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‘ duurzaam, haalbaar 
en betaalbaar’

Ook een kleinschalige verkaveling kan duurzaam 
zijn. Dat bewijst het project Ter Ooigem in Pittem. 
In samenwerking met het gemeentebestuur zet 
wvi hier een ambitieuze stap vooruit. 

 2012 in beeld 
Activeringsteams voor onbenutte bedrijfsgronden

verkaveling Ter Ooigem in Pittem

vooraf

Met De Vloei in Ieper bereidt wvi momenteel – onder 

meer in samenwerking met de Stad Ieper – een groot-

schalige duurzame woonwijk voor – de eerste in de pro-

vincie en een voorbeeldproject voor Vlaanderen. De duur-

zaamheidsambities liggen er erg hoog. Kun je ze ook 

toesnijden op maat van een kleinschalige, niet-gesubsi-

dieerde verkaveling? 

optimale integratie
In Pittem is het gemeentebestuur de uitdaging aange-

gaan. Vlak bij het centrum komt een verkaveling van 1,6 

hectare groot die Ter Ooigem werd gedoopt. Het gemeen-

bestuur vroeg wvi de verkaveling duurzaam te ontwer-

pen, maar dan wel op een pragmatische en realistische 

manier, zodat de betaalbaarheid van de percelen niet in 

het gedrang komt. 

Aan de toegang tot de verkaveling ligt een geasfal-

teerd pleintje met glasbollen. Dat wordt niet opgeofferd 

voor een bouwperceel, maar wordt opgewaardeerd. Jonge-

ren kunnen er spelen, en bovendien krijgt Ter Ooigem zo 

een open karakter, zodat het beter verweven raakt met de 

omliggende bebouwing. Integratie in de buurt is overigens 

een prioriteit: de verkaveling moet een meerwaarde voor 

de hele omgeving betekenen. Zo wordt een grindpad dat 

achtertuinen van de naburige sociale woonwijk ontsluit, 

verbreed en heraangelegd. En een fietsweggetje wordt een 

volwaardig fiets- en wandelpad in dolomietverharding. 

wadi
Wvi kiest niet voor de traditionele verkaveling met pijpen-

koppen. De woningen worden met hun voorgevel om een 

 centrale groene zone heen geschakeld. Daar komt ook een 

wadi – een laagte waarin het regenwater zich kan verzame-

len en in de bodem kan infiltreren. Het regenwater op de weg 

verdwijnt dus niet via slikkers meteen in ondergrondse riool-

buizen: het wordt bovengronds verwerkt in de wadi, waar het 

kan infiltreren en wordt gebufferd voordat het vertraagd weg-

loopt naar een buffergracht en het aanpalende  bekenstelsel.

Er komen 21 percelen, deels koppelbouw, deels vrij-

staande bebouwing. De percelen waarvan de achterkant 

op het zuiden of het zuidwesten is georiënteerd, zijn klei-

ner en compacter: zo kunnen meer woningen van die 

gunstige oriëntatie genieten. De percelen waarvan de 

voorkant zongericht is, zijn groter. Daar komen patio-

woningen: ze worden verder van de rooilijn ingeplant en 

hebben smallere voorgevels. Zo komt er ruimte voor een 

met groenhagen omsloten voortuintje. Om de wijk een 

open, conviviale sfeer te geven, worden ‘bunkerwonin-

gen’ – brede, gesloten gevelvlakken, brede garagepoorten 

– gebannen. De garages worden naar achteren geschoven 

en uit het hoofdvolume weggetrokken, wat ook energie-

voordelen oplevert.

kleurpalet
Binnen de opgelegde krijtlijnen kunnen kopers hun 

woning vrij ontwerpen, met de architect en aannemer 

van hun keuze. Exotische bouwstijlen zijn wel uit den 

boze. Om van Ter Ooigem een harmonisch geheel te 

maken, moeten alle bouwers voor hun daken en gevels 

kiezen uit een voorgeschreven kleurenpalet – grijs tot 

zwart, aardekleuren, natuurlijke hout- en metaalkleuren.

In november 2012 is wvi begonnen met de infra-

structuur werkzaamheden op de verkaveling. Het is de 

bedoeling dat de kavels tegen het bouwverlof 2013 in ver-

koop gaan.

MEER INFO

Stijn Aelter, Mathias Delrue, 050 36 71 71.

E-mail: s.aelter@wvi.be, m.delrue@wvi.be

‘Een gemeente als Pittem krijgt niet zo vaak de kans 

om een woonuitbreiding te realiseren,’ zegt Ivan 

Delaere, burgemeester van Pittem. ‘Daarom besloten 

we in Ter Ooigem resoluut te kiezen voor duurzame 

kwaliteit. In wvi vonden we een ervaren partner. Ze 

hebben voor duurzame toetsen gezorgd, zonder de 

betaalbaarheid van de percelen – een prioriteit voor 

ons – in het gedrang te brengen.’

‘Wvi houdt duurzaamheid betaalbaar’

Naar goede gewoonte wenst het hele wvi-team alle 

lezers een voorspoedig, gelukkig en gezond 2013 toe!

De  nieuwe gemeenteraden en de provincieraad zijn 

officieel geïnstalleerd. We wensen alle verkozenen 

van harte geluk, en de nieuwe raadsleden heten we 

met veel plezier welkom als lezer van wvi-info.

Het jaarbegin is traditioneel een moment om terug 

te blikken en vooruit de kijken. Een terugblik op enke-

le markante projecten – in de vorm van een beelden-

collage – vindt u op de middenpagina’s van deze wvi-

info. De foto’s laten vooral zien dat ook 2012 voor wvi 

weer een vruchtbaar jaar is geweest.

In 2013 blijft wvi zich inzetten om de behoefte aan 

bedrijventerreinen in onze provincie in te vullen. Die 

nood blijft hoog. Het is daarom erg belangrijk dat de 

bestemde voorraad aan bedrijventerreinen ook effec-

tief wordt benut. Om onbenutte bedrijfsgronden te 

activeren, zet het partnerschap wvi, Leiedal en POM 

West-Vlaanderen sinds 2008 onderhandelingsteams 

in. Dat project wordt nu voortgezet: de onderhande-

lingsteams worden echte activeringsteams.

Wvi blijft ook duurzaamheid hoog in het vaandel voe-

ren. In Ieper realiseren we momenteel een duurzame 

woonwijk, maar ook in kleinschalige verkavelingen 

kunnen – op een realistische en betaalbare manier – 

duurzame accenten worden gelegd. De verkaveling Ter 

Ooigem in Pittem is daar een uitstekend voorbeeld van.

Veel leesplezier!

Geert Sanders
algemeen directeur

Ivan Delaere, burgemeester, en 
Ilse  Cloet, hoofd technische 

dienst, van Pittem.



in beeld

Ten zuiden van 
Beveren (Roeselare) 
komt het 
30 hectare grote 
Krommebeekbos, 
dat deel zal 
uitmaken van het 
170 hectare grote 
stadsrandbos. 
Wvi doet de 
visievorming.

Als Lokale Entiteit voor het Fonds voor de Reductie van 
de Globale Energiekost (FRGE) geeft wvi 209 groene 
leningen voor energiebesparende ingrepen in woningen.

Samen met de gemeente Oostkamp realiseert 
wvi in Ruddervoorde de verkaveling Vrijgeweide: 
46 percelen, waarvan wvi er 33 verkocht. 
De overige 13 zijn sociale koopwoningen.

In Veurne breidt wvi industrieterrein 
II uit met een lokaal bedrijventerrein 
van netto 3,6 hectare, dat ook 
2 bedrijfs verzamel gebouwen omvat.

Wvi verbouwt, samen met het OCMW van  Ieper, 
het voormalig klooster in Voormezele tot 
een sociaal woonproject met 7 woonentiteiten.

2012
Wvi financiert het 
kunsthistorisch en 
landschappelijk 
onderzoek om het 
historische karakter 
te herstellen van 
begraafplaats 
Gijverinkhove 
in Alveringem.

In opdracht van het OCMW leidt wvi in Wielsbeke 
als projectregisseur het sociaal woonproject 
De Maalderij (5 woningen) in goede banen.

Voor het eerst realiseert wvi een bedrijven terrein 
in Middelkerke. Op het lokaal bedrijventerrein 
De Kalkaert kunnen 20 bedrijven terecht.



In Ledegem bouwt wvi het bedrijfs verzamel-
gebouw Lindeke. De meeste modules 
zijn intussen verkocht.

Studiebezoek 
Maastricht en 
Riemst: grens-
over schrijdende 
samenwerking 
in platte-
landsregio

De traditie is intussen stevig ingeburgerd: 3 tot 4 keer per jaar organiseert 
wvi samen met de Provincie West-Vlaanderen regionale bijeenkomsten 
voor de gemeentelijke milieuverantwoordelijken.

Deze zilveren munten werden 
aangetroffen bij archeologisch 
onderzoek in de Steenbakkerstraat 
in Gistel, waar wvi een woonproject 
van 78 woningen realiseert.

In Koekelare wordt de verkaveling 
Tramstraat feestelijk geopend.

Met een symbolische kraanschep gaat in Poperinge de realisatie 
van start van een gemengd regionaal bedrijventerrein van 
netto 22,8 hectare, een uitbreiding van Sappenleen I. 

Samen met de gemeente Zonnebeke 
realiseert wvi een verkaveling van 19 loten 
aan de Guido Gezellelaan.

Wvi neemt – samen met o.a. Veurne, 
Koksijde, Diksmuide en De Lijn – deel 
aan het Europese Interreg IVB-project 
Sintropher. Dat wil met vernieuwde 
openbaar-vervoeroplossingen perifere 
gebieden toegankelijker maken.

In Ieper realiseert wvi 
samen met andere 
partners de duurzame 
wijk De Vloei met een 
250-tal woonentiteiten. 

In Torhout is het CO²-neutrale 
bedrijventerrein Noord Zone E 
volledig uitverkocht: 19 lokale 
bedrijven kunnen er terecht.

In Pittem realiseert wvi de verkaveling Ter Ooigem 
(1,6 hectare, 21 percelen) en legt er op vraag van 
het gemeentebestuur duurzame accenten.

In Poperinge (Proven) realiseert wvi de sociale 
verkaveling Terenburgseweg-Blokweg.

In Veurne krijgt het 
Suikerfabriekproject 
een website en een 
projectlogo om de 
communicatiestrategie 
te ondersteunen. 

In Oostende realiseert wvi 
samen met het Economisch 
Huis van Oostende het 
regionaal bedrijventerrein 
Kromme Elleboog.

In Alveringem kunnen 5 CO²-neutrale bedrijven terecht 
op het lokale bedrijventerrein Hostede. Wvi begeleidt 
hen om energiezuinige oplossingen te zoeken.



www.wvi.be

Sinds 2008 zet wvi 
zich – met Vlaamse 
overheidssteun – 
in om onbenutte 
bedrijfsgronden op 
de markt te krijgen. 
Dat is nodig om 
de economische 
ontwikkeling in onze 
regio te ondersteunen. 
Dat project wordt 
nu voortgezet.

on(der)benutte

In Vlaanderen – en zeker ook in onze provincie – is de 

druk om bijkomende open ruimte aan te snijden bijzon-

der groot, onder meer om de nijpende nood aan bedrijfs-

grond te lenigen. Om die druk te milderen moeten wij er 

primair voor zorgen dat alle reeds bestemde bedrijfsgron-

den optimaal worden gebruikt. Op onze eigen bedrijven-

terreinen voeren we al jaren proactief een stringent 

benuttingsbeleid: als de koper de opgelegde termijnen in 

de verkoopovereenkomsten niet respecteert, oefenen we 

ons terugkooprecht uit. 

92 hectare geactiveerd
Op bedrijventerreinen die niet door wvi worden beheerd, 

bleven gronden soms wel ongebruikt of onderbenut lig-

gen. Daarom neemt wvi sinds 2008 deel aan een active-

ringsproject van de Vlaamse overheid, samen met Lei-

edal en POM West-Vlaanderen. Voor wvi is duurzame 

ontwikkeling immers een essentieel onderdeel van onze 

missie en strategie. Dat doen we niet alleen door perce-

len gestructureerd uit te geven, maar ook door on(der)

benutte kavels te helpen activeren. Als ervaren ontwikke-

laar beschikt wvi bovendien over de nodige expertise om 

ongebruikte bedrijfsgronden in te richten en opnieuw in 

de markt te zetten.

Eerst werd de onbenutte bedrijfsgrond in West-Vlaan-

deren in kaart gebracht. Daarvan werd een segment van 

279 hectare grond geselecteerd waarvoor vermarkt-

ing haalbaar leek. Vervolgens probeerden onderhande-

lingsteams van wvi, Leiedal en POM West-Vlaanderen 

de eigenaars aan te porren om hun onbenutte grond zelf 

te gebruiken of hem te verkopen. Met succes: al ruim 92 

hectare – of een derde – is intussen geactiveerd. 

project wvi, Leiedal en POM wordt voortgezet

Stok achter de deur
De Vlaamse overheid heeft besloten om het pro-

ject voort te zetten en te intensiveren. Haar nieuwe 

actieplan ‘Activering on(der)benutte bedrijventerrei-

nen’ past in het economische expansiebeleid van de 

Vlaamse regering, dat gestalte kreeg in het decreet 

Ruimtelijke Economie (13 juli 2012). Met dat decreet wil 

de Vlaamse overheid de duurzame economische ont-

wikkeling versterken door in te zetten op een stevig 

bedrijfshuisvestingsbeleid. Dat kan onder meer door 

zorgvuldig ruimtegebruik te bewerkstelligen. Het 

activeren van on(der)benutte bedrijfsgronden draagt 

daartoe bij.

De komende drie jaar krijgt het partnerschap 

van wvi, Leiedal en POM van het Vlaams Agentschap 

Ondernemen 400.000 euro om activeringsteams op 

te zetten. Er komen ook enkele nieuwe accenten. Zo 

gaat de voorkeur nog altijd uit naar onderhandelin-

gen, maar als bedrijfsgrond onbenut blijft omdat de 

eigenaar speculatieve bedoelingen heeft, kunnen de 

activeringsteams onteigening als stok achter de deur 

houden. Voortaan nemen de activeringsteams ook 

percelen kleiner dan 0,5 hectare in het vizier. Ze kun-

nen ten slotte ook leegstaande gebouwen screenen en 

activeren, als die in aanmerking komen voor een seri-

eus reconversieproject.

MEER INFO: 

Kristof Denolf, Johan Proot, 050 36 71 71.

E-mail: k.denolf@wvi.be, j.proot@wvi.be

flash
Zoekt u als lokaal bestuur een ontwerper die uw 

project een extra kwaliteitstoets kan geven? Ziet u op 

tegen de rompslomp die een selectieprocedure met 

zich meebrengt? Meld uw project dan zeker aan voor 

de Oproep WinVorm. 

De Oproep wordt sinds 2012 twee keer per jaar 

georganiseerd door WinVorm, het samenwerkings-

verband voor vernieuwende ruimtelijke kwaliteit in 

onze provincie. De partners – wvi, Leiedal, de Provin-

cie West-Vlaanderen en de Vlaams Bouwmeester – 

gaan met die Oproep op zoek naar ontwerpers voor 

diverse opdrachten van West-Vlaamse lokale bestu-

ren. WinVorm wil hen ondersteunen om voor hun 

projecten ontwerpers en ontwerpteams te selecteren 

die architecturale, landschappelijke en ruimtelijke 

kwaliteit kunnen realiseren. 

De Oproep is een selectieprocedure gebaseerd op 

de formule van de architectuurwedstrijd. In een eer-

ste fase kunnen West-Vlaamse openbare besturen en 

organisaties ontwerpopdrachten, studies of master-

plannen indienen waarvoor het ereloon van de ont-

werper minder dan 200.000 euro (excl. btw) bedraagt. 

De projecten kunnen gaan over bouwkunde, steden-

bouw en landschapsarchitectuur. WinVorm zorgt 

ervoor dat de opdracht wordt gepubliceerd, maakt 

per project een lijst op van geselecteerde kandidaten 

die een projectvoorstel indienen en wijst uiteindelijk 

– samen met de opdrachtgever – de laureaten aan.

Voor de tweede Oproep Winvorm – die in januari 

werd afgerond – dienden 7 opdrachtgevers een project 

in. Tegen de zomer wordt een nieuwe Oproep gelanceerd.

MEER INFO

vindt u op www.west-vlaanderen.be/winvorm 

(kijk bij Oproep winvorm).

Kwaliteitsontwerp nodig?

Doe mee 
aan Oproep 
WinVorm

bedrijfsgronden activeren


