
er nog een relatief klein aandeel van het groen daad-
werkelijk toegankelijk voor het publiek door het hoge 
percentage groen op privaat eigendom. Hierin kan een 
verbeterslag worden gemaakt.

02. DIAGNOSE
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03.
AMBITIES

Tempelhof aan de Leie
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Tempelhof aan de Leie
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3.1 AMBITIES

De kernkracht van Sint-Martens-Latem is de buitengewoon groene leefom-
geving in de luwte van de grote stad. De kwaliteiten van de gemeente zijn tegelij-
kertijd haar bedreiging. Immers de druk om verder te verdichten en open ruimte 
aan te snijden is erg groot. Dit vraagt om een visie om het groen en de karakteris-
tieken te versterken en uit te bouwen. Het uitbouwen van de natuurlijke kwalitei-
ten schept tegelijkertijd een helder kader voor de primaire ontwikkelruimte. En 
met de draagkracht die de gemeente en haar inwoners hebben is het mogelijk om 
zorg te dragen voor de kwaliteiten en karakteristieken van de gemeente en tege-
lijkertijd een progressief rolmodel te zijn voor de omgang met de problemen van 
morgen. 

In het landschap van de 21e eeuw wordt lopen en fietsen gestimuleerd en er 
wordt volop geëxperimenteerd met alternatieven voor de auto voor korte en mid-
dellange afstanden. Ook zijn de benodigde ruimte en voorzieningen aanwezig voor 
het omgaan met een ouder wordende populatie. Er wordt met pilootprojecten 
concrete kennis ontwikkeld ten aanzien van de energietransitie. De gemeentelijke 
strategie voor het ontwikkelen van natuur in combinatie met waterretentie en re-
creatie wordt voortgezet en uitgebreid. Wonen in het groen is een voorrecht, maar 
houdt ook een opdracht in. Sint-Martens-Latem wenst haar bijdrage te leveren in 
de opgaven van morgen door voor haar inwoners en bezoekers in te zetten op na-
tuurontwikkeling, groen in de bebouwde omgeving en ruimte voor water.

1. LEIE NATUURLIJK: UITBOUWEN VAN 
DE NATUURLIJKE KWALITEITEN EN TRANS-
FORMATIE VAN DE LANDBOUW TOT NATUUR. 

De directe zone aan de Leie, ten noordwesten 
van de kern Sint-Martens-Latem heeft alle potentie om 
tot een volwaardige natuurzone uit te groeien. Door in 
te zetten op het uitbouwen van de reeds aanwezige be-
schermde natuur met name door het omvormen van de 
landbouw tot natuur kan dit gebied een grote bijdrage 
gaan leveren aan de waardevolle natuur van de gemeen-
te. Daarvoor moeten ook met buurgemeenten afspraken 
worden gemaakt. De Leie heeft immers aan beide oevers 
potentie, idealiter investeren ook Deinze en Gent in de 
natuurwaarde van de Leie-zone. 

Sint-Martens-Latem zou hiervoor bij de provin-
cie Oost-Vlaanderen steun moeten zoeken. De ambitie 
sluit onder meer aan bij het project natuurpark Levende 
Leie. Sint-Martens-Latem wilt nadrukkelijk de trekker 
worden van dit project en ziet een faciliterende rol voor 
de provincie Oost-Vlaanderen.

2. DE GROENE WOON- EN WINKELBOU-
LEVARD: DE STEENWEG ALS UITGELEZEN 
PLEK VOOR (WOON)ONTWIKKELING.

De Kortrijksesteenweg is de uitgelezen zone om 
door middel van verdichting een kwalitatieve entree 
te maken en als primaire plek voor ontwikkeling van 
wonen en daaraan gerelateerde voorzieningen aan te 
wijzen. Niet alleen wordt hiermee grootschalige ver-
dichting in het woonpark en de natuurlijk waardevolle 
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zones voorkomen, door de clustering en verdichting kan 
ook eenvoudiger worden gebouwd aan kritieke massa als 
collectieve voorzieningen en implementatie van duur-
zame technologieën. De Steenweg wordt zo de plek waar 
nieuwe woningen, voorzieningen, langzaamverkeers-
routes, deelmobiliteit en nog veel meer bijeen komen. 
Het stuk tussen de Brandstraat en de Karel Lodewijk 
Maenhoutstraat ontwikkelt zich zo tot een groene bou-
levard. Door gefaseerd te ontwikkelen en herstructure-
ren kan het gezicht van de steenweg over tijd structureel 
veranderen.

3. ENERGIEVOORZIENING VAN DE 21E 
EEUW: KRAAMKAMER VOOR DE ENERGIE-
TRANSITIE

 
Als krachtige gemeente waar zowel de publieke als 
particuliere slagkracht bovengemiddeld groot is, is 

Sint-Martens-Latem een uitgelezen gemeente om te 
experimenteren met de energievoorzieningen voor de 
21e eeuw. Niet om als energieopwekker voor de regio te 
dienen, maar wel om voorop te lopen en op verschil-
lende niveaus een goed voorbeeld te zijn. Op het klein-
ste schaalniveau wordt geëxperimenteerd hoe op het 
niveau van individuele woningen, verduurzaming en 
onafhankelijkheid van fossiele energie en warmte kan 
worden bereikt. Het middelste schaalniveau voorziet in 
het intensiveren van energieopwekking op de groene 
boulevard die de Kortrijksesteenweg in fases gaat wor-
den. Hier wordt door zonnecollectoren, een warmtenet, 
oplaadpunten voor deelfietsen en auto's en de autonome 
elektrische pendelbussen geïnnoveerd in het stedelijk 
gebied. Op de grootste schaal wordt in het zuidwestelijk 
deel van de gemeente door middel van pilootprojecten 
geëxperimenteerd met windenergie in duurzame combi-
natie met landbouwgewassen.

03. AMBITIES
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SP   Strategisch project
PR   Programma
QW Quick win

3.2 VAN AMBITIES NAAR EEN 
TRANSITIEAGENDA

        SCHAAL
 
AMBITIES   

REG
IO

N
AAL

G
EM

EEN
TE

SITE(S)

1. Leie natuurlijk: uitbouwen 
van de natuurlijke kwaliteiten en 
transformatie van de landbouw 
tot natuur.

1. De groene long van Gent: losse groen-blauwe 
gebieden aan provinciale ecologische infrastruc-
tuur verbinden. (SP)

2. Ontwikkel een fietsroute naar Gent langs de 
Leievallei. (SP)

3. Groene verbindingen tussen de Leievallei en de 
Rosdambeekvallei creëren. (SP)

4. Agrarisch gebruik in natuurgebied afbouwen 
(PR)

5. Agrarisch gebruik in de Rotsdamvallei transfor-
meren naar natuurgebied met geïntegreerd inte-
graal waterplan. (PR)

6. Woonstraten vergroenen en parkeren op open-
bare ruimte verminderen. (PR)

7. Instrument ontwikkelen voor de vergroening en 
integratie in het groene netwerk van private woon- 
en landbouwerven. (PR)

8. Het golfterrein door kleinschalige maatregelen 
in het ecologisch netwerk integreren. (QW)

9. Wandelroutes door het groen aanleggen. (QW)

2. De groene woon- en winkel-
boulevard: De steenweg als uitge-
lezen plek voor (woon)ontwikke-
ling.

10. Multimodale overstaphub op de steenweg 
van regionale vervoersmiddelen (auto, bus) naar 
last-mile OV en (deel)fiets. (SP)

11. Last-mile verbinding door kleinschalig OV en 
fiets naar station De Pinte. (SP)

12. Groene Boulevard fase 1: steenweg tussen Karel 
Lodewijk Maenhoutstraat en Golflaan herprofile-
ren als park-boulevard die het noorden en zuiden 
van de gemeente samenbrengt. (SP)

13. Groene Boulevard fase 2: herprofileren van de 
steenweg van Golflaan tot Twee Dreven. (SP)

14. Parkeren langs de steenweg naar parkeerhubs 
verplaatsen en het aantal in- en afritten tot een 
minimum brengen. (PR)

15. Aanmoedigen kwalitatief verdichten in functie 
van wonen op Kortrijksesteenweg en herontwikke-
len van kavels door eigenaars. (PR)

16. Verbindende straten tussen kernen en steen-
weg waar nodig als groene verbindingen herinrich-
ten. (PR)

17. Functionele diversificatie van de steenweg 
door voorzieningen in functie van het wonen aan 
te moedigen: vergaderruimtes, cafés. dagopvang, 
sportsvoorzieningen enz. (PR)

3. Energievoorziening van de 
21e eeuw: kraamkamer voor de 
energietransitie.

18. Ruimtereservering voor windturbines over-
eenstemmen samen met de gemeenten De Pinte, 
Nazareth en Deinze. (SP)

19. Pendelbus systeem tussen belangrijkste be-
stemmingen maken en naar zelfrijdend elektrische 
busjes opwaarderen. (SP) 

20. Netwerk voor elektrische oplaadpunten inrich-
ten in openbare ruimte, ook op privéterreinen in 
afstemming met eigenaars. (PR)

21. Showroom van een energie-zelfvoorzienende 
woning op de steenweg. (QW)

22. Toolkit voor energieopwekking en -besparing 
op privéterrein en in de woning aan inwoners aan-
bieden. (QW)
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        SCHAAL
 
AMBITIES   

REG
IO

N
AAL

G
EM

EEN
TE

SITE(S)

1. Leie natuurlijk: uitbouwen 
van de natuurlijke kwaliteiten en 
transformatie van de landbouw 
tot natuur.

1. De groene long van Gent: losse groen-blauwe 
gebieden aan provinciale ecologische infrastruc-
tuur verbinden. (SP)

2. Ontwikkel een fietsroute naar Gent langs de 
Leievallei. (SP)

3. Groene verbindingen tussen de Leievallei en de 
Rosdambeekvallei creëren. (SP)

4. Agrarisch gebruik in natuurgebied afbouwen 
(PR)

5. Agrarisch gebruik in de Rotsdamvallei transfor-
meren naar natuurgebied met geïntegreerd inte-
graal waterplan. (PR)

6. Woonstraten vergroenen en parkeren op open-
bare ruimte verminderen. (PR)

7. Instrument ontwikkelen voor de vergroening en 
integratie in het groene netwerk van private woon- 
en landbouwerven. (PR)

8. Het golfterrein door kleinschalige maatregelen 
in het ecologisch netwerk integreren. (QW)

9. Wandelroutes door het groen aanleggen. (QW)

2. De groene woon- en winkel-
boulevard: De steenweg als uitge-
lezen plek voor (woon)ontwikke-
ling.

10. Multimodale overstaphub op de steenweg 
van regionale vervoersmiddelen (auto, bus) naar 
last-mile OV en (deel)fiets. (SP)

11. Last-mile verbinding door kleinschalig OV en 
fiets naar station De Pinte. (SP)

12. Groene Boulevard fase 1: steenweg tussen Karel 
Lodewijk Maenhoutstraat en Golflaan herprofile-
ren als park-boulevard die het noorden en zuiden 
van de gemeente samenbrengt. (SP)

13. Groene Boulevard fase 2: herprofileren van de 
steenweg van Golflaan tot Twee Dreven. (SP)

14. Parkeren langs de steenweg naar parkeerhubs 
verplaatsen en het aantal in- en afritten tot een 
minimum brengen. (PR)

15. Aanmoedigen kwalitatief verdichten in functie 
van wonen op Kortrijksesteenweg en herontwikke-
len van kavels door eigenaars. (PR)

16. Verbindende straten tussen kernen en steen-
weg waar nodig als groene verbindingen herinrich-
ten. (PR)

17. Functionele diversificatie van de steenweg 
door voorzieningen in functie van het wonen aan 
te moedigen: vergaderruimtes, cafés. dagopvang, 
sportsvoorzieningen enz. (PR)

3. Energievoorziening van de 
21e eeuw: kraamkamer voor de 
energietransitie.

18. Ruimtereservering voor windturbines over-
eenstemmen samen met de gemeenten De Pinte, 
Nazareth en Deinze. (SP)

19. Pendelbus systeem tussen belangrijkste be-
stemmingen maken en naar zelfrijdend elektrische 
busjes opwaarderen. (SP) 

20. Netwerk voor elektrische oplaadpunten inrich-
ten in openbare ruimte, ook op privéterreinen in 
afstemming met eigenaars. (PR)

21. Showroom van een energie-zelfvoorzienende 
woning op de steenweg. (QW)

22. Toolkit voor energieopwekking en -besparing 
op privéterrein en in de woning aan inwoners aan-
bieden. (QW)

03. AMBITIES
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4.0  FUNDAMENTALS

Om de transitieagenda te realiseren zijn naast 
projecten en programma's ook een aantal fundamentele 
principes nodig. In dit hoofdstuk doen we een voorzet 
voor een aantal van dergelijke principes die voor het 
ruimtelijk beleid zouden kunnen gelden. We onderschei-
den principes voor de bebouwde ruimte, de open ruimte, 
mobiliteit en voor energie. 

BEBOUWDE RUIMTE

Voor de bebouwde ruimte geldt een aantal 
fundamentele principes. Allereerst moet worden afgeba-
kend waar de toekomstige groei van de gemeente moet 
plaatsvinden. We onderscheiden daarbij grofweg vier ge-
bieden. De zogenaamde 'Groene Boulevard' (het gebied 
tussen Brandstraat en Karel Lodewijk Maenhoutstraat), 
De bestaande kern Sint-Martens-Latem, het woonpark 
& Hooglatem en tenslotte het overig gebied, dat niet of 
nauwelijks bebouwd is. 

Voor deze gebieden adviseren we diverse stra-
tegiën ten aanzien van verdichting aan. Rondom de 
Groene Boulevard moet worden ingezet op nadrukkelij-
ke verdichting en inbreiding. Door het opstellen van een 
Masterplan moet de omvang van het studiegebied wor-
den afgebakend en kunnen studies worden opgemaakt 
voor uiteenlopende scenario's van verdichting. Door ook 
kavelpaspoorten voor de individuele kavels binnen de 
zone op te stellen kan er continu worden gestuurd op de 
kwaliteiten die gewenst zijn.

Voor de kern Sint-Martens-Latem geldt dat er 
ingezet moet worden op het stimuleren van verdichting 
met behoudt van de karakteristieken en kwaliteiten van 
de kern. De kwaliteit van het woonpark en de kern van 
Sint-Martens-Latem zijn de ruime kavels en de over-
vloed aan groen. Bij een eventuele herontwikkeling zijn 
hier door de beschikbare ruimte vele mogelijkheden. 
Met herontwikkelingen die een 'stijlbreuk' betekenen, 
moet met zorg omgegaan worden. Er zijn mogelijkheden 
op voorwaarde dat:

• de identiteit van het woonpark en de kern 
Sint-Martens-Latem behouden blijft;

• de typologie van de gebouwen afgestemd is 
op de bestaande typologie op de plek;

• het groen, met name op de private kavels, 
niet versnippert;

• de kwaliteit van de voorgestelde architec-
tuur maximaal is.

Door het opmaken en vaststellen van een 
beeldkwaliteitsplan kan er een helder toetsingskader 
worden vastgesteld door het bestuur. Ten behoeve van 
het beeldkwaliteitsplan moeten de grenzen aan de 
verdichtingsmogelijkheden worden verkend in relatie 
tot typologieën en de oorspronkelijke karakteristieken 
van de kern. Door vervolgens een kwaliteitsteam aan 
te stellen kunnen afwegingen worden gemaakt voor 
individuele aanvragen en ontwikkelingen omtrent 
inpassing, wenselijkheid en kwaliteit van voorstellen. 
Het kwaliteitsteam kan de kwaliteit op de lange termijn 
borgen, de projecten in context plaatsen en kwalitatieve 
vernieuwing binnen de strikte kaders stimuleren. 
De gemeente werkt tevens al aan richtlijnen voor ter-
reinbezetting en -inrichting waarbij het versterken van 
het groene karakter en het creëren van waterbuffering 
centraal staan. Deze dienen te worden afgemaakt en 
vastgesteld. 
  Voor de gebieden in het woonpark en 
Hooglatem geldt dat in principe (verdere) verdichting 
niet gewenst is tenzij het bijdraagt aan de bestaan-
de structuur en voorzieningen en het karakter en de 
waarde van het 'landschap' niet worden aangetast. Voor 
het laatste gebied, feitelijk alle overige gebieden, geldt 
dat er geenzins verdicht en uitgebreid wordt. Hier wordt 
juist vergroend en worden hooguit verbindingen voor 
langzaam verkeer gerealiseerd waar dit geen kwetsbare 
natuur doorsnijdt.

Voor de verdichtingsoperatie aan de Groene 
Boulevard geldt vervolgens ook dat dit ten alle tijden 
dient te gebeuren in hoge dichtheden om voorzieningen 
en infrastructuur te laten renderen. Er moet daarbij ook 
nadrukkelijk worden gezocht hoe er in combinatie met 
de bestaande weefsel tot een compacter en effectiever 
weefsel kan worden gekomen. Denk daarbij aan bijvoor-
beeld aan te leggen warmtenetten waarvoor rond de 50 
eenheden per hectare vereist zijn. Vervanging van delen 
van het weefsel is daarbij zeker een optie. Overigens be-
tekent in hoge dichtheden verdichten en inbreiden niet 
dat er geen ruimte voor publieke ruimte en groen moet 
zijn. Dat is nadrukkelijk wel de bedoeling, temeer omdat 
het gebied ook als visitekaartje voor het achterliggende 
dorp moet fungeren. Een niet duurzame, totaal verharde 
Groene Boulevard zou dan ook de plank mis slaan. 

Ook geldt voor alle operaties in de bebouwde 
ruimte het principe dat energetisch neutraal en circulair 
bouwen de norm moet zijn. 
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Toekomst woongebieden:

1. Kern Sint-Martens-Latem: (her)ontwikkeling 

mogelijk binnen strikte kaders.

2. Woonpark: (her)ontwikkeling mogelijk binnen 

strikte kaders gefocust op groene beleefbare 

kwaliteit, ecologische waarden en naatuur.

3. De Groene Boulevard (Kortrijksesteen-weg): 

nieuwe regels opmaken voor de ontwikkeling.

4. Noordelijk van de steenweg: reeds bebouwd.

5. Zuidelijk van de steenweg: herbestemmen woon-

reservegebieden naar gemengde open ruimte.

04. TRANSITIEAGENDA
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OPEN RUIMTE

Het belangrijkste fundamentele principe voor 
de open ruimte draait om de bescherming van natuur-
lijke gebieden. Er zijn best veel gebieden die 'open' zijn 
maar geen enkele bescherming genieten. Veelal omdat 
ze (deels) een agrarische functie hebben. Daarom is de 
transformatie van de landbouw een belangrijke opgave. 
Door meer toe te werken naar kleinschaligere landbouw 
met locale of regionale afzet, bijvoorbeeld volgens de 
principes van gemeenschapslandbouw (ook wel CSA 
genoemd), en door een deel van de landbouwgronden te 
bestempelen als natuur kan het natuurlijk areaal worden 
uitgebouwd. Dit vergt meer dan een lokale overheid, het 
vergt onder meer ook gemeenschapszin. Verder moeten 
de uitdagingen rondom de transformatie van landbouw 
natuurlijk ook door andere overheden, de landbouw-
sector zelf en niet te vergeten de consumenten worden 
gedefinieerd.

Het tweede principe draait om de spanning tus-
sen toegankelijk groen voor recreatie en ontspanning, 
en grotendeels ontoegankelijk groen waarin daadwer-
kelijk sprake kan zijn van natuurwaarde. Voor sommige 
(delen van) ecosystemen kan er wel degelijk sprake zijn 
van het toelaten van een beheersbare en niet continue 
bezoekersstroom, andere ecosystemen of delen daar-
van zijn veel te kwetsbaar om dubbelgebruik te kunnen 
toestaan. Voor het bestemmen van gebieden voor natuur 
moet dan ook grondig onderzoek worden gedaan naar 
de mogelijke natuurwaarden en de kwetsbaarheid van 
(beoogde) ecosystemen. Op een dergelijke wijze kan 
er op een zinvolle wijze worden besloten welke open 
ruimten op welke locaties worden voorzien en hoe deze 
aan te takken op bestaande of toekomstige recreatieve 
en ecologische systemen.

Het derde principe is dat van synergetische 
verbinding tussen opgaven in de open ruimte. Het 
bovenstaande niet uit het oog verliezend kunnen er nog 
altijd functionele combinaties worden gemaakt in de 
open ruimte. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van 
nieuwe ecologisch waardevolle gebieden in combinatie 
met waterretentie bijvoorbeeld. Door juist te zoeken hoe 
er op een natuurlijk wijze water gebufferd kan worden, 
kunnen zowel interessante ecosystemen worden opgezet 
alsmede problemen met wateroverlast worden tegenge-
gaan. Het project rondom de Westerplas dat de gemeen-
te momenteel uitwerkt is daarvan een goed voorbeeld.

MOBILITEIT

Net als bebouwing en open ruimte legt ook 
mobiliteit zekere ruimteclaims op de schaarse ruimte 
die we hebben. Het is daarom niet meer dan logisch dat 
er ook op het gebied van mobiliteit nader bekeken dient 
te worden wat de impact is op enerzijds het ruimtege-
bruik en wellicht nog belangrijker, op de kwaliteit van de 
ruimte. 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de focus 
op de auto als de primaire vorm van mobiliteit. In de 
huidige vorm legt de auto echter een onevenredig groot 
beslag op kostbare ruimte. Niet alleen wordt de ruimte 
om je van A naar B te verplaatsen vaak nog alleen voor 
de auto ingericht zonder rekening te houden met het 
gebruik van die corridors door bijvoorbeeld fietsers en 
voetgangers. Ook worden er voor elke woning, kantoor 
en voorziening weer parkeerplekken voor de auto toege-
voegd. 

Indien een aanzienlijk deel van de verplaatsin-
gen binnen de gemeente kan worden voorkomen zou 
dit al een grote impact hebben. Door het bieden van een 
betrouwbaar en eenvoudig alternatief voor de eigen auto 
kan hierin een slag worden geslagen. Door overzichte-
lijke fietsroutes, oplaadmogelijkheden voor elektrische 
voertuigen nabij voorzieningen en bestemmingen en 
door het bieden van een lokaal opererend openbaar ver-
voerssysteem wordt een alternatief aangeboden.

ENERGIE

Een eerste principe zit ook hier in het zoeken 
naar synergetische verbindingen. Waar kunnen binnen 
dezelfde ruimte belangen voor de opwekking van ener-
gie samenvallen met andere functionaliteiten? Dan kan 
onmiddelijk worden gedacht aan grotere dakoppervlak-
ten die gunstig liggen ten opzichte van de zon. Hierop 
kan veelal vrij eenvoudig worden voorzien in zonnecol-
lectoren die energie opwekken. 

Een tweede principe gaat uit van het aanleggen 
van slimme (elektriciteits)netwerken. Door het bundelen 
van infrastructuur ten aanzien van opwekking en ver-
bruik kan er optimaal worden geprofiteerd van de inves-
teringen in een dergelijk netwerk. Door bijvoorbeeld in 
te zetten op centrale locaties waar energie wordt opge-
wekt op gebouwen en die te koppelen aan oplaadpunten.  
Een ander voorbeeld is om bij nieuwbouwlocaties met 
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hoge dichtheid van de ontwikkelingen te investeren 
in kleine warmtenetten. Door te verdichten en in te 
breiden in bestaand weefsel kan op sommige locaties 
het effectiever en duurzamer worden om over te gaan 
op collectieve warmtevoorzieningen dan op individuele 
voorzieningen.

04. TRANSITIEAGENDA
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4.1 LEIE NATUURLIJK 
UITBOUWEN VAN DE NATUURLIJKE KWALITEITEN EN  
TRANSFORMATIE VAN DE LANDBOUW TOT NATUUR

Sint-Martens-Latem wordt omgeven door een 
zeer waardevol groen-blauw landschap. Dit is echter 
niet altijd bereikbaar of verbonden. Functionele routes 
voor traag verkeer lopen meestal juist door bebouwde 
gebieden. 

Dit landschap zou toegankelijk gemaakt moeten 
worden als een doorlopende ervaring, als functioneel 
netwerk voor traag verkeer, en als corridor voor biodi-
versiteit. Op deze manier blijft het gezond leefklimaat, 
en historisch uitzicht van de kunstenaarsgemeente 
gewaarborgd.

1. DE GROENE LONG VAN GENT: LOSSE 
GROEN-BLAUWE GEBIEDEN AAN PROVINCI-
AALE ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR VER-
BINDEN. (SP)

Ter versterking van het ecologisch waardevol 
gebied is het van belang om een zo robuust mogelijk en 
aaneengesloten netwerk van natuurgebieden te creëren. 
Divers in karakter en met gradiënten in soorten en land-
schapstypen. Door ontbrekende schakels te maken in 
het huidige versnipperde landschap kan een robuuster 
netwerk worden gecreëerd. Hiertoe zal ook de dialoog 
met de omliggende gemeenten moeten worden gezocht 
om de Leievallei los van bestuurlijke grenzen zo veel 
mogelijk kracht te geven. Aangeraden wordt om te star-
ten met een ruimtelijk-ecologische verkenningsstudie.

Grote delen van deze zone liggen in landschap-
pelijk waardevol agrarisch gebied. Om het ruimte rond 
de rivier definitief te borgen en om te zetten naar natuur 
is een bestemmingswijziging nodig (zie 4.4.1). 

2. ONTWIKKEL EEN FIETSROUTE NAAR 
GENT LANGS DE LEIEVALLEI. (SP)

Sint-Martens-Latem ligt ideaal ten opzichte van 
grotere plaatsen als Deinze en de stad Gent. Door in te 
zetten op een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding 
tussen Gent en Sint-Martens-Latem en missing links 
te realiseren kan een aantrekkelijk alternatief worden 
geboden voor verkeer tussen de gemeenten, in het bij-
zonder voor elektrische fietsen. Aangeraden wordt om te 
starten met een verkenning van het bestaande netwerk 
en varianten voor nieuwe ontbrekende verbindingen.

De meest realistische optie is om de bestaande 
fietsroute langs de steenweg te verbeteren qua leefbaar-
heid, aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid. 

Bestaande (fiets)infrastructuur langs waterwe-
gen kan nog altijd gebruikt blijven worden als recrea-
tieve routes. Eventuele wijzigingen aan de positie en 
invulling hiervan vraagt het opzetten van samenwer-
kingsverbanden (zie 4.4.8). 

3. GROENE VERBINDINGEN TUSSEN DE 
LEIEVALLEI EN DE ROSDAMBEEKVALLEI CRE-
EREN. (SP)

Sint-Martens-Latem heeft een tweetal sterke 
groen-blauwe corridors; in het noorden de Leie, in het 
zuiden de structuur van de Rosdambeek. Door te stu-
deren op mogelijkheden om deze twee groen-blauwe 
structuren met elkaar te verbinden kunnen zowel recre-
atieve als watertechnische opgaven aan elkaar worden 
verknoopt. Aangeraden wordt om te starten met een 
ruimtelijk-ecologische verkenningsstudie.

De zones die deze verbinding kunnen realiseren 
liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
of woonreservegebied. Om deze corridors te kunnen 
realiseren is een bestemmingswijziging nodig (zie 4.4.1 
en 4.4.2).

4. AGRARISCH GEBRUIK IN NATUURGE-
BIED AFBOUWEN (PR)

In het gebied ten noorden van de kern Sint-
Martens-Latem zijn nu vrijwel alle gronden al be-
stemd voor natuur. De natuurlijke potentie van deze 
brede zone van de Leie-vallei is hierdoor al geborgd. 
Aanzienlijke delen van deze gronden worden echter nog 
altijd agrarisch gebruikt. Door op korte en middellange 
termijn dit gebruik af te bouwen en te stoppen kunnen 
deze gronden hun beoogde rol gaan spelen in het ecolo-
gisch netwerk van de Leie-vallei.

Op basis van goede communicatie met de lokale 
agrarische sector, duidelijk afspraken met betrekking 
tot de timing en vervolgens de gepaste handhaving, kan 
de nodige ruimte voor natuurontwikkeling gecreëerd 
worden (zie 4.4.7). 

5. AGRARISCH GEBRUIK IN HET ZUIDEN 
TRANSFORMEREN NAAR NATUURGEBIED 
MET GEÏNTEGREERD INTEGRAAL WATER-
PLAN. (PR)
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Om het groen-blauwe netwerk rondom de 
Rosbeekvallei verder te versterken en uit te bouwen 
moet er een plan worden opgesteld om gronden rond-
om bijvoorbeeld de Westerplas en de bestaande beek-
structuur van een agrarisch gebruik om te zetten naar 
natuurgebied. Dit creëert een robuster en aantrekke-
lijker natuurgebied en voorkomt dat de belangen van 
landbouw en natuur elkaar in de weg gaan zitten.

Om de groene zone met natte natuur rond het 
parkbos en de Westerplas aan de zuidkant van de steen-
weg (Hooglatem) op de langere termijn te borgen als 
natuur is een bestemmingswijziging nodig (zie 4.4.1 en 
4.4.2). 

6. WOONSTRATEN VERGROENEN EN 
PARKEREN OP OPENBARE RUIMTE VERMIN-
DEREN. (PR)

Sint-Martens-Latem heeft veelal een groen en 
natuurlijk karakter. Om dit karakter te versterken en 
om de aanhechting van de Kortrijksesteenweg en het 
achterliggende gebied van meer kwaliteit te voorzien 
wordt geadviseerd om waar mogelijk de straten tussen 
steenweg en het achterliggend gebied verder te vergroe-
nen. Door ruimte voor bomen te maken en het parkeren 
op de straat te verminderen kunnen deze straten een 
kwaliteitsslag krijgen. Aangeraden wordt om te starten 
met een inventarisatie van openbaar groen en parke-
ren in het openbaar domein voor alle straten van de 
Kortrijksesteenweg.

De groene kwaliteit van Sint-Martens Latem ligt 
in het openbaar gebied en op eigen terrein. De gemeen-
te is aan zet in de openbare ruimte, de particulieren op 
het eigen erf. (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.9) 

7. INSTRUMENT ONTWIKKELEN VOOR 
DE VERGROENING EN INTEGRATIE IN HET 
GROENE NETWERK VAN PRIVATE WOON- EN 
LANDBOUWERVEN. (PR)

De gemeente ontwikkelt momenteel een reeks 
richtlijnen voor terreinbezetting en terreininrichting. 
Doel van de richtlijnen is om te komen tot het behou-
den van het groene karakter en te zoeken naar ruimte 
voor waterretentie en -infiltratie. Aangeraden wordt om 
tevens te verkenning hoe richtlijnen kunnen worden 
gegeven voor het integreren van de terreinen in het 
gemeente-brede groene netwerk.

De groene kwaliteit van Sint-Martens Latem ligt 
in het openbaar gebied en op eigen terrein. De particu-
lieren moeten deze opgave op het eigen erf realiseren. 
Gemeente kan wel richtlijnen opstellen voor erven (zie 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.9) 

8. HET GOLFTERREIN DOOR KLEIN-
SCHALIGE MAATREGELEN IN HET ECOLO-
GISCH NETWERK INTEGREREN. (QW)

Midden in het bosgebied van Sint-Martens-
Latem ligt de Royal Latem Golf Club. Het golfterrein kan 
door haar ligging een bijzondere positie in het ecolo-
gisch netwerk krijgen. Door diverse ingrepen en met 
name een andere beheerstrategie voor het terrein, die 
niet ten kosten hoeven te gaan van de aantrekkelijkheid 
en kwaliteit van het spel, kan het terrein worden omge-
vormd tot een ecologisch golfterrein. Een goed voor-
beeld van een dergelijke ecologisch golfterrein is bij-
voorbeeld de Royal Ostend Golf club. Aangeraden wordt 
om verkennende gesprekken te voeren met eigenaren 
over een traject tot het ombouwen van het terrein.

De groene ecologische kwaliteit van Sint-
Martens-Latem ligt in het openbaar gebied en ook deels 
op eigen terrein. Verenigingen en grondeigenaren kun-
nen een bijdrage leveren aan het verbinden en verkno-
pen (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.8, 4.4.9). 

9. WANDELROUTES DOOR HET GROEN 
AANLEGGEN. (QW)

Om de beleefbaarheid van de fantastische kwa-
liteit van de groene gemeente voor zowel inwoners als 
bezoekers verder te vergroten kan worden gestudeerd op 
het aanleggen van diverse wandelroutes door het groen. 
Door de verschillende karakteristieke groenmilieus 
van Sint-Martens-Latem aan te doen worden de routes 
tevens vanuit recreatief oogpunt een aantrekkelijke toe-
voeging op het huidige aanbod. Aangeraden wordt om te 
starten met een verkenning naar bestaande en nieuwe 
mogelijkheden voor dergelijke routes.

Missing links in bestaande routes kunnen weg-
gewerkt worden door goed overleg en samenwerking, 
ook met particulieren (zie 4.4.8).
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4.2 DE GROENE WOON- EN WINKELBOULEVARD 
DE STEENWEG ALS UITGELEZEN PLEK VOOR (WOON)ONTWIKKELING

De huidige steenweg vormt een belangrijke 
bestemming voor de bewoners van Latem. Door het 
straatprofiel te hertekenen en na te denken over de 
transformatie van de steenweg worden echter grote 
potenties zichtbaar. De Kortrijksesteenweg kan daarmee 
een groene woon- en winkelboulevard worden. We ad-
viseren om te komen tot een integraal masterplan voor 
de Kortrijksesteenweg waarin de verschillende opgaven 
die spelen een plek kunnen krijgen. en het plan gebruikt 
kan worden om met (regio) partners in gesprek te gaan.

10. MULTIMODALE OVERSTAPHUB OP 
DE STEENWEG VAN REGIONALE VERVOERS-
MIDDELEN (AUTO, BUS) NAAR LAST-MILE OV 
EN (DEEL)FIETS. (SP)

De Kortrijksesteenweg is voor vrijwel alle 
inwoners en bezoekers de entree van de gemeente 
Sint-Martens-Latem. Door de steenweg tevens het punt 
te laten zijn waar gewisseld kan worden van vervoers-
middel wordt het achterliggende gebied gevrijwaard van 
bijvoorbeeld bussen en ten dele van auto's. Door enke-
le overstap- en mobiliteitshubs te maken kan worden 
overgestapt op bijvoorbeeld de (deel)fiets en het lokale 
vervoerssysteem. De locatie van deze hubs moet worden 
onderzocht in relatie tot de ontwikkelambities en ont-
wikkelmogelijkheden van de Groene Boulevard.

Mobiliteitshubs zijn een manier om mobiliteit 
en ruimtegebruik op een slimme manier te organiseren 

met als doel de leefbaarheid, duurzaamheid en be-
reikbaarheid van de stad te verbeteren. In een hub kan 
overgestapt worden tussen verschillende vormen van 
mobiliteit. Deze vormen van mobiliteit variëren van par-
keergelegenheid voor privé-auto’s, fietsenstallingen en 
OV-haltes tot deel-auto’s en fietsen, standplaatsen voor 
taxi’s, ophaalpunten voor Uber en ruimte voor MaaS 
(mobility as a service) concepten. De precieze invulling 
en vormgeving wordt sterk beïnvloed door de (ruimte-
lijke) context van de hub, ze bieden vaak ruimte voor 
het verminderen van verkeer op straat of zelfs compleet 
autovrije straten. De hub kan ruimtelijk gecombineerd 
worden met diensten en gemeenschapsfuncties.

Richting een meer autoluwe gemeente kan er 
gedacht worden aan het inzetten van elektrische auto-
nome shuttlebusjes om een efficiënte verplaatsing bin-
nen de gemeente mogelijk kan maken voor jong en oud. 

De vormgeving van de Groene Boulevard en de 
preciese inpassing van de verschillende vormen van 
nieuwe mobiliteit moeten uitgewerkt worden in het 
masterplan (zie 4.4.10, 4.4.11). 

11. LAST-MILE VERBINDING DOOR OV 
EN FIETS NAAR STATION DE PINTE. (SP)

Naast de hubs is het van groot belang dat er 
wordt gewerkt aan het bieden van alternatieve ver-
voersvormen voor het laatste deel van de reis, veelal 

CONCEPT VISIE VOOR DE STEENWEG
• A:  de steenweg is een grens tussen het 

landschap en de woonkern. Hier liggen de 

stoep en fietspad aan de zijde van de be-

bouwing. De kant naar het landschap is een 

ecosysteemsgrens (hagen, beek).

• B: de steenweg is een groene boulevard en 

verbindt de twee bebouwde delen van de 

gemeente. Hier zijn er fietspaden, brede 

stoepen en bomenrijen op beide zijden van 

de weg. De middenberm is eveneens breed en 

beplant en wordt gebruikt als veilig over-

steekpunt voor voetgangers.

• C: de steenweg loopt door het open land-

schap. Hier is de steenweg zo min mogelijk 

een visuele barrière. Er is een brede ruim-

te tussen de weg en het fietspad, die ge-

bruikt wordt voor de ecologische structuur.

A

B

A

C
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aangeduid als 'the last mile'. Door te zorgen voor goede 
deelfietsen en een eenvoudige, laagdrempelige ov-ver-
binding met de verschillende kernen en bestemmin-
gen van Sint-Martens-Latem wordt het overstappen al 
aantrekkelijk. Dit kan verder worden vergroot door ook 
van en naar het treinstation van De Pint dergelijke mo-
gelijkheden aan te bieden. Naast de feitelijke vervoers-
middelen is uiteraard ook de kwaliteit van de route voor 
fietsers en de frequentie van vervoer bij het openbaar 
vervoer van belang.

De vormgeving van de Groene Boulevard en de 
preciese inpassing van de verschillende vormen van 
nieuwe mobiliteit moeten uitgewerkt worden in het 
masterplan (zie 4.4.10).

12. GROENE BOULEVARD FASE 1: 
STEENWEG TUSSEN KAREL LODEWIJK 
MAENHOUTSTRAAT EN GOLFLAAN HERPRO-
FILEREN ALS PARK-BOULEVARD DIE HET 
NOORDEN EN ZUIDEN VAN DE GEMEENTE 
SAMENBRENGT. (SP)

De Groene Boulevard, oftewel de transforma-
tieopgave van de Kortrijksesteenweg, wordt voorzien in 
twee fasen. In de eerste fase wordt het deel tussen de 
Karel Lodewijk Maenhoutstraat en de Golflaan aan-
gepakt. Zoals eerder geduid is de steenweg nu niet de 
entree die een gemeente als Sint-Martens-Latem zou 
moeten hebben. Door te werken aan de transformatie 
kunnen meerdere opgaven voor de gemeente worden 
gebundeld.
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Zo kan een kwaliteitsslag worden gemaakt ten 
aanzien van de openbare ruimte. Een herprofilering van 
de weg maakt dat er meer groen kan worden geïntro-
duceerd, eendrachtig het karakter van Sint-Martens-
Latem, en dat langzaam verkeer veel meer en kwalitatief 
hoogwaardige ruimte toebedeeld krijgt. Het aantal op- 
en afritten wordt verminderd waardoor de weg meer rust 
en eenheid krijgt. Ook het oversteken van de weg wordt 
vergemakkelijkt waardoor er minder sprake is van een 
barrière en er kan worden nagedacht over het instellen 
van een snelheidsregime van bijvoorbeeld 30 km/u.

De vormgeving van de Groene Boulevard wordt 
uitgewerkt worden in het op te maken 'Masterplan 
Groene Boulevard'. De in het masterplan opgenomen 
kavelpaspoorten en beeldkwaliteit beschrijven rand-
voorwaarden en uitgangspunten. De bijdrage van de 
nieuwe ontwikkelingen aan het openbaar gebied worden 
ook geborgd door de juiste voorwaarden en lasten op te 
leggen (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.10). 

13. GROENE BOULEVARD FASE 2: 
HERPROFILEREN VAN DE STEENWEG VAN 
GOLFLAAN TOT TWEE DREVEN. (SP)

De hierboven beschreven opwaardering en 
transformatie van de Kortrijksesteenweg wordt in fase 
twee doorgetrokken van De Golflaan tot Twee Dreven, 
waarmee effectief ruim anderhalve kilometer steenweg 
transformeert tot de eerder geschetste groene boule-
vard. 

We adviseren om het masterplan over de vol-
ledige Kortrijksesteenweg te laten opmaken, met 
een bijzondere verdiepingsslag voor de tranformatie 
van de anderhalve kilometer tussen Karel Lodewijk 
Maenhoutweg en Twee Dreven, omdat dit het primaire 
ontwikkel- / verdichtingsgebied kan zijn. Dat betekent 
niet dat ook voor de overige delen van de steenweg een 
nieuw ruimtelijk beleid kan worden opgemaakt.

Ook hier worden de randvoorwaarden, dichthe-
den, bebouwingsmogelijkheden en de lasten beschreven 
in de verschillende instrumenten (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.10). 

14. PARKEREN LANGS DE STEENWEG 
NAAR PARKEERHUBS VERPLAATSEN EN HET 
AANTAL OP- EN AFRITTEN TOT EEN MINI-
MUM BRENGEN. (PR)

Als onderdeel van het masterplan en in het 
licht van de eerder beschreven ontwikkelingen om te 
komen tot mobiliteitshubs is het aan te raden eveneens 
te komen tot een aantal parkeerhubs. Idealiter worden 
parkeer- en mobiliteitshubs samen gerealiseerd. Doel 
is om het aandeel parkeren in de waardevolle zone van 

Nu

Voorstel

PARKEREN EN KRUISINGEN

• Parkeren langs de weg ver-

plaatst naar hubs;

• Ruimte die vrij komt ge-

bruikt voor vergroening, 

fietspad en stoep;

• Aantal (auto)kruisingen 

verminderd tot een mini-

mum;

• Zijstraten worden groene 

woonlinten;

• Oversteken voor voetgan-

gers veilig en beter ge-

plaatst in relatie tot 

functies.
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TRANSFORMATIES OP DE STEENWEG

• Groen: bomenrijen op de 

middenberm en zijkant;

• Langzaam verkeer: brede-

re stoepen en vrijliggende 

fietspaden, fietsenstallin-

gen, zitplekken;

• Vergroende zijstraten naar 

het woongebied;

• Multimodaal: overstaphubs 

van auto naar OV en fiets, 

met oplaadpunten voor 

elektrisch rijden;

• Verdichting: naast winkels 

en kleinschalige kantoren 

in het bijzonder wonen;

• Actieve straat: winkels, 

cafe's en andere func-

ties in de plinten aan de 

straat.

de Groene Boulevard aanzienlijk terug te brengen in 
oppervlakte zonder gelijk enorm veel parkeerplekken te 
verliezen. Bijkomend voordeel is dat het aantal op- en 
afritten van de steenweg ook omlaag kan, wat de kwali-
teit en leefbaarheid van de boulevard ten goede komt.

In het 'Masterplan Groene Boulevard' worden de 
randvoorwaarden met betrekking tot parkeren ook voor 
de bestaande bebouwing uitvoering beschreven. Het 
gaat niet enkel om de hoeveelheid parkeren maar vooral 
ook over de kwalitatieve inpassing ervan in het vernieu-
we openbare domein van de steenweg (zie 4.4.4, 4.4.5, 
4.4.6, 4.4.10). 

15. AANMOEDIGEN KWALITATIEF 
VERDICHTEN IN FUNCTIE VAN WONEN OP 
KORTRIJKSESTEENWEG EN HERONTWIKKE-
LEN VAN KAVELS DOOR EIGENAARS. (PR)

Tegelijkertijd is de Kortrijksesteenweg de zone 
waarin verdicht wordt. De kostbare ruimte van Sint-
Martens-Latem kan juist hier veel intensiever worden 

gebruikt. Door het toevoegen van wonen en functies 
ten dienste van het wonen en door ook op individuele 
kavels en bestaande bebouwing extra kwaliteiten toe 
te voegen, zoals groene daken, speelvoorzieningen en 
dergelijke, wordt de Groene Boulevard een bestemming 
en een aantrekkelijk leefmilieu. Het herontwikkelen van 
bestaande kavels en panden aan de Groene Boulevard 
wordt aangemoedigd en nadrukkelijk wordt ook hier 
gekeken waar er mogelijkheden voor verdichting liggen. 
Zo kan er worden gekeken hoe er bovenop bestaande 
panden woningen kunnen worden gerealiseerd of kan 
bij transformatie worden voorzien in een nadrukkelijke 
functiemenging van wonen en werken. Uitbouw van het 
areaal kantoren op en langs de steenweg lijkt onge-
wenst.

In het 'Masterplan Groene Boulevard' worden de 
nieuwe mogelijkheden langsheen de steenweg beschre-
ven. Ook de lasten die hieraan vasthangen zijn opgeno-
men in het plan. (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.10).
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16. VERBINDENDE STRATEN TUSSEN 
KERNEN EN STEENWEG WAAR NODIG ALS 
GROENE VERBINDINGEN HERINRICHTEN. (PR)

Sint-Martens-Latem heeft veelal een groen en 
natuurlijk karakter. Om dit karakter te versterken en 
om de aanhechting van de Kortrijksesteenweg en het 
achterliggende gebied van meer kwaliteit te voorzien 
wordt geadviseerd om waar mogelijk de straten tussen 
steenweg en het achterliggend gebied verder te vergroe-
nen. Door ruimte voor bomen te maken en het parkeren 
op de straat te verminderen kunnen deze straten een 
kwaliteitsslag krijgen. Aangeraden wordt om te starten 
met een inventarisatie van openbaar groen en parke-
ren in het openbaar domein voor alle straten van de 
Kortrijksesteenweg.

De groene kwaliteit van Sint-Martens Latem ligt 
in het openbaar gebied en op eigen terrein. De gemeente 
is aan zet in de openbare ruimte, de particulieren op het 
eigen erf. (zie 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.10) 

17. FUNCTIONELE DIVERSIFICATIE 
VAN DE STEENWEG DOOR VOORZIENINGEN 
IN FUNCTIE VAN HET WONEN AAN TE MOE-
DIGEN: VERGADERRUIMTES, CAFÉS. DAGOP-
VANG, SPORTSVOORZIENINGEN ENZ. (PR)

Een prettige leefomgeving heeft ook voor-
zieningen nodig om het wonen te ondersteunen. Dit 
zijn natuurlijk niet per se de functies die nu al aan de 
Kortrijksesteenweg gelegen zijn, zoals autodealers en 
verkooppunten voor badkamers en keukens. Ook multi-
functionele ruimten voor vergaderingen, dagopvang en 
voorzieningen als sportfaciliteiten en cafés dienen voor 
een prettige omgeving te worden gerealiseerd. Met de 
toenemende kritieke massa aan de Groene Boulevard 
moeten dergelijke voorzieningen ook worden ingepast, 
uiteraard zonder te kanibaliseren op bestaande voorzie-
ningen.

In het 'Masterplan Groene Boulevard' worden de 
nieuwe mogelijkheden langsheen de steenweg beschre-
ven. Multifunctionele ontwikkelingen, verdichting en 
meervoudig ruimtegebruik zorgen voor de kritische 
massa die noodzakelijk is voor de beoogde transformatie 
van de steenweg (zie 4.4.4, 4.4.10).

VEILIGE FIETSVERKEERSASSEN
Naast de regionale 

fietsroute langs de groen-blau-

we structuur van de Leie, 

moeten Latemnaars ook gebruik 

kunnen maken van de fiets voor 

hun dagelijkse verplaatsingen. 

Hiervoor moeten de belang-

rijkste fietsassen - langs de 

steenweg en naar het station 

in De Pinte - opgewaardeerd 

worden. 

In de ideale situatie 

komt er een fietsenstalling op 

het station en fietsenrekken 

met elektrische oplaadpunten 

langs de steenweg en bij bus-

haltes. De kruisingen met au-

toverkeer worden verbeterd met 

aparte rijstroken en verkeers-

lichten voor alle richtingen.

Door het snelheidsli-

miet naar 30km/h te brengen 

en bomen te planten wordt de 

luchtkwaliteit langs de fiets-

paden verbeterd.
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GROENE STRATEN EN MOBILITEIT
1. Meer groe-

ne oppervlakte, fietspa-
den, bredere stoep en ver-
blijfsplekken.Trapèze 
herontwikkeling, Boulogne-
Billancourt, Frankrijk, 2010, 
AAUPC.

2. Vergroening zijstra-
ten: aantrekkelijke routes 
voor wandelen en fietsen zijn 
een rustige buffer tussen de 
steenweg en de woonstraat.

3. Groene mobiliteits-
hub. Aantrekkelijk overstappen 
van auto naar OV en fiets, met 

veel groen op de wachtplekken 
en op daken. Rueil, Frankrijk, 
2016, Urbicus.

KWALITATIEF VERDICHTEN
4.Niefhout, Turnhout: 

een nieuw woonwijk met 300 
woningen nabij het station van 
Turnhout. De parkeernorm is 
verlaagd via een contractuele 
mogelijkheid tijdens de ver-
gunningsfase in ruil voor een 
standplaats voor deelauto's. 

5. BLAUWERK 
Architekten, Ingolstadt, 

Duitsland, 2012. Inzinzac-
Lochrist, Frankrijk, 2010, 
Urbicus / Jean-Marc Gaulier.

6.Clementwijk, Sint-
Niklaas: uitbreiding bestaande 
wijk met een groene woonwijk. 
Er komen 1.100 woningen, 
voorzieningen en een park 
van 4 ha. Er zijn zowel 
rijwoningen als appartementen. 
Parkeren is gebundeld en 
er is een fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk. 

21
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Groene lint verbindt twee 
kanten van de steenweg

Groene en veilige straat door 
middenberm, minder kruisingen 

en minder parkeren
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Hoger en gemengd programma 
bouwen, verweving van 

functies

Bestaande winkels en nieuwe 
functies versterken elkaar

Mobiliteits- en
energiehub

Verblijfskwaliteit
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4.3 ENERGIEVOORZIENING VAN DE 21E EEUW
 KRAAMKAMER VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Als krachtige gemeente waar zowel de publie-
ke als particuliere slagkracht bovengemiddeld groot 
is, is Sint-Martens-Latem een uitgelezen gemeente 
om te experimenteren met de energievoorzieningen 
voor de 21e eeuw. Op het kleinste schaalniveau wordt 
geexperimenteerd hoe op het niveau van individuele 
woningen, verduurzaming en onafhankelijkheid van 
fossiele energie en warmte kan worden bereikt. Het 
middelste schaalniveau voorziet in het intensiveren van 
energieopwekking op de Groene Boulevard. Hier wordt 
door zonnecollectoren, een warmtenet, oplaadpunten 
voor deelfietsen en auto's en de autonome elektrische 
pendelbussen geïnnoveerd in het bebouwd gebied. Op 
de grootste schaal wordt in het zuidwestelijk deel van 
de gemeente door middel van pilootprojecten geëxperi-
menteerd met windenergie in duurzame combinatie met 
landbouwgewassen. 

18. RUIMTERESERVERING VOOR WIND-
TURBINES OVEREENSTEMMEN SAMEN MET 
DE GEMEENTEN DE PINTE, NAZARETH EN 
DEINZE. (SP)

De energietransitie is een opgave die niet door 
een enkele gemeente aleen kan worden opgepakt. 
Enerzijds omdat de opgave simpelweg te groot is en 
omdat de impact logischerwijs geen enkele rekening 
houdt met de bestuurlijke grenzen. Maar vooral omdat 
de impact van de oplossingen zoals windmolens veelal 
meerdere gemeenten aangaan.

In het uiterste zuidwesten van de gemeente 
Sint-Martens-Latem ligt een klein gebied dat geschikt 
is voor experimenten met energieopwekking op een iets 
grotere schaal. Zoals hierboven beschreven voorzien we 
dat Sint-Martens-Latem door pilootprojecten een aan-
jagende functie kan hebben in de innovatie die er ten 
aanzien van windenergie de komende decennia ontwik-
keld moet worden. Dit deel van de gemeente leent zich 
voor innovaties in de combinatie van energieopwek en 
landbouw. Om te experimenteren met wind is het essen-
tieel om hiervoor ruimtereserveringen te maken in het 
gebied en om hierover met de omliggende gemeenten af 
te stemmen.

De samenwerking met de buren en de hogere 
overheden is nodig (zie 4.5.8). 

19. PENDELBUS SYSTEEM TUSSEN BE-
LANGRIJKSTE BESTEMMINGEN MAKEN EN 

NAAR (ZELFRIJDENDE) ELEKTRISCHE BUSJES 
OPWAARDEREN. (SP) 

Door in de gemeente te zorgen voor kleinscha-
lige openbaar vervoer voorzieningen kan, zoals bij de 
projecten rondom de Groene Boulevard omschreven, 
een grote winst worden behaald ten aanzien van de 
'last mile'-opgave. Er wordt geadviseerd om een pendel-
bus-systeem op te zetten dat verschillende bestemmin-
gen en kernen van de gemeenten met elkaar, de Groene 
Boulevard en met het station van De Pinte verbindt.

Dit pendelbus-systeem kan op termijn als een 
eigen innovatieproject verder worden ontwikkelt tot een 
(autonoom rijdende) pendelbus die op elektriciteit rijdt. 
Er wordt momenteel wereldwijd op enkele plekken ge-
werkt aan dergelijke systemen, bijvoorbeeld in Helsinki.

De nieuwe vormen van duurzaam openbaar ver-
voer zorgt voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
(zie 4.4.11).

20. ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN-
NETWERK INRICHTEN IN OPENBARE RUIMTE 
ZOWEL OP PRIVÉ TERREIN IN AFSTEMMING 
MET EIGENAARS. (PR)

Om te beginnen worden op de Groene Boulevard 
en vervolgens op andere plekken in de gemeente op-
laadpunten voor elektrische voortuigen als elektrische 
fietsen, auto's en uiteraard de pendelbussen geïnstal-
leerd. In een volgende fase kan worden onderzocht hoe 
het netwerk ook kan worden uitgebouwd op andere 
plekken in Sint-Martens-Latem. Waar nodig moet hier-
voor overlegt en beleid worden ontwikkeld in afstem-
ming met particulieren.

De elektrificatie van het wagenpark is een 
opgave voor de samenleving in zijn geheel. Zowel de 
gemeente als de particulieren moeten hier hun verant-
woordelijkheid nemen (zie 4.4.4) 
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21. SHOWROOM VAN EEN ENER-
GIE-ZELFVOORZIENENDE WONING OP DE 
STEENWEG. (QW)

Als één van de eerste stappen kunnen gemeente 
en diverse private partijen investeren in een showroom 
voor energieneutrale en qua energie zelfvoorzienen-
de woningen. Deze showroom komt uiteraard aan de 
Groene Boulevard te staan waardoor het een uithang-
bord voor Sint-Martens-Latem wordt. In de showroom 
kan naast informatie en voorbeelden ook concrete 
plannen worden getoetst en kunnen belangstellenden 
worden geadviseerd over de mogelijkheden voor hun 
nieuwe woning of verbouwing. Ook kan de showroom 
worden uitgebouwd met een range van 'slimme' produc-
ten die op de markt zijn voor onder meer het besparen 
van energie. 

22. TOOLKIT VOOR ENERGIEOPWEK-
KING EN -BESPARING OP PRIVÉ TERREIN EN 
IN DE WONING AAN INWONERS AANBIEDEN. 
(QW)

De gemeente Sint-Martens-Latem kan samen 
met private partijen komen tot een heldere toolkit voor 
haar inwoners waarin allerhande adviezen over ener-
gieopwekking en energiebesparing zijn opgenomen. Dit 
maakt het voor de inwoners mogelijk om op een over-
zichtelijke wijze inzicht te krijgen in de kansen die er 
liggen voor de eigen woning en de mogelijkheden voor 
besparing, subsidiëring en dergelijke.

De extra eisen met betrekking tot de opwekking 
van energie op het eigen kavel kunnen geregeld worden 
via het vegunningenbeleid of een verordening (zie 4.4.4 
en 4.4.12)

TOOLKIT VOOR PRIVATE INITIATIEVEN

• Gids om woningen te verduurzamen, energie te 
besparen en op te wekken

• Informatie over: Zonnepanelen, isolatie en begla-
zing

• Verkenning van ondiepe geothermie, warmte-koude 
opslag en de auto als batterij

SLIMME NETWERKEN OP GEMEENTELIJKE 
SCHAAL

• Slim mobiliteitsnetwerk: elektrisch, zelfrijdende 
busjes met vaste en flexibele routes

• Netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's 
en fietsen



93

Eindrapport Gemeente Sint-Martens-Latem

Autonome electrische bus Gacha rijdt 
in Helsinki

04. TRANSITIEAGENDA



BWMSTR SCAN

94

4.4 PUBLIEKE SLAGKRACHT

1. GROENE RUIMTE VERSTERKEN DOOR 
OMZETTEN VAN AGRARISCH GEBIED NAAR 
NATUURGEBIED.

Zones die in het gewestplan als agrarisch gebied 
zijn  opgenomen maar die van strategisch belang zijn 
voor de realisatie van een continu natuurgebied of 
ecosysteem kunnen door het opmaken van een RUP 
omgezet worden in natuurgebied . Aangezien dit een 
bestemmingswijziging betreft is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing.

2. WOONRESERVEGEBIEDEN WAARVAN 
DE (VERDERE) ONTWIKKELING ALS 
WOONGEBIED NIET WENSELIJK IS OMZETTEN 
NAAR OPEN RUIMTE BESTEMMING.

• Via het vergunningsbeleid.
• Opmaken van RUP.  Aangezien dit een 

bestemmingswijziging betreft is hier volgens 
VCRO planschade van toepassing.

• Zodra het (ontwerp)decreet 
woonreservegebieden 2018 in 
voege gaat kan gemeente een 
woonreservegebied omzetten naar een 
open ruimtebestemming door middel van 
een gemeenteraadsbeslissing.  Hiertoe 
zal Vlaamse Regering na uitspraak van 
gemeente dan een Gewestelijk RUP 
opstellen.

3. PERIFERE WOONGEBIEDEN 
WAARVAN DE VERDERE INVULLING NIET 
WENSELIJK IS OMZETTEN NAAR OPEN 
RUIMTEBESTEMMING.

Zones die in als woongebied ingekleurd zijn  
maar waar verdere verdichting (van bv. lintbebouwing) 
of ontwikkeling niet wenselijk is kunnen door 
het  opmaken van een RUP omgezet worden naar 
een open ruimtebestemming.  Aangezien dit een  
bestemmingswijziging betreft is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing.

4. STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN 
EN VOORWAARDEN VERBINDEN AAN EEN 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING TEN 
BEHOEVE VAN DE REALISATIE VAN DE 
AMBITIES.

Volgens VCRO, Artikel 4.2.20 kan de gemeente 
stedenbouwkundige lasten verbinden aan een 
stedenbouwkundige vergunning. Hierbij kunnen 
financiële lasten of lasten in natura (wegen, groene 

ruimten, laadpalen, ...) worden opgelegd. Daarnaast 
kunnen via voorwaarden bij de vergunning ook aspecten 
geregeld worden.

Dit is een belangrijk instrument voor de 
gemeente om in een project zelf bijvoorbeeld de aanleg 
van voldoende groene ruimte te verankeren of om de 
middelen gegenereerd door de financiële lasten elders 
in te zetten om gewenste groene ruimtes te verwerven 
of in te richten.  

5. GROENE RUIMTE CREËREN 
DOOR OPMAAK GEMEENTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING.

Het opnemen van  een doordachte  groennorm, 
open-ruimte-norm en/of verhardingsnorm in een 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is een 
belangrijk instrument voor de gemeente om kwalitatieve 
groene ruimte te creëren.

6. STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING MET BETREKKING TOT DE 
PARKEERNORM MOET AANGEPAST WORDEN.

De huidige parkeernormen leggen een aantal 
parkeerplaatsen per (type van) woongelegenheid vast.

Deze normen werken ontharding tegen en 
stimuleren juist het autobezit en -gebruik. Een nieuwe 
parkeerverordening moet inzetten op gebruik van 
alternatieve vervoersvormen (deelauto’s, deelfietsen, 
elektrische fiets ….) als eerste alternatief na openbaar 
vervoer.

7. HANDHAVINGSBELEID
Een slagkrachtige handhaving is belangrijk 

voor een goed en effectief ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Op 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad het 
‘Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening‘ 
goedgekeurd. Hiermee kan de gemeente haar nieuwe 
taken inzake handhaving opnemen zoals de Vlaamse 
overheid die aan de gemeenten heeft toegewezen. 
Het beleidsplan is opgebouwd rond 9 prioriteiten en 
een handhavingstraject. Overtredingen die onder één 
van de 9 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds 
leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede 
ruimtelijke ordening te herstellen. (zie https://www.
sint-martens-latem.be/handhaving)

8. SAMENWERKING
Om grensoverschrijdende ambities mogelijk 

te maken moeten samenwerkingsverbanden opgezet 
worden met de buurgemeenten, Natuurpunt (vb. 

04. TRANSITIEAGENDA
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ecologische corridor rondom de Leie), de stad Gent, 
Waterwegen en Zeekanaal, intercommunales (vb. 
regionaal fietsstructuur) en met hogere overheden zoals 
provincie, AWV en Vlaams Gewest (vb. transformatie 
van de steenweg en inpassing van windmolens). 
Sint-Martens-Latem wil graag het initiatief nemen 
in verschillende gemeentegrens overschijdende 
projecten, de provincie kan dan een meer faciliterende 
en ondersteunende rol aannemen. Er zijn een aantal 
mogelijkheden hiervoor zoals de EFS, OVK, de 
vervoerregio Gent, 

9. BEELKWALITEITSPLAN 
WOONGEBIED

Nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen 
in het woonpark en woongebied moeten passen binnen 
de toekomstvisie van de gemeente en de identiteit 
van de specifieke plekken. Er is een noodzaak aan een 
duidelijk en gedetailleerd toetsingskader dat specifieke 
eisen beschrijft. In het beeldkwaliteitsplan worden 
deze randvoorwaarden beschreven en geduid. Dit plan 
moet goedgekeurd worden door de gemeente en dient 
de breed gedragen visie op de bebouwde omgeving in 
Sint-Martens Latem te verbeelden. Het in te richten 
kwaliteitsteam gebruikt dit plan bij de beoordeling van 
de vergunningsaanvragen.

10. MASTERPLAN GROENE BOULEVARD
De transformatie van de Steenweg is een 

essentieel onderdeel van het toekomstig ruimtelijk 
beleid van de gemeente. De opmaak van het masterplan 
moet de kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden 
borgen. Het gaat hierbij onder andere over de toe 
te passen dichtheden, de typologische mix, de 
programmatische mix en verwevenheid, parkeren, 
duurzaamheid. Via kavelpaspoorten kunnen 
kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden 
vastgelegd worden. Ook de beeldkwaliteit is hiervan 
een integraal onderdeel. De (her)inrichting van het 
openbaar domein en de afstemming en samenwerking 
tussen de verschillende kavels is de tweede pijler van 
het masterplan. Het plan legt enerzijds de ambitie en 
kaders vast voor de ontwikkelingen en is anderzijds het 
toetingskader voor toekomstige initiatieven.

11. OPZETTEN PILOT GEMEENTELIJK 
VERVOERSBEDRIJF

De zelfrijdende busjes die Sint Martens Latem 
zullen bedienen worden het beste vanuit een eigen 
initiatief gerealiseerd. Na opzetten van de pilot 

kunnen lessen getrokken worden en kan het systeem 
later geintegreerd worden in een breder netwerk van 
openbaar vervoer.

12. STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING OPMAKEN MET BETREKKING 
TOT DE ENERGIE.

De huidige en toekomstige EPB-regelgeving 
zorgt ervoor dat nieuwe projecten steeds beter presteren 
op energiegebied (BEN in 2021). Voor bestaande 
gebouwen ligt dit moeilijker. Via de verordening en 
een subsidieregeling dient vastgelegd te worden 
op welke manier ook de bestaande woningvoorraad 
energieneutraal gemaakt kan worden.

13. PLANOLOGISCHE RUIL (IN 
ONDERZOEK)

In de instrumentenkoffer van het decreet van 
28 maart 2014 betreffende de landinrichting is een 
nieuw instrument - “herverkaveling uit kracht van 
wet met planologische ruil” - opgenomen. Met dat 
instrument worden tegelijkertijd met de omwisseling 
van gebiedsbestemmingen, de eigenaars en gebruikers 
geruild, om zo tot een optimaler grondgebruik te 
komen. De inzet van dat instrument wordt geïntegreerd 
in de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan en vereist een afweging ten opzichte 
van andere instrumenten, waaronder de bestaande 
sectorinstrumenten (planbaten/planschade).

Aangezien de toepassing van het instrument 
ook belangrijke financiële consequenties heeft voor 
grondeigenaars, moet er een financieel plan worden 
opgemaakt in elke inrichtingsnota.

Aan de hand van pilootcases leren we samen 
met de VLM hoe we dat instrument kunnen inzetten 
en ontwikkelen we daarvoor het afwegingskader. De 
cases richten zich niet enkel op het openruimtegebied 
(VLM), maar ook op de herontwikkeling en activering 
van bedrijventerreinen (Agentschap Ondernemen) en de 
ruil van bebouwbare en niet-bebouwbare bestemmingen 
(Ruimte Vlaanderen - vanaf 1 april 2017: Departement 
Omgeving).

Dit initiatief wordt getrokken door de Vlaamse 
Landmaatschappij en Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 
2017: Departement Omgeving).
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14. VERHANDELBARE 
ONTWIKKELINGSRECHTEN (IN ONDERZOEK)

Momenteel loopt een onderzoek naar de 
uitwerking van een nieuw instrument, “verhandelbare 
ontwikkelingsrechten” (VOR). Het idee komt 
overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar een 
dergelijk instrument al ruime toepassingen kent. 
Het wordt er vooral gebruikt om in bepaalde 
gebieden ontwikkelingen te beperken door de 
ontwikkelingsmogelijkheden te transfereren naar 
gebieden waar ontwikkeling gewenst is. Uiteraard kan 
dat instrument niet zomaar overgenomen worden; de 
ruimtelijke ordening is in Vlaanderen immers helemaal 
anders gestructureerd dan in de VS.

 Zowel in de beleidsnota 2014-2019 van de 
minister van Omgeving als in het regeerakkoord 
2014-2019 wordt dit onderzoek vermeld. Het doel 
van het onderzoek is na te gaan of een systeem van 
verhandelbare ontwikkelingsrechten toepasbaar is 
in Vlaanderen en hoe dat dan concreet kan worden 
vormgegeven.

Dit initiatief wordt getrokken door Ruimte 
Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement 
Omgeving) en de Vlaamse Landmaatschappij.

15. RECEPTEN VOOR 
KERNVERSTERKING

In het "Recepten voor kernversterking" rapport 
van Bond Beter Leefmilieu zijn een aantal concrete 
oplossingen verzameld voor het verdichten van stad- en 
dorpscentra in Vlaamse gemeenten. Een aantal "recep-
ten" vanuit dit document:

• Recept 2. Herbestemmen van slecht gelegen 
woongrond;

• Recept 9. Onderbenutte verkavelingen ver-
dichten en e-noveren;

• Recept 12. Bouwdichtheden gebiedsgericht 
verhogen;

• Recept 20. Autlouwe straten met een ge-
meenschappelijke parking aan de rand;

• Recept 22. Erfpacht: niet de kosten, wel de 
rechten op bouwgrond;

• Recept 25. Verkoop onder voorwaarden;
• Recept 28. De LATENT-scan: een energienet 

op lage temperatuur;
• Recept 29. Een lokale coöperatieve voor een 

gezamenlijk warmtenet.

Bron: www.bondbeterleefmilieu.be
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4.5 AANBEVELINGEN AAN HET ADRES VAN 
HOGERE OVERHEDEN

1. HET INSTRUMENTENDECREET MOET 
ZO SNEL MOGELIJK AFGEROND WORDEN

Het instrumentendecreet moet in de nodige 
tools voorzien voor overheden en andere actoren die op 
het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, 
om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projec-
ten. Sint-Martens-Latem wil een innovatief ruimtelijk 
beleid voeren dat in lijn ligt met de visie van de hogere 
overheid, maar mist de tools om dat tot uitvoering te 
brengen. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de 
planschade bij het omzetten van een RUP voor de ge-
meenten al snel onbetaalbaar wordt, omdat de vergoe-
ding berekend wordt op basis van de venale waarde van 
de gronden. Een betere en meer realistische berekening 
van de planschade zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen 
worden op de geactualiseerde verwervingswaarde.

2. DUIDELIJKHEID OVER DE 
BETONSTOP

De onduidelijkheid met betrekking tot de beton-
stop en de invoering ervan leidt tot speculatie. Sint-
Martens-Latem wil snel overgaan tot de implementatie 
van haar visie op een innovatief en duurzaam ruimtelijk 
beleid.

3. PROVINCIE ALS FACILITATOR
Sint-Martens-Latem is bereid het initiatief te 

nemen voor projecten die de gemeentegrenzen over-
stijgen. Dan is de ondersteuning van de provinciale 
diensten die de samenwerking en afstemming kunnen 
faciliteren wenselijk. De herontwikkeling van een deel 
van de steenweg tot de 'Groene Boulevard' zal in samen-
werking met het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) 
moeten gebeuren. Hierin zou de provincie ook haar rol 
als facilitator kunnen vervullen.

4. GENT ALS PARTNER
In het verleden is Sint-Martens-Latem dikwijls 

'gedwongen' om te reageren op veranderingen in het 
ruimtelijk beleid in het stedelijk gebied van Gent. Zo 
heeft bijvoorbeeld het nieuwe mobiliteitsbeleid in Gent 
geleid tot druk op de gemeente wat betreft autogere-
lateerde functies. De vraag naar de ontwikkeling van 
baanwinkels aan de steenweg is hierdoor gestegen. Sint-
Martens-Latem wil door de ontwikkeling van een dui-
delijk ruimtelijk beleid en visie voor de eigen gemeente, 
een pro-actieve rol ontwikkelen richting de stad Gent.

5. EEN GROTERE ROL VOOR DE 
VERVOERREGIO'S

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's 
die door een vervoerregioraad de belangrijkste stake-
holders uit verschillende bestuurlijke niveau's samen-
brengt: gemeenten, provincie, Agentschap Wegen en 
Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, NMBS, Infrabel, 
het Departement Omgeving, de Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer en het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken met een regierol. De vervoerregio 
heeft een belangrijke rol in de planning en afstemming 
tussen verschillende vervoersmodi en in het opstellen 
van het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. 

Echter heeft de vervoerregio geen eigen "gezicht" 
waardoor de gebruikers en reizigers het erkennen kun-
nen. Een paraplu waaronder trein, tram, bus, deelfiets, 
deelauto en overige vervoersdiensten in de regio samen-
gebracht zijn zou meerwaarde creëren voor de gebruiker. 
De gezamenlijke "brand" wordt alleen gebruikt voor de 
relatie met de reiziger, zoals een integrale netwerkkaart, 
een mobiele app en voor kaartverkoop, terwijl de huidi-
ge operationele entiteiten (De Lijn, NMBS ezv.) kunnen 
hun diensten blijven opereren. Een soortgelijke samen-
werking vindt zich in Nederland onder de R-NET, een 
naam waaronder verschillende mobiliteitsdiensten zijn 
aangeboden in de Randstad.

04. TRANSITIEAGENDA
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5.1 METHODOLOGISCHE NOTA | 
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN  
GEMEENTEFICHE
VISUALISERING DIAGRAM

Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is 
voor elke indicator een ranking genomen van de 308 
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met 
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is 
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar 
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in 
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige 
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het 
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type 
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in 
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op 
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het 
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes. 

METADATA

Type gemeente
De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis 
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is 
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het bui-
tengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke 
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het 
ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd 
(VRIND2004-2005).

Aantal inwoners (2018) 
Bron: Statbel, 2018

Ruimtelijk rendement voor het wonen:  
aantal inwoners per hectare in kadastrale woon gebieden 
(2017)
Bron: Statbel, kadaster

De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appar-
tementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn dus 
percelen waarop een woning staat. 
Percentage doorlatende oppervlakte (2012)
Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt 
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van 
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbren-
gen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen 
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem 
verloren gaan.  De doorlatende oppervlakte is de ge-
meenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking 
of bodemafdichting

Percentage appartementen, halfopen bebouwing en 
gesloten bebouwing (2017)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing 
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.

Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)
Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouw-
de percelen per inwoner.

Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen 
binnen 800m (2013)
Bron: gemeentemonitor 2013

Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol 
groen (2018)
Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de 
gemeente.

05.
BIJLAGEN



99

Eindrapport Gemeente Sint-Martens-Latem

Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Voetgangers voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden in 2011-2017)
Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011 
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.

Groei van het aandeel appartementen, halfopen bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.

CO2emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde  
ranking)
Bron: provincie in cijfers 

CO2emissie particuSint-Martens-Latem en openbaar 
voor transport en vervoer, 2016  (ton/huishouden)  
(omgekeerde ranking)
Bron: Vito

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per huishou-
den), 2016
Bron: provincie in cijfers 
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5.2 METHODOLOGISCHE NOTA | 
GIS ANALYSES

1. BODEMGEBRUIK PIECHART (1.1)

Data gebaseerd op openbare informatie van 
Geopunt Catalogus. Gebruikte lagen per categorie bodem:

• Beschermd natuur: Bos reservaten, Vlaamse 
natuurreservaten, Erkende natuurreservaten, 
beschermd cultuurhistorische landschappen, 
Hstroische permanente grasland, Beschermde 
habitat.

• Landbouw: Landbouwgrond percelen 2017;
• Bebouwd in woonkern: Bebouwing, selectie 

binnen woongebieden uit de Gewestplan;
• Bebouwd in bedrijvengebied: Bebouwing, 

selectie binnen laag Bedrijventerreinen;
• Bebouwd overig: bebouwing buiten de boven-

staande selecties;
• Water: Watergang;
• Wegbaan: Wegbaan;
• Spoor: Spoorbaan;
• Erf in bebouwd gebied: oppervlakte binnen 

woongebied die buiten alle bovenstaande ca-
tegorien valt. Deze aanname wordt empirisch 
getest in elke gemeente voor nauwkeurigheid.

2. MOBILITEIT BUFFERS (2.1)

2.1 Bereik met de auto binnen 45 minuten, in nor-
maal verkeer en in de spits (donderdag 17 uur). Gemeten 
met ArcGIS Network Analyst tool.

2.2 Bereik met de fiets en elektrische fiets binnen 
45 minuten. Gemeten met QGIS OSM Tools. Gemiddeld 
snelheid fiets 15 km/h. Gemiddeld snelheid e-fiets 25 
km/h (snelheidscategorie elektrische fietsen die op fiets-
pad mogen rijden). 

2.3 OV reistijden vanuit Sint-Martens-Latem in 
minuten. Databron: NMBS en Google.

2.4 OV buffers:
• treinstation loop- en fiets buffer: 1,5 km;
• treinstation fiets- en last mile OV buffer: 3 

km;
• bushalte buffer: 250 m.

3. DAILY URBAN SYSTEM (2.1)

Data gebaseerd op Sociaal-demografische gege-
vens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest. 

Data gebruikt voor kaart:
• Instrument: Personenmodel;
• Tourfrequentiemodel hoofdtours: werk;
• Tijdstipkeuzemodel: 8 uur ochtendspits;
• Bestemmings- en vervoerwijzekeuzemodel: 

autobestuurder.
Deze dataselectie is representatief voor het groot-

ste deel van de personenstromen (75 tot 90% afhankelijk 
van de gemeente) naar en vanuit de gemeente. Een uitge-
breide analyse is ook gestudeerd, echter neemt veel tijd in 
beslag en verandert het resultaat niet op een belangrijke 
manier.

4. WERKPLAATSEN PIECHART (2.3.1)

Data gebaseerd op de Sociaal-demografische ge-
gevens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest.

Brondata gebruikt per categorie:
• Landbouw: tewerkstelling landbouw;
• Industrie: tewerkstelling industrie;
• Transport en logistiek: tewerkstelling trans-

port en logistiek;
• Handel en diensten: tewerkstelling groot-

handel, kleinhandel dagelijkse aankopen, 
kleinhandel wekelijkse aankopen, kleinhandel 
lange termijn, handel overig, hotel, restau-
rant, nutsvoorzieningen, financiële instellin-
gen en verzekeringen, kunst, amusement en 
recreatie, andere diensten;

• Administratie: tewerkstelling administratie;
• Onderwijs: tewerkstelling onderwijs;
• Zorg: tewerkstelling ziekenhuis, gezondheids-

zorg.

5. OVERSTROMINGSRISICO DIAGRAM
(2.3.2)

Data gebaseerd op de Geopunt Catalogus lagen:
• recente overstroming;



101

Eindrapport Gemeente Sint-Martens-Latem

5.3 BRONNEN

1. BELEIDSDOCUMENTEN

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Martens-
Latem;
• Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Sint-Martens-
Latem; 
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
• Afbakening grootstedelijk gebied Gent;
• Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agra-
rische structuur (AGNAS);
• Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, Regio 
Leiestreek (2008).

2. STUDIES

• Designing the Future;
• De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning;
• Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’;
• MIRA Climate Report 2015;
• Ontwikkelinskansen op basis van knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen, VITO;
• Panel voor klimaat en duurzaamheid - 2019.

3. GIS DATA

• Catalogus Geopunt Vlaanderen;
• Webservices Geopunt Vlaanderen;
• Applicaties Geopunt Vlaanderen.

4. OVERIGE PUBLICATIES

• Lokale en nationale kranten;
• Jouw gemeente in cijfers - Sint-Martens-Latem editie 
2018, Statistiek Vlaanderen;
• Sociaal-demografische gegevens van Departement 
Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaams Gewest.
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• overstromingsgevoelig gebied 2017 
(Watertoets).

6. POTENTIEEL VOOR DUURZAME
ENERGIEOPWEK (2.4)

Data gebaseerd op de Hernieuwbare EnergieAtlas 
Vlaamse gemeenten, 2016, VITO.

6.1 Ruimtelijke randvoorwaarden windenergie - 
negatieve aanknopingspunten:

• Gebouwen, buffer 50m;
• Residentiele percelen, buffer 300m;
• Hoogspanningsleidingen, buffer 150m;
• Pijpleidingen, buffer 150m;
• Seveso installaties, buffer 200m;
• Rode zones Belgocontrol (DVOR, radar zones, 

CTR);
• Spoor-, water-, primaire en hoofdwegen, 

buffer 50m;
• Windmolens gebouwd, buffer 500m.

6.2 Potentieel zonne-energie op grote daken:
• daken met oppervlakte groter dan 1000 m2.

6.3 Berekening van potentiele energievraag dek-
king door windenergie:
• 3.305 mWh/jaar per gemiddeld Vlaams huis-

houdens (in 2017, VREG);
• 6,5 turbine of 26.000mWh/jaar  per km2 

(Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse ge-
meenten). 
 
 
 
 




