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Inleiding 

Het informatieve deel gaat in op de planningscontext waarbinnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet werken. 
Er wordt aandacht besteed aan juridische instrumenten inzake de ruimtelijke ordening. Vervolgens worden ruimtelijk 
relevante beleidsstudies besproken. Daarna wordt er aandacht besteed aan ruimtelijke analyses van deelstructuren en 
deelruimten. Beide analyses van de ruimtelijke orde worden samengevat in de synthesekaart van de bestaande 
ruimtelijke structuur. Naast de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur is er nood aan de uitwerking van een 
aantal deelstudies. 
 Figuur 1: inhoud informatief deel1

Situering

Plannings- en
beleidscontext

Knelpunten, kwaliteiten en potenties

Deelstructuren
ruimtelijk

Deelstudies

Huisvesting, werkgelegenheid, 
mobiliteit, zonevreemde activiteiten, ...

Deelruimten

knelpunten,
kwaliteiten

en potenties:
eerste aanzet

bevoorrechte
getuigen

 
Uit het voorgaande worden kwaliteiten, knelpunten en potenties gehaald. Dit deel vormt de scharnier naar het 
richtinggevend deel. Een inventaris wordt opgemaakt van de belangrijkste problemen in de gemeente. Er worden een 
aantal mogelijkheden (potenties) aangereikt van de wijze waarop bepaalde gebieden zich in de toekomst zouden kunnen 
ontwikkelen. 
Inhoudelijk is het document het resultaat van een onderzoek naar bestaande relevante gegevens die in diverse studies en 
documenten zijn vervat. De interpretatie van verschillende kaarten en luchtfoto’s vormt een belangrijk element bij de 
beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur. Het onderzoek is verrijkt met terreinwaarnemingen. 

 

                                                      
1 Het aanspreken van bevoorrechte getuigen is facultatief en hier niet voorzien. 
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1 Situering 

1.1 De gemeente in cijfers 
De gemeente Sint-Martens-Latem telde 8.350 inwoners in januari 2003. Aangezien de gemeente 1.432 ha groot is, komt 
dit neer op een bevolkingsdichtheid van 583 inwoners/km². Dit is hoger dan de bevolkingsdichtheid in de provincie 
Oost-Vlaanderen (458 inw/km²) en het Vlaams Gewest (442 inw/km²). Daarmee behoort Sint-Martens-Latem tot een van 
de dichter bevolkte gemeenten van het arrondissement Gent.  
 
Het aantal gezinnen nam voortdurend toe van 2.900 in 1991 tot 3295 op 1 januari 2003. Deze toename met ongeveer 
12% ligt iets hoger dan het provinciale gemiddelde (ongeveer 10%.) 

1.2 Macrosituering en bereikbaarheid 
 Kaart 1: administratieve grenzen  

 Kaart 2: situering van de gemeente  
De gemeente Sint-Martens-Latem ligt in de Leievallei in de provincie Oost-Vlaanderen, tussen Deinze en Gent. 
Per auto is de gemeente goed ontsloten: de N43 Kortrijk-Gent, die dwars door het zuidelijke deel van de gemeente naar 
het centrum van Gent loopt, geeft via afrit 14 Gent/Sint-Denijs-Westrem uit op de E40. Dit knooppunt ligt nauwelijks 3 
km ten oosten van het centrum van Sint-Martens-Latem. Naar het zuidwesten loopt deze steenweg naar het centrum van 
Deinze. Van daaruit is het afrittencomplex Nazareth op de E17 te bereiken. De meest directe toegang naar de E17 is via 
het centrum van De Pinte. 
Het station van De Pinte bevindt zich op 3 km van het centrum van Sint-Martens-Latem en heeft een goede verbinding 
met Gent Sint-Pieters en van daaruit met Antwerpen en Brussel. 
Aan Sint-Martens-Latem grenzen volgende gemeenten in wijzerzin: Deinze, Gent, De Pinte en Nazareth. 

1.3 Structuurbepalende elementen op macroniveau 
 Kaart 3: structuurbepalende elementen op macroniveau  
 
Structuurbepalende elementen voor de omgeving van Sint-Martens-Latem zijn  
 

 E40 en E17 
Sint-Martens-Latem ligt vlakbij twee internationaal belangrijke autosnelwegen: de E40 Brussel-Gent-kust en 
de E17 Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen.  

 
 Bovenlokale verbindingen 

Verschillende oude steenwegen doorkruisen de gemeente of liggen in de nabijheid. De belangrijkste hiervan 
zijn: 
 
De N43 verloopt over haar ganse lengte evenwijdig aan de E17. Alle grote kernen (Zoals Deinze en Kortrijk) 
worden rechtstreeks ontsloten op de E17, zodat haar verbindende functie op het regionale schaalniveau minder 
belangrijk is. 
Voor Sint-Martens-Latem, Sint-Denijs Westrem en het noordelijk deel van De Pinte is de N43 de belangrijkste 
verbindingsweg naar het hogere wegennet en naar het centrum van Gent. 
De N43 Kortrijk-Gent doorkruist de gemeente en scheidt Hooglatem van Deurle en Sint-Martens-Latem. De 
steenweg te Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem is een structuurbepalende drager van activiteiten. 
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De N466 loopt parallel met de N43 ten noorden van de gemeente. Ze vormt een alternatieve verbinding tussen 
Gent en Deinze waarbij ze ook een aantal kleinere gehuchten ten noorden van de Leie ontsluit richting afrit 13 
van de E40 en verder naar het centrum van Gent. 
 
De N437 (Pontstraat-Klapstraat) is noord-zuid georiënteerd en takt via afrit 12 te Nevele aan op de E40.  

 
 Stad Gent 

Sint-Martens-Latem ligt ten zuidwesten van Gent en grenst aan Sint-Denijs-Westrem, de zuidelijke 
deelgemeente van Gent. Gent is een stad met een regionale uitstraling en invloedssfeer. Gent is de 
belangrijkste tewerkstellingspool van de regio. Ook voor (hoger) onderwijs, winkels en (gespecialiseerde) 
diensten zijn de bewoners uit de omgeving aangewezen op de stad. 
Talrijke infrastructuren (o.a. steenwegen en spoorlijnen) zijn op Gent gericht. 
De perifere bebouwing van Gent strekt zich uit tot voorbij het centrum van Sint-Denijs-Westrem. Tussen Gent 
en Sint-Denijs ligt Flanders Expo, een regionale aantrekkingspool voor grote evenementen. 

 
 Deinze 

Sint-Martens-Latem grenst ten zuiden aan Astene, deelgemeente van Deinze. Ter hoogte van de 
gemeentegrens bevindt zich één van de laatste open-ruimtecorridors die de open ruimten rond de Leie verbindt 
met deze rond de Schelde. 
Deinze ligt aan weerszijden van de Leie en is rechtstreeks ontsloten op de E17. 
Deinze oefent als kleinere stad een geringere invloed uit op Sint-Martens-Latem dan Gent.  

 
 De Pinte 

De Pinte grenst aan Sint-Martens-Latem aan de zuidoostzijde met enerzijds  verkavelingen (open bebouwing) 
en anderzijds open landbouwlandschap (naar het zuiden richting Nazareth.)  
De Pinte wordt van Gent gescheiden door een relatief gave open ruimte die gedomineerd wordt door 
kasteelparken. 
Het zuiden van de Pinte is rechtstreeks ontsloten via de E17, het noorden via de N43 richting E40.  
Het station van de Pinte ligt zo’n 3 km van het centrum van Sint-Martens-Latem. De bewoners van Sint-
Martens-Latem die naar Gent willen, zijn op dit station aangewezen. 

 
 Nazareth 

Nazareth grenst ten zuiden aan Sint-Martens-Latem. De gemeenschappelijke grens wordt gekenmerkt door 
open ruimte, met o.a. de Hospicebossen langs de E17. 

 
 Leie en Schelde 

Sint-Martens-Latem ligt in het gebied tussen deze twee rivieren ten zuiden van Gent. 
De Leie vormt de noordwestelijke grens van de gemeente.  
De Leie aan Sint-Martens-Latem is de belangrijkste drager van de open ruimte. De belangrijkste 
natuurwaarden liggen langs de Leie. Ook oefent de Leie een sterke aantrekking uit voor (zachte) recreatie. 
Getuigen hiervan zijn de talrijke overzetveren en aanlegsteigers. 
De Schelde is drager van enkele van de grootste resterende aaneengesloten open ruimtes in Vlaanderen. 
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2 Plannings- en beleidscontext 

2.1 Juridisch - ruimtelijke beleidsdocumenten 

2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Volgens de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen2 is de gemeente Sint-Martens-Latem volledig in het 
buitengebied gelegen. In het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Gent werd een deel van Sint-Martens-
Latem opgenomen in het stedelijk gebied. Van de buurgemeenten maken (delen van) Gent en De Pinte deel uit van het 
grootstedelijk gebied Gent. Van een andere buurgemeente Deinze worden delen afgebakend als structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied. Sint-Martens-Latem valt ook buiten het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit. De riviervallei van 
de Leie is een structuurbepalend element voor het buitengebied. Sint-Martens-Latem is geen economisch knooppunt in 
tegenstelling tot het stedelijk gebied Gent en de buurgemeenten Deinze en Nazareth. Er zijn geen hoofdwegen noch 
primaire wegen geselecteerd op het grondgebied van de gemeente. 

Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Uit een evaluatie bleek dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op twee aspecten dringend herzien moest worden3. 
De oorspronkelijk tekst van het RSV hield een grotere opgave in voor de stedelijke gebieden dan nodig om de 
verhouding van 1991 te behouden tussen stedelijk gebied en buitengebied. Daarom formuleert de herziene tekst de 
verdeelsleutel in dezelfde begrippen zoals die bij de berekening werden gebruikt. In de gemeenten die gedeeltelijk in het 
stedelijk gebied liggen, moet de verhouding tussen het aantal woningen in het deel van de gemeente dat binnen het 
stedelijk gebied valt en het aantal woningen in het deel van de gemeente in het buitengebied blijven zoals ze in 1991 
was. 
 
Met de herbestemming van een zonevreemd gelegen bedrijf komt er geen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Het zou dan 
ook niet logisch zijn die herbestemming op te nemen in de ruimtebalans. Het doel van de ruimtebalans is immers 
behoefte en aanbod aan nieuwe bedrijfsruimte in evenwicht te brengen. De herziening zorgt ervoor dat de tekst van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op dat punt klaar en duidelijk is. Wanneer een zonevreemd bedrijf uitbreidt, wordt 
de uitbreiding wel op de balans gelegd. 

 

                                                      
2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 

december 1997 en bekrachtigd bij decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft. 
3 Gedeeltelijke herziening van het RSV, besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en bekrachtigd 
bij decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft. B.S. 21 april 2004. 
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2.1.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 
In onderstaande paragraaf worden de relevante elementen uit het richtinggevend en bindend deel van het provinciaal 
structuurplan4 opgesomd. Sint-Martens-Latem wordt gepositioneerd binnen de deelruimten en deelstructuren op 
provinciaal niveau. 

Sint-Martens-Latem binnen de Leieruimte 
De Leieruimte heeft een bufferfunctie in het spanningsveld tussen de stedelijke netwerken. Het aaneengroeien tot een 
verstedelijkte band moet worden voorkomen om de relaties tussen het westelijk en het zuidelijk open ruimte gebied te 
behouden. De ecologische, landschappelijke en toeristische waarde van de Leie moet worden behouden en versterkt. 
In de Leievallei worden landschaps- en natuurversterkende maatregelen voorzien. De open ruimte corridors tussen Sint-
Martens-Latem en respectievelijk Gent en Deinze worden behouden.  
Ontwikkelingen op het vlak van wonen worden gebundeld in de bestaande kernen langs de Leie. Woonuitbreidingen 
moeten rekening houden met de waterbergende functie van de vallei. Op de overgang van de vallei naar de kernen 
kunnen laagdynamische recreatieve infrastructuren ontwikkeld worden. 
In het noordelijk deel van de Leieruimte vormt de N43 als multifunctionele hoofdstraat een aanknopingspunt voor het 
ontwikkelen van wonen en woonondersteunende voorzieningen. 
Regionale bedrijvigheid wordt gebundeld in Deinze. In de andere kernen kunnen bijkomende lokale bedrijventerreinen 
voorzien worden. 

Sint-Martens-Latem in het Oost-Vlaams kerngebied 
Hoogdynamische ontwikkelingen worden opgevangen in het grootstedelijk gebied Gent. Verdere uitdeining van 
stedelijke functies in de omgevende dorpen en het vergroeien van deze dorpen met het stedelijk lichaam moeten 
vermeden worden. Wel kunnen een aantal perifere kernen ontwikkeld worden in samenhang met het grootstedelijk 
gebied. De dorpen staan enkel in voor de eigen lokale groei inzake wonen. De belangrijkste steenwegen worden 
gestructureerd als multifunctionele hoofdstraten en moeten goed bereikbaar zijn voor openbaar vervoer en fiets. 
Open ruimte wordt functioneel ingeschakeld in het stedelijk gebeuren. Aansluitend op het stedelijk gebied worden 
randstedelijke groenstructuren ontwikkeld en de valleien worden als ecologische en recreatieve assen doorgetrokken in 
het stedelijk gebied. Ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw, die een meerwaarde biedt voor het kerngebied, 
wordt ruimtelijk ondersteund. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste nederzettingsstructuur 
Sint-Martens-Latem werd door de provincie geselecteerd als hoofddorp, Deurle als woonkern. Het beleid ten opzichte 
van hoofddorpen en woonkernen is complementair aan dat van het stedelijk gebied. Een afremmend beleid inzake wonen 
en bedrijvigheid is noodzakelijk. Verdere groei van linten en verspreide bebouwing wordt tegengegaan.  
Volgende algemene ontwikkelingsperspectieven voor hoofddorpen en woonkernen zijn te vermelden: 
 

 mogelijkheid tot bijkomende ruimte voor woningen, lokale diensten en kleinhandel; 
 multifunctionele ontwikkeling; 
 verweving van functies; 
 een gedifferentieerde woningvoorraad; 
 een woningdichtheid van 15 woningen per hectare. 

 
Nederzettingen in het buitengebied komen tegemoet aan een specifieke en steeds aanwezige vraag inzake wonen. Voor 
grote bouwvolumes moet de aanwending voor meer ruimtebehoevende residentiële functie mogelijk gemaakt worden. 
Tevens zijn functiewijzigingen (wonen, horeca, aanvaardbare en verweefbare economische activiteit, …) mogelijk voor 
de hele waaier van bebouwing in het buitengebied, gaande van traditionele individuele woningen over typische 
gebouwen zoals wind- en watermolens tot industrieel archeologisch patrimonium zoals bijvoorbeeld vlasroterijen. 
Algemene doelstelling is het blijvend aanwenden van deze (vaak waardevolle) eigendommen in het buitengebied. Vaak 
gaat het om zonevreemde gebouwen waarvoor een passend juridisch kader moet opgemaakt worden.  

                                                      
4 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 18 februari 

2004. 
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Taakstelling inzake wonen 
Aangezien de partiële herziening van het RSV in werking is getreden, geldt het scenario 2 uit het PRS Oost-Vlaanderen. 
De taakstelling inzake woonbehoefte voor de periode 1991–2007 voor de gemeente Sint-Martens-Latem bedraagt 470 
wooneenheden5. 
De toegekende taakstelling per 100 inwoners in het deel van het stedelijk gebied moet  
20 % hoger liggen dan de toegekende taakstelling per 100 inwoners in het buitengebied. 
Indien er voldoende juridische voorraad blijkt te zijn om de taakstelling wonen op te vangen, kunnen geen 
woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden. Indien de gemeente de in het PRS toebedeelde aantal woningen reeds 
volledig ingevuld of overschreden heeft (sinds de start van de planperiode), kan ze gebruik maken van de provinciale 
reserve voor de buitengebiedgemeenten. Deze kan enkel in de hoofddorpen aangewend worden, tenzij het om sociale 
woningbouw gaat. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste open ruimte structuur 
Algemene doelstellingen voor de open ruimte: 
 

 het garanderen van de leefbaarheid van de beroepsland- en tuinbouw; 
 het optimaal functioneren van natuurelementen en een herstel van natuurlijke ecosystemen; 
 toeristisch-recreatief medegebruik van de open ruimte; 
 een kwalitatief en gediversifieerd landschap; 
 versnippering van de open ruimte door geïndividualiseerd gebruik vreemd aan de hoofdfunctie tegengaan. 

 
In het Oost-Vlaams kerngebied worden open ruimte fragmenten maximaal bewaard en wordt het recreatief medegebruik 
versterkt. Er zijn mogelijkheden voor de uitbreiding van glastuinbouw en sierteelt in open lucht. Bestaande open ruimte 
corridors tussen de nederzettingen worden gevrijwaard. 
Riviervalleien zijn dragers van natuur. Recreatief medegebruik kan binnen ecologische randvoorwaarden. Steden en een 
aantal dorpen aan de riviervalleien worden gezien als poorten voor toerisme en recreatie. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste landschappelijke structuur 
Doelstelling is waardevolle landschappen te behouden en nieuwe landschappen door landschapsbouw waardevol te 
maken. Wat nog rest aan gave landschapsrelicten en historische bakens moet maximaal worden bewaard. Indien dit niet 
mogelijk is, dienen nieuwe functies maximaal in het landschap te worden geïntegreerd. 
 
De Leievallei van Gent tot Deinze en de Hospicebossen zijn geselecteerd als relictzones; het kasteel van Ooidonk en 
Leiemeersen als ankerplaatsen. Voor deze gebieden geldt een beleid van behoud van de relictzones en het rekening 
houden met de omgeving en de context waarin de ankerplaatsen en bakens tot stand kwamen. 
 
Het kasteel van Ooidonk, samen met het kasteelpark, en de kastelen en kasteelparken in Sint-Martens-Latem zijn 
geselecteerd als structuurbepalend baken. 
 
Het boscomplex van Ooidonk-Leiehoek-Hospicebossen (Sint-Martens-Latem / Gent / De Pinte) en de alluviale bosjes in 
de vallei van de Leie zijn geselecteerd als boscomplexen. Het maximaal bewaren van deze elementen is het belangrijkste 
element van het ruimtelijk beleid. Bij versterking of uitbreiding wordt maximaal rekening gehouden met het reliëf en de 
hydrografische elementen. 
 
De open ruimte tussen Deurle-Eke en Deinze-Nazareth is geselecteerd als open ruimte corridor. In deze strook wordt 
geen nieuwe bebouwing die het dichtbouwen van het landschap in de hand werkt, toegestaan. 
 
De Leievallei is aangeduid als landschapsregio, structuurbepalend reliëfelement en structuurbepalend hydrografisch 
element. Volgende valorisatie- en ontwikkelingsperspectieven zijn aan deze selecties gekoppeld: 
 

 de valleigebieden, voet en flanken van heuvels en cuestas vrijwaren van bebouwing van elke aard en van 
infrastructuren; 

 aandacht voor gradiënten en toposequenties in het landschap, behoud en zichtbaar houden van 
hoogteverschillen en waar mogelijk hoogteverschillen accentueren; 

 uitzicht naar de vallei vrijwaren, o.a. door bebouwing van de open ruimte daar rond te vermijden; 
 accentueren van waardevolle sites zoals kastelen, meanders en donken in hun omgeving; 
 een gedifferentieerde aanpak van de verschillende riviersegmenten; 

                                                      
5 PRS Oost-Vlaanderen p. 315 
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 behouden en waar mogelijk versterken van de typische begroeiing van de vallei; 
 patroon van natuurlijke meandering behouden en waar mogelijk herstellen; 
 de landschappelijk – recreatieve rol ervan in de steden en dorpen te benadrukken. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste natuurlijke structuur 
In de Leievallei, al dan niet gedeeltelijk op het grondgebied van Sint-Martens-Latem, situeren zich drie 
natuuraandachtszones: de Drongenmeersen (4V1), de Latemse meersen – Keuzemeersen (4V2) en Ooidonk (4V3). 
 
Op de grens met Deinze is het verbindingsgebied Biezen – Wallebeek geselecteerd als natuurverbinding. De 
natuurfunctie is er ondergeschikt aan de primaire hoofdfunctie (doorgaans landbouw). De bestaande natuurwaarden 
worden versterkt met het oog op hun verbindende functie. Dit gebeurt door behoud, herstel en ontwikkeling van kleine 
landschapselementen en kleinere natuurgebieden. Beperkte uitbreiding van bossen, behoud van open ruimte en het 
garanderen of verhogen van de basismilieukwaliteit zijn algemene streefdoelen. 
 
De afbakening en inrichting van natuurverbindingsgebieden is een taak van de provincie. Daarnaast somt het PRS 
diverse mogelijke acties op zoals een gebiedsgericht aankoopbeleid of de opmaak van beheersplannen voor 
natuurverbindingsgebieden. 
 
De kastelensite Zwijnaarde – De Pinte – Sint-Martens-Latem, de bossen in de omgeving van Deinze en de bossen in de 
omgeving van De Pinte worden vooropgesteld als prioritaire bosuitbreidingsgebieden. 
 
Er is op het grondgebied van Sint-Martens-Latem geen ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang geselecteerd. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste agrarische structuur 
In agrarisch gebied is land- en tuinbouw de hoofdfunctie, maar niet de enige functie. Een differentiatie van het agrarisch 
gebied in functie van de bebouwingsmogelijkheden wordt vooropgesteld. In de valleigebieden zal landbouw een 
belangrijke functie blijven. Ze moet er wel rekening houden met randvoorwaarden in het kader van natuurontwikkeling 
en integraal waterbeleid. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
Sint-Martens-Latem maakt deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Leiestreek. Hierbij vormt de Leie 
het structurerend element in dit netwerk waarlangs en waarop vele toeristisch-recreatieve activiteiten (fietsen, wandelen, 
pleziervaart, passagiersvaart) plaatsvinden. Bijkomende infrastructuur van regionaal belang kan enkel in de stedelijke 
gebieden. 
 
Tussen Gent en Deinze moet de Leievallei de nodige aandacht krijgen om conflicten tussen toeristisch-recreatieve 
activiteiten enerzijds, en wonen en natuur anderzijds te voorkomen. De landschappelijke waarde van de Leievallei moet 
maximaal bewaard en hersteld worden, mede in het belang van het toerisme en de recreatie. Specifieke aandacht gaat 
naar water- en riviertoerisme op de Leie, inclusief mogelijkheden voor kano-, kajak- en zeilvaart. De bescherming van 
de natuurlijk waardevolle oevers en het milieu zijn daarbij een aandachtspunt. 
 
De Leie behoort tevens tot het toeristisch-recreatieve hoofdroutenetwerk waarbij goed uitgeruste verbindingsassen nodig 
zijn om alle mogelijke recreatieve langeafstandsbewegingen plaats te bieden. 
 
De Royal Latem Golf Club wordt als specifiek dagrecreatief knooppunt geselecteerd. De ontwikkelingsmogelijkheden 
worden bepaald op Vlaams niveau. 

Sint-Martens-Latem binnen de gewenste ruimtelijk-economische structuur 
Binnen de ruimtelijk-economische structuur wordt Sint-Martens-Latem als een buitengebied gemeente beschouwd. Het 
deel in het grootstedelijk gebied heeft immers geen taakstelling voor bijkomende regionale bedrijventerreinen. 
 
Voor gemeenten in het buitengebied stelt het PRS Oost-Vlaanderen een richtcijfer voorop van 5 ha voor nieuwe lokale 
bedrijventerreinen en terreinen voor herlokalisatie. 
 
Lokale bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijven die qua schaal en functie gericht zijn op de plaatselijke 
nederzetting. Bijkomende bedrijventerreinen kunnen voorzien worden aansluitend bij een hoofddorp of bij een bestaand 
bedrijventerrein. Een nieuw lokaal bedrijventerrein kan in principe niet ruimtelijk gesplitst worden. 
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Kleinhandel is volgens de visie van de provincie een woonondersteunende voorziening binnen de nederzettingsstructuur. 
In de kern moet kleinhandel zo veel mogelijk met het woonweefsel verweven worden. 
 
De N43 werd van Sint-Denijs-Westrem tot Deurle geselecteerd als kleinhandelsconcentratie buiten de kernen. Ze werkt 
enerzijds als hoofdstraat in de grootstedelijke omgeving maar is vooral gericht op de randgemeenten (Sint-Denijs-
Westrem, Sint-Martens-Latem, De Pinte). Anderzijds kan ze beschouwd worden als een uitloper van het grootstedelijk 
gebied Gent. In het stedelijk gebied kunnen de ontwikkelingen in hun huidige aard en omvang bestendigd worden en 
onder bepaalde voorwaarden uitbreiden. Voor kleinhandel van bovenlokaal belang buiten de stedelijke gebieden wordt 
een restrictief beleid gevoerd. Ze kan hoogstens blijven bestaan op het huidige niveau. 

Lijninfrastructuren 
Het Gentse voorstadsnet is een cruciaal element in het Oost-Vlaams kerngebied. Sint-Martens-Latem ligt niet op een van 
de assen van de hoofdstructuur van het openbaar vervoersnetwerk. Sint-Martens-Latem Dorp en Sint-Martens-Latem 
Golflaan zijn wel geselecteerd als grootstedelijke transferpunten voor het busnetwerk. Het station van De Pinte is een 
(boven)lokaal knooppunt. Het is een verzamelpunt voor reizigers uit de omliggende hoofddorpen en woonkernen 
(waaronder Latem en Deurle). Binnen de Leieruimte wordt de verkeersfunctie zoveel mogelijk naar de parallelle E17 en 
het openbaar vervoer (de spoorlijn en de N43 als openbaar vervoersas) verschoven. 
Deze deelruimtebenadering vertaalt zich in de wegencategorisering. 
 
De N43 (de verbindingsweg tussen Deinze en Gent) wordt vanaf de N60 (Sterre) tot de  Golflaan in Sint-Martens-Latem 
aangeduid als secundaire weg type III. Secundaire wegen type III zullen worden uitgebouwd tot openbaar vervoersassen. 
Belangrijke aspecten zijn de ruimtelijke inpassing, de fietsinfrastructuur, de doorstroming van het openbaar vervoer en 
een zekere filterende werking naar de stadskern. P&R parkings vangen het autoverkeer buiten de stadskernen op. 
 
Vanaf de Golflaan is de N43 een secundaire weg type II die functioneert als verzamelweg voor de omliggende gebieden. 
Leefbare doortochten in de hoofddorpen zijn een aandachtspunt6. 
 
De Leie maakt deel uit van het secundaire waterwegennet. Vooral haar rol in het toeristisch-recreatieve 
hoofdroutenetwerk is voor Sint-Martens-Latem relevant. 

Bindende bepalingen 
Selectie van: 
 

 Sint-Martens-Latem als hoofddorp; 
 Deurle als woonkern; 
 de N43 van Sint-Martens-Latem tot de provinciegrens met West-Vlaanderen als secundaire weg type II; 
 de N43 van de N60 (De Sterre) tot Sint-Martens-Latem als secundaire weg type III7; 

                                                      
6 De N437 is niet geselecteerd op bovenlokaal niveau. 
7 Uit beide laatste selecties wordt afgeleid dat het aanduiden van de Golflaan als eindpunt van de secundaire weg 

type III en beginpunt van de type II een richtinggevende en geen bindende bepaling is. 
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2.1.3 Gemeentelijke structuurplannen 
Met het oog op de aanpak van gemeentegrensoverschrijdende aspecten wordt een stand van zaken gegeven betreffende 
de planning en in het bijzonder de structuurplanning in de buurgemeenten. 
 
De stad Gent en de gemeente Nazareth hebben sinds kort een goedgekeurd structuurplan. De gemeente De Pinte is recent 
begonnen met de opmaak van het structuurplan (startfase.) Bij de stad Deinze ligt er al een voorontwerp op tafel. 

Gent8

‘Kernen in het buitengebied’ 
 
Deze woonkernen kunnen we nog beschouwen als echte dorpen die duidelijk losliggen van de aaneengegroeide 
agglomeratie. Oorspronkelijk zijn deze kernen zeer compact van aard. 
 
Baarle behoort als woonkern tot het buitengebied. Het beleid richt zich hier op kwalitatieve opwaardering en opvang van 
de lokale behoeften en een goede inbedding in de omliggende open ruimte. 
 
De visie rond randstedelijke groengebieden is vertaald in de afbakening van het grootstedelijk gebied. 

Nazareth9

Op het grondgebied van Nazareth bevindt het voornaamste raakpunt met Sint-Martens-Latem zich ten noorden van de 
E17. De omgeving van de Hospicebossen (cfr. zone op het gewestplan) komt in aanmerking als bosuitbreidingsgebied 
waarbij tevens een verbinding met het boscomplex van Ooidonk wordt gerealiseerd met zgn. ‘stapstenen’ (Scheldevallei 
via Robert Orlentvijver naar Hospicebossen). Het is daarbij wenselijk om een zachte, extensieve recreatie te koppelen 
aan deze ontwikkeling. 
 
Tenslotte moet ook opgemerkt worden dat er zich een opmerkelijke concentratie voordoet van recent gebouwde 
serregebouwen ten noordwesten van de Hospicebossen. Deze worden gegroepeerd in een zone voor glastuinbouw (in 
waardevol landschap) waarbij deze bestaande glastuinbouw beperkt wordt.  

Deinze10

Volgende elementen zijn relevant voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Martens-Latem. 
De gewenste ruimtelijke structuur van het GRS Deinze ziet de N43 als een continu verstedelijkt activiteitenlint doorheen 
de gemeente. Een verdere verlinting richting Sint-Martens-Latem is echter niet gewenst. Er wordt immers een open 
ruimte corridor behouden tussen Deinze - Astene en Deurle. 
 
In de Leievallei worden zones aangeduid met een natuurontwikkelingsfunctie en verwevingsgebieden natuur/landbouw. 
 
Meer specifiek is het enige deel van de rechteroever van de Leievallei dat zich op grondgebied Deinze bevindt, tussen de 
gemeentegrens en de Scheidbeek, aangeduid als zone met natuurontwikkelingsfunctie. In dergelijke zones is de 
natuurfunctie bovengeschikt aan andere functies. Natuur is hoofdgebruiker of wordt dit op termijn. Landbouw is 
ecologisch gericht. Vanuit natuur worden randvoorwaarden gesteld met betrekking tot landbouwgebruik. 
In functie van het in opmaak zijnde bedrijfs-BPA ‘Ally’ heeft de gemeente Sint-Martens-Latem de stad Deinze verzocht 
haar visie gedeeltelijk te herzien en af te stemmen op het overleg met de hogere overheden ter zake. 
 
De meander van Oteghemsham wordt omringd door een verwevingsgebied. De finaliteit van deze gebieden bestaat in de 
ontwikkeling van open ruimte functies (in dit geval landbouw en natuur) in onderling evenwicht. 
 
De N437 wordt in het structuurplan Deinze aangeduid als een bovenlokale weg. 

                                                      
8 Het structuurplan is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 april 2003. 
9 Het structuurplan is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 1 april 2003. 
10 IRTAS i.s.m. Soresma, Structuurplan Deinze, voorontwerp, december 2003. 
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2.1.4 Gewestplan 
 Kaart 5: gewestplan, goedgekeurde en in opmaak zijnde BPA’s. 

 
Sint-Martens-Latem valt in het gewestplan nr. 8 Gentse en kanaalzone11. Opvallend is het grote aandeel woongebied en 
woonparkgebied ten noorden van de N43. Het volledige duinengebied, met inbegrip van de dorpskern van Deurle en het 
gehucht Brakel, werd als woonparkgebied ingekleurd. Centraal werd een gedeelte gereserveerd als parkgebied, waarvan 
een groot deel d.m.v. een gewestplanwijziging in 1995 als golfterrein ingekleurd werd. Aansluitend op dit 
woonparkgebied werd een woonuitbreidingsgebied ingekleurd op de bovenloop van de Kuisloop, tussen de Oude 
Vierschaarstraat en de N43. Hierop sluit ten zuiden van de N43 een kleiner woonuitbreidingsgebied en een landelijk 
woonlint aan. 
 
Het centrum van Latem is gedeeltelijk ingekleurd als woongebied met cultuurhistorische waarde. 
 
Ten zuiden van de N43 ligt een groot woonuitbreidingsgebied (met enkele delen woongebied) tussen het woongebied 
van De Pinte en Sint-Martens-Latem (Brandstraat). Ten noordoosten hiervan bevindt zich een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied; ten zuidwesten een agrarisch gebied. In het uiterste zuiden van de gemeente is een woonlint ingekleurd 
langs de Klapstraat. 
 
De resterende open ruimte langs de Leie geniet theoretisch een relatief hoge bescherming. Zo zijn de Latemse Meersen 
en de Meersen te Deurle ingekleurd als natuurgebied, de Vetterskouter als parkgebied. In de Latemse Meersen werd aan 
het historische woongebiedje van Baarle-Frankrijk een stukje woonpark toegevoegd. 
 
Ook aan de overkant van de Leie zijn grote delen van de vallei beschermd: deels als natuurgebied, deels als parkgebied, 
deels als ecologisch waardevol agrarisch gebied. 
 
Er zijn geen industrie- of KMO-gebieden aanwezig op het grondgebied van de gemeente. 
 

 
 

                                                      
11 K.B. 14.09.1977 
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2.1.5 Gewestelijk RUP afbakening Grootstedelijk gebied Gent12 
 Kaart 4:  Afbakening van het grootstedelijk gebied Gent 
 
In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil zien 
ontwikkelen. Delen van Hooglatem en van de commerciële as langs de N43 vallen binnen de afbakeningslijn van het 
grootstedelijk gebied. 
Bovendien voorziet het gewestelijk RUP bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften voor maar liefst 32 
stedelijke projecten. Twee van deze projecten hebben betrekking op het grondgebied van Sint-Martens-Latem. 

Randstedelijk woongebied Hooglatem 
Het gedeeltelijk gerealiseerde woonuitbreidingsgebied Hooglatem is geschikt voor een verdere invulling met woningen 
omwille van de ligging aansluitend bij de activiteitenas Kortrijksesteenweg en de woonkern De Pinte. Deze ontwikkeling 
moet de identiteit als groen en residentieel gebied versterken. 
 
De ontwikkeling van Hooglatem is onmogelijk zonder een (voorafgaandelijke) oplossing voor de waterproblematiek. Dit 
start met het voorzien van voldoende ruimte voor de Nazarethbeek en de Hooglatembeek: de beekdepressies moeten van 
bebouwing gevrijwaard blijven. Ten westen en ten oosten van het deelproject wordt gebruik gemaakt van lager gelegen 
gronden en door beperkte reliëfwijzigingen en een pompinstallatie wordt het waterbergend vermogen verhoogd. 
 
Delen van het woonuitbreidingsgebied worden bestemd als randstedelijk woongebied. Het westelijk gedeelte en een deel 
van het agrarisch gebied ten oosten van Hooglatem worden ingericht in functie van waterbeheersing. 
 
Het randstedelijk woongebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten en kleinschalige 
onmiddellijk aan het wonen verwante voorzieningen. Onder ‘aan het wonen verwante voorzieningen’ wordt verstaan: 
winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, kleine bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, parkeer- 
en openbaar vervoervoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen, voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving. 
 
De ontwikkeling van het randstedelijk woongebied is gericht op het verhogen van het woningaanbod, het versterken van 
het randstedelijke en groene karakter, de realisatie van een kwalitatieve woonomgeving, de kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein en groene ruimte, het benutten van de mogelijkheden van het openbaar vervoer en van 
gemeenschapsvorming en op een zorgvuldig ruimtegebruik.  
 
De invulling gebeurt met een gedifferentieerde woningtypologie en dichtheid, aangepast aan de omliggende 
woonomgeving. De ontwikkeling van het randstedelijk woongebied gebeurt in meerdere fases, waarbij in elke fase een 
ruimtelijk samenhangend gedeelte van het gebied gerealiseerd wordt. De voorschriften leggen het bijvoegen van een 
inrichtingsstudie voor de ontwikkeling van grotere gehelen op. 
Via overdruk wordt reeds een fasering opgelegd. 
 
Natuurgebied is bestemd voor het realiseren van waterbeheersingswerken met het oog op de aanpalende woongebieden 
en voor het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en het herstel van natte natuur- en landschapswaarden. Het gebied 
heeft als hoofdfunctie natuur en waterbeheersing. Werken in functie van waterbeheersing moeten maximaal de 
hoofdfunctie ‘natuur’ ondersteunen. Landbouw, bosbouw, natuureducatie en recreatief medegebruik zijn mogelijk voor 
zover de hoofdfunctie niet in het gedrang komt. 

Groenpool parkbos 
De groenpool ‘Parkbos’ (Gent - De Pinte - Sint-Martens-Latem) is een multifunctioneel gebied met overwegend een 
open ruimte karakter, in- en omringd door een sterk verstedelijkt gebied. De hoofdrol als groengebied ten behoeve van 
zachte recreatie staat voorop, met als primaire componenten bos, stedelijke natuurelementen en landbouw. De groenpool 
omvat daarnaast veel andere functies die in een ondergeschikte maar niet onbelangrijke bijrol de multifunctionaliteit van 
het gebied in beeld brengen. 
 
De benaming ‘Parkbos’ refereert enerzijds naar het bebossingsproject en anderzijds naar de belangrijke landschappelijke 
waarde van het plangebied – de aanwezige kasteelparken en het open agrarische landschap. De gediversifieerde invulling 

                                                      
12 B. Vl. Reg. 16.12.2005 houdende de definitieve vaststelling (…); inzonderheid verordenend grafisch plan 13, 

deelproject Hoog-Latem en Parkbos. 
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van deze ‘groencomponent’ met parken, bossen, kleine landschapselementen, bulken, … vormt een belangrijk element 
van de natuurlijke structuur van het grootstedelijk gebied. 
 
Door het ontbreken van een fysieke begrenzing van het park zijn er portalen voorzien die op strategische plekken de 
aanwezigheid van het park markeren en als het ware de ontvangstruimtes vormen voor de bezoekers van het park.  
 
Het portaal Sint-Martens-Latem (één van de in totaal vier) biedt toegang tot het parkbos via de Kortrijksesteenweg. De 
functionele invulling wordt bij voorkeur gekoppeld aan het restaurant Het Oranjehuis. Door in te haken op bestaande 
horeca wordt de draagkracht van het portaal vergroot en moet er geen extra bebouwing en ontvangstinfrastructuur 
worden voorzien. 
 
In de groenpool is het garanderen van de leefbaarheid van de landbouwactiviteiten een belangrijk uitgangspunt. Daartoe 
zijn verschillende maatregelen genomen. 
 
De visie onderscheidt verschillende deelgebieden. Voor Sint-Martens-Latem is deelgebied 5 Grand Noblepark – Hoog 
Laethem relevant. Dit relatief geïsoleerd deelgebied wordt gedomineerd door de centrale positie van kasteel Grand 
Noble. De spoorlijn Gent-Kortrijk creëert langs weerszijden achterkanten. De aldus ontstane restruimte vormt een 
onderdeel van de boskern rond Grand Noble. Dit deelgebied houdt een open relatie met de natte weilanden rond de 
Nazarethbeek. Er dient gestreefd te worden naar een vloeiende overgang tussen beide gebieden. 
 
Op het grondgebied van Sint-Martens-Latem zijn twee bestemmingen van toepassing. 
De zone grenzend aan de bebouwing langs de Kortrijksesteenweg is bestemd als natuurgebied (art. 3, zie voorgaande). 
De zone grenzend aan de Keistraat heeft bestemming agrarisch gebied (art. 9), bestemd voor beroepsland- en tuinbouw. 
Bos, natuur- en landschapsbehoud, herstel en –ontwikkeling en hoevetoerisme zijn ondergeschikte functies. De vestiging 
van nieuwe bedrijfszetels is niet toegelaten. 
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2.1.6 BPA’s 
Kaart 5: gewestplan, goedgekeurde en in opmaak zijnde BPA’s. 

 
BPA D/4236/10A langs de Kortrijksesteenweg. 
Dit BPA vermeldt vooral voorschriften omtrent morfologie en typologie van de bebouwing langs de N43. Bedoeling was 
te vermijden dat langsheen de steenweg een aaneengesloten lint van gebouwen zou ontstaan. De voorschriften 
behandelen vooral zaken als bouwlijnen, tussenafstanden e.d. Daarnaast voorziet het BPA voor de achterliggende 
percelen woongebouwen in open bebouwing, wat in feite neerkomt op de bestendiging van de situatie. Anno 2002 
kunnen we stellen dat het BPA grotendeels gerealiseerd is en inderdaad heeft geleid tot een zekere openheid in het 
totaalbeeld van het commercieel lint. 
 
BPA D/4236/16 Lijnstraat 
Dit BPA ten zuiden van de N43 voorziet in een containerpark en een loods voor de gemeentelijke technische dienst, met 
bufferzone. De loods zal ontsloten worden via de Lijnstraat. De realisatie van de volgens het BPA voorziene 
infrastructuur is in uitvoeringsfase.  
 
BPA Oude Vierschaar RP990/44064/0170 
Dit BPA voorziet een zone voor gegroepeerde woningbouw/woonerf, met maximum 10 woningen en een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen, meer bepaald voor de huisvesting van de KSA-Deurle. De bouw van het KSA-lokaal is 
reeds uitgevoerd. 
 
BPA Rosdamvallei RP 990/44064/0180  
Dit BPA vrijwaart een natuurlijk overstromingsgebied langs de Rosdambeek tussen de N43 en het Borluutpark te Sint-
Denijs-Westrem (weliswaar beperkt in oppervlakte). Voor de woningen langs de Zevecotestraat werd het behoud van de 
open bebouwing als overgang tussen de kern en de vallei nagestreefd. 
 
BPA Ally RP 990/44064/02.0 
Een bedrijfs-BPA voor een zonevreemd gelegen melkveebedrijf langs de Oude Pontweg. 

2.1.7 RUP’s (BPA) in opmaak 
Volgende BPA’s en RUP’s zijn in opmaak: 
 
BPA Kortrijksesteenweg Oost 
Uitgangspunt voor de opmaak/herziening van het BPA is het aanreiken van een oplossing voor de problemen die zijn 
ontstaan door de zeer gedetailleerde intekening op kadastrale basis. Ook het deel ten zuiden van de N43, destijds 
uitgesloten van goedkeuring, wordt mee opgenomen om de bestemming ‘wonen’ volgens het gewestplan te kunnen 
verfijnen. Het BPA schenkt bijzondere aandacht aan de menging van functies waarbij ook het wonen nog een belangrijke 
plaats heeft. Het BPA werd voorlopig aangenomen in de gemeenteraadszitting van 24 april 2006. 
 
RUP Zonevreemde woningen  
Het betreft de voorbereiding van een RUP op basis van de ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen 
geformuleerd in voorliggend structuurplan.  
 
RUP Zonevreemde bedrijven  
Het betreft de voorbereiding van een RUP op basis van de ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen 
geformuleerd in voorliggend structuurplan. Indien mogelijk en wenselijk wordt dit nog via de procedure van een RUP 
geregeld. 
 
RUP Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten  
RUP voor de zonevreemde verenigingsactiviteiten in de Kwakstraat en voor de manege langs de Broekstraat. 
 
RUP (BPA) Deurle-dorp  
RUP voor de ordening van het dorpscentrum van Deurle en omgeving met bijzondere aandacht voor het behoud van 
enkele groene ruimten (landduinrestanten) en het woonparkkarakter gekenmerkt door een lage woningdichtheid en 
private parken. 
 
RUP Latemkouter  
RUP voor een samenhangende ontwikkeling en inrichting voor een binnengebied in de kern met bijzondere aandacht 
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voor het aanbieden van een gedifferentieerde woningtypologie en behoud van het molenzicht. Ook voor de 
handelsactiviteiten langs de Maenhoutstraat en de Latemstraat zullen voorschriften worden bepaald. 
 
RUP Molenhoek  
RUP voor de realisatie van de ‘sport- en recreatiecluster’ tussen de Lijnstraat/N43 en de Molenhoekstraat, zoals verder 
beschreven. 
 

2.1.8 Beschermde landschappen, monumenten en 
dorpsgezichten en erkende natuurreservaten 

Kaart 6: situering van de beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten 

 
Sint-Martens-Latem heeft een omvangrijk historisch en landschappelijk patrimonium.  

Beschermde landschappen 
 De Leiemeersen te Sint-Martens-Latem, M.B. 07.11.2005. 
 Het Duinengebied te Sint-Martens-Latem (golfterreinen en bos Van Schoote), M.B. 15.07.1994, vernietigd 

door Raad van State 11.06.2004. 

Beschermde monumenten 
 Oude Hoeve ‘Tempeliershof’, 28.10.1943. 
 Korenwindmolen, 30.04.1945. 
 St. Aldegondiskerk, interieur: K.B. 28.05.1979, gebouw: M.B. 01.12.2000. 
 St.-Martinuskerk en kerkhofmuur, B. Vl. Reg. 28.07.1983. 
 Woonhuis en Atelier Edgar Gevaert (Kapitteldreef 45 en 4), M.B. 28.03.1996. 
 Villa-interieur-tuinarchitectuur Vandevoorde (Philippe de Denterghemlaan 2), M.B. 30.05.1996. 
 Villa Pintelon met tuin (Elsakkerweg 29), M.B. 14.03.2000. 
 Houten windmolentje Cyriel Buysse, M.B. 06.06.2001. 
 Zes ‘kunstenaarswoningen’ (Latemstraat 12, Koperstraat 20, Baarle-Frankrijkstraat 10, Kortrijksesteenweg 62, 

Xavier De Cocklaan 5, Gustaaf De Smetlaan 1), M.B. 20.01.2006 vaststelling ontwerp van lijst. 

Dorpsgezichten 
 Sint-Aldegondiskerk met omgevend kerkhof, K.B. 28.05.1979. 
 Sint-Martinuskerk en omgeving, B. Vl. Ex. 28.07.1983. 
 Huis familie Gevaert en omgeving, M.B. 01.08.1986. 
 Dorpskom Deurle, M.B. 16.12.1991. 

Erkend natuurreservaat 
Kaart 7: situering van de erkende natuurreservaten 

 
 Latemse meersen, E-111: 19 ha, M.B. 29.08.2003. 

2.1.9 Habitat- en vogelrichtlijngebieden 
Op het grondgebied van de gemeente situeren zich geen habitat- of vogelrichtlijngebieden. Het meest nabije 
habitatrichtlijngebied is gelegen te Deinze (bos Kasteel van Ooidonk). 

2.1.10 Ramsargebieden 
Noch op het grondgebied van Sint-Martens-Latem, noch in de onmiddellijke omgeving situeren zich Ramsargebieden. 
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2.1.11 Afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het VEN. Het IVON 
wordt in een latere fase afgebakend. 
 
Het VEN is een selectie van bestaande waardevolle en gevoelige natuurgebieden. Het is opgebouwd uit grote eenheden 
natuur (GEN’s) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO’s). Binnen GEN’s en GENO’s gelden dezelfde regels. 
 
Het VEN heeft voornamelijk tot doel de natuur in Vlaanderen beter te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen. Voor 
de burger en de overheid gelden bijkomende rechten en plichten. 
 
Voor elk gebied van het VEN (en IVON) wordt natuurrichtplan opgemaakt. Een natuurrichtplan bevat een algemene 
gebiedsvisie voor het VEN-gebied en maatregelen om die visie te bereiken. Het richtplan kan binnen een VEN-gebied 
bijkomende beschermingsmaatregelen instellen. 
 
Activiteiten op deze gronden (landbouw, bosbouw, …) zijn ook na de selectie als VEN-gebied toegelaten, voor zover ze 
geen onherstelbare schade aan de natuur toebrengen. Voor landbouwgronden bestaat er de mogelijkheid tot grondruil. 
Gronden binnen het VEN kunnen geruild worden voor evenwaardige percelen binnen de agrarische structuur. Hiervoor 
wordt binnen de VLM een grondenbank opgericht. 
 
Het verbouwen en/of uitbreiden van gebouwen in gevoelige gebieden blijft het onderwerp van de decreten betreffende de 
ruimtelijke ordening. De aanwijzing als VEN verandert hieraan niets. 
 
Het GEN-gebied ‘De vallei van de Benedenleie’ (code 213) situeert zich in de Leievallei, (gedeeltelijk) op grondgebied 
van Sint-Martens-Latem. Het GEN bestaat uit de Keuzemeersen (grondgebied Gent), de Latemse Meersen, een strook 
langs de Scheidbeek, Otegemsham en een strook langs de Leie ter hoogte van de Vetterskouter. 
De Latemse meersen en de Keuzemeersen zijn een natuurlijke vallei van de niet-rechtgetrokken Leie met kleiige 
laaggelegen graslanden of meersen die in de winter plaatselijk nog overstromen, een zandige oeverwal en donken.  

2.2 Sectorale beleidsdocumenten 
 Kaart 7: sectorale beleidscontext natuur 

2.2.1 Landinrichtingsproject Leie en Schelde: algemeen 
richtplan 

De Vlaamse Landmaatschappij werkte een landinrichtingsproject Leie en Schelde uit. Bij besluit van 26 oktober 1994 
werd het gebied van het project afgebakend en werd beslist tot de opmaak ervan. Het projectrapport werd goedgekeurd 
bij M.B. van 13.02.2001. 
Het gebied wordt begrensd door de stedelijke agglomeratie Gent, het kanaal Gent-Oostende, het Schipdonkkanaal, de 
wegen Deinze-Zingem (Nazareth) en de vallei van de Schelde. De gemeente Sint-Martens-Latem valt volledig binnen dit 
landinrichtingsproject. 
 
Het richtplan omvat de grote opties voor de inrichting en een overzicht van de noodzakelijke maatregelen, handelingen 
en werken. Het richtplan werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 30 juni 1998. 
In het richtplan wordt uitgegaan van het vallei-interfluvium-concept dat ontwikkelingen mogelijk maakt naargelang de 
kenmerken (kwaliteiten, potenties, draagkracht, beperkingen) van de deelgebieden. Voor Sint-Martens-Latem zijn de 
alluviale vlakte van de Leie, het kouter/bulkenlandschap van Leie en Kale en de dekzandgebieden van het centrale 
gedeelte van belang. 

Alluviale vlakte van de Leie 
In de alluviale vlakte van de Leie staat het behoud van het ‘open’ meersen/donkenkarakter, met voortzetting van 
grondgebonden landbouw, voorop.  
Plaatselijk kan de aanplanting van schermgroen aangewezen zijn. Ook het behoud van de meanderende loop van de 
rivier wordt nagestreefd. Agro-industriële constructies, glastuinbouw en infrastructurele ingrepen die de recreatiedruk 
verhogen worden als ongewenst beschouwd. Te Baarle-Frankrijk op de Latemse meersen komt echter reeds 
glastuinbouw voor. 
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Kouter/bulkenlandschap van Leie en Kale 
Het oostelijk deel van de gemeente, tussen de Kortrijksesteenweg en De Pinte, en het zuidwestelijk deel, rond de 
Klapstraat en langs de spoorweg, maken deel uit van het zuidelijke open gebied van het kouter/bulkenlandschap van Leie 
en Kale. 
 
Het behoud van de gaaf gebleven kouters en het benadrukken van het grootschalige en open karakter wordt 
vooropgesteld. Toch wordt bosuitbreiding ook als wenselijk beschouwd. De perceelsrandbegroeiing is sterk geopend, 
maar plaatselijk kan de netwerkstructuur van kleine landschapselementen verdicht worden vanuit het oogpunt van 
landschap en natuur. Schermgroen is selectief aangewezen. 
 
Verhoging van landschappelijke herkenbaarheid van de aanwezige beken d.m.v. beekbegeleidende beplanting is 
aangewezen. 
 
In het meest zuidelijke gedeelte van de gemeente is tuinbouw belangrijk. Dit gedeelte komt ook in aanmerking voor 
glastuinbouw en intensieve groententeelt in openlucht. 
 
Op het grondgebied van de gemeente bevindt zich in het westen, langs de Leie, de aanzet van één van de twee enige 
overgebleven open-ruimtecorridors tussen het Leielandschap en het voormalige Scheldeveld: de Vetterskouter. De open-
ruimte-corridor loopt door van Ooidonk (Bachte-Maria-Leerne, Deinze), via de Hospicebossen (Nazareth) naar Eke. 
Behoud van deze open-ruimtecorridor wordt als zeer belangrijk omschreven. 
 
Aansluitend op het kouter/bulkenlandschap van Leie en Kale bevindt zich, langs de oostgrens van de gemeente, een deel 
van het voormalige Scheldeveld dat met z’n kasteelparken en dreven relatief goed bewaard gebleven is. Dit gebied komt 
in aanmerking voor bebossing. Ten zuiden van de gemeentegrens ligt het deel van het voormalige Scheldeveld dat grote 
transformaties ondergaan heeft door de aanleg van de E17 en de bebouwing. Bosuitbreiding van de Hospicebossen 
(Nazareth) wordt er als zeer wenselijk beschouwd. 

Centrale gedeelte 
De dekzandgebieden van het centrale gedeelte van de gemeente zijn meestal bebouwd. Het grootste deel van de 
gemeente wordt tot de verstedelijkte zone tussen Gent en Deinze gerekend. Alleen het centrale gedeelte hiervan, een 
gebied met typische duintopografie rond de Buizenberg en het golfterrein, is nog van bebouwing gevrijwaard gebleven. 
Behoud en aanleg van bos wordt vooropgesteld. 
Aanleg van schermgroen rond de bebouwde kern geeft een landschappelijke meerwaarde aan het gebied. 

Inrichtingsplan recreatie-as Deinze-Gent 
In uitvoering van het richtplan werd een inrichtingsplan recreatie-as Deinze-Gent uitgewerkt. Het deelproject is 
inmiddels goedgekeurd en in uitvoering13. 
 
Tussen de ‘harde’ recreatiepolen Blaarmeersen (Gent) en Brielmeersen (Deinze) wordt een zachte recreatie-as 
uitgebouwd. Het projectgebied wordt begrensd door de N43 in het zuiden en door de N466 (Leernsesteenweg) in het 
noorden. 
 
Verschillende wandel- en fietsroutes doorkruisen het gebied. De belangrijkste hiervan is de Leiestreekroute die van Gent 
door Sint-Martens-Latem naar Deinze loopt. 
 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaande wegen en paden (Leiestreekroute). Er wordt voorzien in een aantal 
verbeteringen van slecht onderhouden delen (Oude Pontweg, verbinding Meersstraat-Vossestaart).  
De aanleg van een fietspad langs de Pontstraat tot aan de Kerkweg, dubbel of enkel aan beide zijden, werd opgenomen in 
het plan en wordt verder onderzocht. 
 
 
 

                                                      
13 Bron: VLM, juni 2004 
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2.2.2 Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen 
Een deel van het valleigebied werd opgenomen in het Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen (VLM 1999). 
 
Het project werd ingesteld op 29 juni 1999 en omvat delen van de gemeenten Sint-Martens-Latem, Deinze en Gent. Een 
eerste projectuitvoeringsplan is uitgevoerd. Het projectgebied valt op het gewestplan  voor 277 van de 284 ha samen met 
natuurgebied en valleigebied. 
 
Het ecologisch wensbeeld is een door sloten doorsneden meersenlandschap van hoofdzakelijk half-natuurlijke 
graslanden met overgangen naar de drogere milieus van de fossiele oeverwallen en rivierduinen. Door het 
oorspronkelijke maaiveld te herstellen, kunnen opnieuw kwelstromen en de daaraan verbonden specifieke ecotopen 
ontstaan. De plaatselijke aanwezigheid van bomenrijen en kleine bosjes bepaalt de afwisseling tussen open en gesloten 
landschappen. Er is ruimte voor aangepaste recreatie en natuureducatieve voorzieningen. 

2.2.3 GNOP 
Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Sint-Martens-Latem werd in 1996 in opdracht van het gemeentebestuur 
opgesteld. De drie belangrijkste punten uit het actieplan zijn:  
 

 uitbouw natuurreservaat Latemse meersen; 
 natuurontwikkeling in Hooglatem; 
 tegengaan vertuining van (woonpark) bossen en stimuleren behoud van bossen. Uitbouw speel-/sportbos 

(mogelijk aansluitend op de Hospicebossen). Schermbossen langs KMO N43. Totale bosuitbreiding: streefdoel 
82ha. 

 
Daarnaast komen volgende voor het ruimtelijke beleid belangrijke doelstellingen naar voren: 
 

 behoud open ruimte; 
 behoud typische (cultuur)historische landschapseenheden en landschapselementen; 
 inkaderen storende elementen (o.a. lintbebouwing) in het landschap; 
 behoud, aanplant en beheer van knotbomenrijen, houtwallen en haagkanten; 
 tegengaan van versnippering; 
 integraal waterbeheer: vnl. bekenproject Hooglatem met aanleg van buffer(bekken)s en aandacht voor 

woon(uitbreidings)gebieden die in overstromingsgebied liggen; 
 aandacht voor recreatiemogelijkheden in de natuursfeer. 

2.2.4 Gemeentelijk mobiliteitsplan 
Het beleidsplan van het mobiliteitsplan Sint-Martens-Latem14 stelt concrete maatregelen voor om een lokaal 
verkeersbeleid te voeren en geeft tevens suggesties aan de hogere overheden. De categorisering van de lokale wegen 
wordt overgenomen in de richtinggevende en bindende bepalingen van het structuurplan. 

Autoverkeer 
Het weren van het doorgaand verkeer uit de kernen van Latem, Deurle en Hooglatem is een algemene beleidsoptie. 
 
Voor het parkeren is het stand-still principe het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat het aantal parkeerplaatsen over de ganse 
gemeente ongeveer gelijk blijft. Er wordt via een reorganisatie een verschuiving van parkeerplaatsen naar de kernen 
verwezenlijkt. Dit mag echter niet leiden tot een wildgroei aan parkeerplaatsen. Daarom wordt een randparking voorzien 
om de verkeers- en parkeerdruk ten gevolge van toerisme en recreatie in de kernen tegen te gaan (t.h.v. de geplande 
sportzone Lijnstraat). 
 
Deze randparking dient men te linken aan de opstapplaatsen voor het openbaar vervoer, namelijk park and ride-
voorzieningen ter bevordering van een gewijzigde modal split (toename reizigers openbaar vervoer). De meest geschikte 
P&R-voorziening is deze aan de overgang van de secundaire weg II en III. 
Een aantal gevaarlijke kruispunten krijgen aandacht, met name op de N43 (kruispunt met Twee Dreven, 
Golflaan/Moeistraat, Maenhoutstraat, en Lijnstraat – Oude Vierschaarstraat), op de Pontstraat (kruispunt met de  
Philippe De Denterghemlaan en de Dorpsstraat) en op de Klapstraat (kruispunt met Langs de Spoorweg). 

                                                      
14 iris consulting i.o.v. de gemeente Sint-Martens-Latem, Mobiliteitsplan Sint-Martens-Latem: fase 3: beleidsplan, 

december 2004. 
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Openbaar vervoer 
Het beleidsplan onderscheidt snelvervoer op de N43 en voor de verbinding met het station van De Pinte, aansluitend 
lokaal vervoer ter ontsluiting van de kernen en vraagafhankelijk openbaar vervoer dat het overige grondgebied van de 
gemeente ontsluit. 
 
De assen Gent-Deinze en Sint-Martens-Latem-De Pinte zijn assen voor snelle, comfortabele en frequente openbaar 
vervoersverbindingen. Op het deel weg dat als secundaire III geselecteerd is, is een afzonderlijke bedding een minimum 
vereiste. Drie mogelijke varianten worden weerhouden: 
 

 plaatselijk vrije busstroken ter hoogte van de filegevoelige kruispunten; 
 vrije busbaan langs de N43, vanaf de grens met het grootstedelijk gebied richting Gent; 
 doortrekking tramlijn tot in Sint-Martens-Latem (grens grootstedelijk gebied). Deze variant wordt op zeer 

lange termijn gepland, ze wordt voorzien in het Pegasusplan van Oost-Vlaanderen als een van de laatste acties 
(de horizon van het Pegasusplan is 2025). 

 
De ontsluiting van Hooglatem via het openbaar vervoer wordt gewaarborgd via enerzijds een goede dienstregeling en 
een vrije bedding/busbaan langs de N43 en anderzijds via een goede verbinding met het station van De Pinte. 
 
Naast deze optimale assen, dient er verder een goede aansluiting te worden voorzien tussen de bovenstaande sneldienst 
en het aansluitend lokaal openbaar vervoer. De verbinding tussen de kern Latem dient optimaal te worden uitgebouwd, 
zowel naar Gent als aansluitend op de N43.  
 
Daarnaast biedt de invoering van belbussen een oplossing voor de meer afgelegen en dunbevolkte gebieden. De wijken 
die door een belbus bediend dienen te worden zijn Brakel, Nelemeersstraat en Broekstraat. 
 
Ter hoogte  van de overgang tussen de secundaire weg II en III wordt een P+R voorziening ingericht. 

Langzaam verkeer 
Het fietsroutenetwerk dient niet verder te worden uitgebouwd in kilometers, maar de ontbrekende schakels dienen te 
worden weggewerkt. Ook extra maatregelen inzake verkeersveiligheid moeten op deze routes genomen worden. 
 
Het beleidsplan voorziet de aanleg van een fietspad langs of parallel aan de Pontstraat en van vrijliggende fietspaden 
langs de Mortelputstraat, Heidebergen, de Klapstraat ten zuiden van de spoorweg en een deel van de Oude Pontweg. 
 
Ook fietsroutes aan de Leie in de Latemse meersen zouden voor meer continuïteit en aantrekkelijkheid zorgen in de 
fietsroutenetwerken. Daarnaast ontbreken er ook schakels in de fietsroutes in de omgeving van de Muldersdreef en de 
Oude Vierschaarstraat, evenals op de Golflaan. 
 
De wijk Hooglatem moet goed ontsloten worden voor de fietsers en fietsverbindingen van de kern van Latem naar het 
station de Pinte en vanuit het landbouwbasisgebied in Deurle naar het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem dienen optimaal 
door Hooglatem te gebeuren, daar waar het kan langsheen de beken. 
 
Nieuwe lokale fiets- en voetwegen zijn: Baarle-Frankrijkstraat – Brakelmeerstraat (Latemse meersen), Pontstraat – 
Xavier De Cocklaan (Vetterskouter) en in Hooglatem een verbinding tussen het parkbos, de nieuwe wijken en de 
geplande nieuwe sportzone. 
 
Speciale aandacht dient verder te gaan naar het verbeteren van de oversteekbaarheid van de N43 en de N437. Volgende 
onveilige kruispunten dienen verbeterd te worden: 
 

 het kruispunt van de Pontstraat (N437) met de X. De Cocklaan; 
 het kruispunt van de Golflaan/Moeistraat met de Kortrijksesteenweg (N43);  
 het kruispunt van de Maenhoutstraat met de Kortrijksesteenweg (N43); 
 het kruispunt van de P. De Denterghemlaan met de Pontstraat (N437); 
 het kruispunt van de Dorpsstraat met de Pontstraat (N437). 

Voetgangers 
De oversteekbaarheid van belangrijke wegen zoals de N43 en de N437 dient te worden verbeterd. Daarvoor moeten 
onveilige kruispunten (zie hierboven) worden heringericht. Ook in schoolomgevingen moeten maatregelen genomen 
worden om de oversteekbaarheid te garanderen. 
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Doorheen de gemeente lopen talrijke veld- en voetwegen. Deze hebben een belangrijke functionele en recreatieve 
functie. Algemeen wordt het behoud en het onderhoud van de publiek toegankelijke paden vooropgesteld, zeker daar 
waar ze een veilige alternatieve verbinding vormen. Nieuwe voetwegen en/of verbeteringswerken zijn gepland ter 
hoogte van:  
 

 Baarle-Frankrijkstraat – Brakelmeersstraat: herstel en heropening wandelpad; 
 Pontstraat – X. De Cocklaan: heropening buurtweg parallel aan de Leie; 
 Hooglatem: openstelling knuppelpaden langs Nazarethbeek + nieuwe verbindingen. 

2.2.5 Bovenlokale fietsroutenetwerken 
Kaart 8: bovenlokaal fietsroutenetwerk 

 
Op het grondgebied van de gemeente lopen delen van het tracé van zowel het provinciaal fietsroutenetwerk als het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De routes zijn verspreid over het volledige grondgebied. De hoofdlijnen zijn 
vooral noordoost – zuidwest georiënteerd. 

2.2.6 Verkeersstudie Muldersdreef 
De studie komt tot het besluit dat het autoverkeer in dit gebied in de toekomst nog zal toenemen (met of zonder het ABS-
project) en dat er dient ingegrepen te worden wil men het rustige bewonerskarakter behouden. 
 
Het heeft geen zin de wegprofielen te willen aanpassen, noch enkele rijrichtingen in te voeren. Beide maatregelen zetten 
aan tot nog meer verkeer en grotere snelheden. 
De voorgestelde oplossing bestaat erin op enkele plaatsen een auto-barrière te plaatsen. 
  

2.2.7 Pegasusplan 
In het Pegasusplan Oost-Vlaanderen 2003–2025 streeft De Lijn naar een daling met 7% van het aantal auto-kilometers in 
de regio. De Lijn wil jaarlijks ook 15 miljoen reizigers extra vervoeren. Daarom wil ze met een duurzaam en innovatief 
openbaar vervoernetwerk de mobiliteitsproblemen in en om Gent structureel aanpakken. 
 
Het plan bepaalt de acties en investeringen in de komende 22 jaar. Het project voorziet nieuwe tramlijnen en meer 
bussen. Het speelt in op het zogenaamde zandlopermodel van het Ruimtelijk Structuurplan Gent met vier lobben. 
 
Op grootstedelijk niveau wordt het basisnet gevormd door de grootstedelijke tramstructuur van zes lijnen. Lijn 2 voorziet 
een verbinding tussen Sint-Martens-Latem en Oostakker met een basisfrequentie van 8 voertuigen per uur. In de 
vooropgestelde fasering is krijgt de aanleg van deze lijn echter geen prioriteit. 
 
Naast de zes tramlijnen voorziet het plan nieuwe faciliteiten voor  Park & Ride verder weg van het stadscentrum en een 
uitbreiding van het bestaande busnetwerk. 
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2.3 Synthese plannings- en beleidscontext 
 Kaart 9: synthesekaart plannings- en beleidscontext 

 
Sint-Martens-Latem heeft een aantal belangrijke elementen voornamelijk gekoppeld aan de Leievallei.  
Vooral voor het gebied ten noorden van de N43 formuleren de bovenlokale planningsactoren bijzondere 
ontwikkelingsperspectieven zoals voor het hoofddorp, de Latemse meersen en Keuzemeersen als GEN-gebied, het 
natuurreservaat, secundaire weg type II en III,… 
Tevens krijgen belangrijke gebieden het beschermd statuut van landschap en dorpsgezicht mee. 
Ten oosten en westen van de gemeente Sint-Martens-Latem bevinden zich twee belangrijke openruimtecorridors die 
geselecteerd zijn als natuurverbindingsgebied. 
Ten zuiden van de N43 heeft Sint-Martens-Latem vooral te maken met het voorstel van de afbakening van het 
grootstedelijk gebied Gent met de voorziene ontwikkelingen in Hooglatem, rond het Parkbos en de Kastelensite. 
De N43 is de enige weg op het grondgebied van de gemeente die op bovenlokaal niveau geselecteerd is. 
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3 Ruimtelijke context 

3.1 Fysisch systeem 
 Kaart 10: reliëf en waterlopen 

 
Het fysisch systeem is de niet bebouwde structuur. Op de onderlegger van het fysisch systeem heeft in de loop der jaren 
de bebouwde structuur zich ontwikkeld. Beiden vormen samen uiteindelijk de huidige bestaande ruimtelijke structuur. 
Aan de hand van de historische ontwikkeling en de kennis van het fysisch systeem, kunnen de structuurbepalende 
elementen van de ruimtelijke structuur aangeduid en verklaard worden. In de volgende hoofdstukken wordt deze 
ruimtelijke context nader uitgewerkt naar deelstructuren en deelruimten. 

3.1.1 Reliëf 
Sint-Martens-Latem ligt in een overwegend vlakke streek. Toch bevinden zich in het deel van de gemeente ten noorden 
van de N43 een aantal belangrijke hoogteverschillen. Deze worden veroorzaakt door twee elementen, namelijk de 
stuifduinen die werden gevormd door opwaaiend zand in de ijstijden en de uitschurende werking van de Leie die zich 
plaatselijk sterk laat voelen. Het zuidelijke deel van de gemeente (‘Hooglatem’) maakt deel uit van een uitgestrekte 
vlakte, waartoe ook De Pinte behoort. Plaatselijk bevinden er zich rond de beken van dit gebied depressies. 

3.1.2 Waterlopen 
Het volledige grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem behoort tot het stroomgebied van de Leie. Het 
streefpeil bedraagt 5.61m boven TAW. De Leie is een bevaarbare waterloop. Tussen Deinze en Gent heeft ze haar 
meanderende verloop behouden. Alleen pleziervaart is toegestaan. Vrachtschepen varen om via het Schipdonkkanaal. 
Twee grachten draineren de alluviale vlakte van de Leie: de Scheidbeek te Deurle en de Meersbeek te Sint-Martens-
Latem, beiden waterlopen van 3e categorie. 
 
In het zuidelijke deel van de gemeente vindt men de Hooglatembeek en de Nazarethbeek die bij de samenvloeiing met 
de Duivenbeek op de oostelijke grens van de gemeente uitmonden in de Rosdambeek. De Rosdambeek staat ter hoogte 
van Afsnee in verbinding met de Leie. De Nazarethbeek ten oosten van de Broekstraat, de Duivenbeek en de 
Rosdambeek zijn onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. De bovenlopen van deze beken, de Kuisloop, de 
Biezenlos en de Hooglatembeek, zijn onbevaarbare waterlopen van derde categorie. 
 
In de alluviale vlakte van de Leie, maar ook in de depressies van het zuidelijke bekengebied, komen kwelstromen aan de 
oppervlakte. 

3.1.3 Overstromingsgebieden 
 Kaart 11:  recente en gemodelleerde overstromingsgebieden 

 
In de Leievallei en langs de beken in Hooglatem vinden we belangrijke recent overstroomde gebieden. 
 
In de Leievallei gaat het om grote delen van de Leiemeersen, de omgeving van de Scheidbeek en Otegemsham.  
 
In Hooglatem situeren de recent overstroomde gebieden zich langs de Hooglatembeek en de Nazarethbeek. Ook de 
plaatsen waar beken samenvloeien zijn recent overstroomd. Tenslotte is ook het zuidoostelijke open ruimte gebied een 
recent overstroomd gebied. 
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Binnen de grenzen van de gemeente bevinden er zich geen gemodelleerde overstromingsgebieden. 

3.1.4 Bodem 
Qua bodemtypes zijn er in de gemeente vier grote zones te onderscheiden. In de Leievallei en rond de beken in 
Hooglatem vinden we eerder natte zandleemgronden, het centraal gebied bestaat uit zandgronden en duinrestanten, in het 
zuidwesten vinden we minder natte zandgronden.15

 
In de Leievallei is er een complex samengestelde bodem met in hoofdzaak sterk tot zeer sterk gleyig zandleem, 
afgewisseld met matig nat licht zandleem, klei en zware klei. Vooral in het oostelijk deel van de Latemse Meersen rond 
de Meersbeek vinden we sterk geyig klei en zware klei. 
 
In het centraal gebied tussen de Leievallei en de N43 bevinden zich restanten van duinen, afgewisseld met matig tot zeer 
droog zand en lemig zand. Uitzonderingen zijn het gebied rond de Kuisloop (Wijngaard – De Pesseroeylaan) waar de 
grond bestaat uit zeer nat licht zandleem en het gebied rond de Rosdambeek waar we sterk tot zeer sterk gleyig zandleem 
terugvinden. 
Deze laatste zone sluit fysisch aan bij het gebied rond de beken in Hooglatem, ten zuiden van de N43, met sterk tot zeer 
sterk gleyig zandleem afgewisseld met matig nat licht zandleem en in mindere mate zand. 
 
Ten zuiden en ten westen van de beken in Hooglatem, bestaat de grond vooral uit matig droog tot matig nat zand en 
lemig zand.  
 

3.2 Historische ontwikkeling – evolutie van de 
ruimtelijke structuren 

 Kaart 12: historische ontwikkeling 

 
Tot diep in de 20ste eeuw waren Sint-Martens-Latem en Deurle kleine landelijke dorpen. Sint-Martens-Latem telde in 
1801 slechts 991 inwoners, Deurle 791. Maar het verschil in ruimtelijke structuur tussen het noorden en het zuiden van 
de gemeente bestond reeds op het einde van de 18de eeuw (Ferrariskaart). 

Toestand eind 18de eeuw (Ferrariskaart) 
Ten noorden van de steenweg Gent-Kortrijk, aangelegd midden 18de eeuw tijdens het Oostenrijks bewind, wordt het 
grootste deel van de oppervlakte ingenomen door bos: “Den Riep Bosch”, overeenstemmend met de grote rivierduin. 
Een deel van dit bos was omgevormd tot park van het kasteel van Deurle (“Het Roodhuys”). Heel wat toenmalige dreven 
en bospaden zouden later verbreed worden tot straten. 
 
De twee dorpscentra waren zeer klein, met slechts enkele huizen rond de kerk. Het eigenlijke dorp van Latem lag 
trouwens niet aan de kerk, maar iets verderop langs de Latemstraat. In Deurle was er een tweede kern aan het veerpont 
naar Sint-Martens-Latem en Sint-Maria-Leerne. De belangrijkste secundaire kernen in Latem waren Brakel, een 
vroegmiddeleeuws gehucht aan de noordrand van het “Riep Bosch”, en Baarle-Frankrijk, via een veerpont verbonden 
met de moederparochie Baarle, nu een deel van Drongen. In tegenstelling tot Deurle, beschikte Latem rond de dorpskern 
over een behoorlijk grote dorpskouter, die zich in de bocht van de Leie uitstrekte tot Afsnee. 
 
Langs de steenweg zelf was vrijwel nog geen bewoning, enkel ter hoogte van de Pontstraat-Klapstraat en van de huidige 
Maenhoutstraat (“Grand Nobel”). Er was nog geen rechtstreekse verbinding tussen Latem-dorp en de steenweg (de 
Maenhoutstraat werd pas in de 19de eeuw aangelegd). 
 
Ten zuiden van de steenweg was er een totaal verschillend landschap: een bocagelandschap met veel hagen en 
bomenrijen, afgewisseld met nat weiland langs de Hooglatembeek en bosjes. Langs de Klapstraat en de Broekstraat was 
er een behoorlijk hoge bewoningsconcentratie (een aanzienlijk deel van de Deurlese bevolking). Aan de Latemse kant 
was er echter vrijwel geen bewoning, op enkele huizen langs de Keistraat na. Deze straat vormde (en vormt) de grens 
met De Pinte, toen nog een gehucht van Nazareth. 

                                                      
15 Bron: VLM; Landinrichtingsproject Leie en Schelde, kaartenatlas; oktober 1996 
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Ontwikkeling 19de eeuw en eerste helft 20ste eeuw 
Tijdens de 19de eeuw kenden Sint-Martens-Latem en Deurle een bevolkingsgroei, die echter zeer bescheiden was in 
vergelijking met het grootste deel van België. In 1910 telde Sint-Martens-Latem 1.486 inwoners (+ 50% sinds 1801) en 
Deurle 1.071 (+ 35%). Ruimtelijk waren de veranderingen dan ook beperkt. 
 
De belangrijkste infrastructurele ingrepen tijdens de 19de eeuw waren de aanleg van de spoorweg Gent-Kortrijk, met de 
stations van Deurle (aan de Klapstraat, inmiddels verdwenen) en De Pinte (dat daardoor sterk groeide en zich in 1868 
kon afscheiden van Nazareth) en de bouw van een brug over de Leie in Deurle, ter hoogte van het vroegere veerpont. De 
grootschalige ontbossing van het rivierduingebied had echter de grootste ruimtelijk impact. Van het uitgestrekte “Riep 
Bosch” bleven halverwege de 19de eeuw enkel het centrale Warandebos en enkele kleinere restanten (Brakel, 
Buizenberg) over; de rest was omgezet in akkerland. 
 
Hoewel de industriële ontwikkeling zeer beperkt bleef, ontstond in de jaren ’20 toch een industrieel complex 
(vlasfabriek) aan de Leie-oever, midden in de meersen. 

Ontwikkeling na WO II 
Tijdens het Interbellum begon Sint-Martens-Latem, en meer bepaald het duingebied, zich te profileren als aangename 
woonomgeving voor de Gentse burgerij, gestimuleerd door de aanwezigheid van de schilders van de Eerste en de 
Tweede Latemse School. Villa’s werden gebouwd langs de bestaande bospaden en dreven. Eerst op beperkte schaal, 
maar na de tweede wereldoorlog steeds intensiever. Het feit dat deze droge zandgrond weinig geschikt is voor landbouw, 
heeft deze snelle functieverandering wellicht in de hand gewerkt. Ook het kasteelpark van Deurle werd stelselmatig 
verder verkaveld. Door de (verplichte) aanplanting van talrijke bomen in de grote tuinen, werd het gebied langzaam 
maar zeker “herbebost”. In het midden van het aldus ontstane woonpark werd een golfterrein aangelegd. 
 
Een fenomeen dat overal in Vlaanderen op grote schaal opdook, was de lintbebouwing. In Sint-Martens-Latem en Deurle 
ontwikkelden zich linten langs onder meer de Pontstraat, de Klapstraat, de Broekstraat en vooral de Kortrijksesteenweg. 
Deze steenweg evolueerde de jongste decennia tot een baanwinkelas waarbij de grootschalige handelszaken verspreid 
tussen de villa’s en gewone huizen kwamen te staan. Een op ruimtelijk vlak positievere ontwikkeling was de inbreiding 
in het centrum van Sint-Martens-Latem. Door verkaveling van de resterende kouterdelen werd het centrum aanzienlijk 
versterkt. 
 
Naast de voortdurende opvulling van het woonpark, is de uitbouw van de wijk Hooglatem de belangrijkste ruimtelijke 
ontwikkeling van de jongste decennia. Deze wijk ontwikkelde zich vanaf het einde van de jaren ’60 tussen de steenweg 
en de grens met De Pinte, uitgaande van de historische assen Twee Dreven en Moeistraat. De uitbouw van de wijk 
gebeurde echter nogal fragmentarisch, in een zestal clusters (Twee Dreven-Permekelaan; Minnelaan; Schoutput; Tussen 
Beken; Vlieguit; Kroon). Tussen deze clusters in bevinden zich nog grote onbebouwde  delen. De belangrijkste recente 
ontwikkeling in Deurle is de invulling van het (woonuitbreidings)gebied De Pesseroeylaan. Behalve de bouw van 
Hooglatem en enkele linten, bleef het landschap in het zuidelijk deel van de gemeente grotendeels intact, zij het dat de 
talrijke bomenrijen en houtkanten op grote schaal gerooid werden. 
 
De bebouwde oppervlakte vergrootte enorm door de ontwikkeling van het woonpark, maar de overeenkomstige 
bevolkingsgroei was al bij al beperkt ten gevolge van de lage woondichtheid. In Deurle steeg de bevolking van 1.071 
inwoners in 1910 naar 1.458 in 1961 en 2.229 in 1998. Latem kende een veel sterkere groei: van 1.486 in 1910, over 
3.247 in 1961 naar 6.151 inwoners in 1998. Deze sterke groei komt vooral op het conto van de verdichting van het 
dorpscentrum, de verlinting van de Kortrijksesteenweg en de uitbouw van Hooglatem. 

 

3.3 Structuurbepalende elementen 
Op basis van de historische ontwikkeling en het fysisch systeem, kunnen de hoofdelementen van de bestaande 
ruimtelijke structuur aangeduid worden. Deze worden in de volgende hoofdstukken verder gedetailleerd volgens de 
deelstructuren. De bestaande structuur op hoofdlijnen vormt tevens de basis voor de indeling in deelruimten. 
 
De N43, met de eraan gekoppelde ontwikkelingen, verdeelt de gemeente in een noordelijk en een zuidelijk deel. Deze 
tweedeling maakt echter deels abstractie van de onderlegger van het fysisch systeem. Daarom kan men beter spreken van 
een verdeling in drie zones. 
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem 

 
35



 Informatief deel

 

De eerste zone bestaat uit de Leievallei met de eraan gekoppelde lager gelegen overstromingsgebieden. Natte zandleem 
en kleigronden kenmerken de bodem. Historische gehuchten ontstonden in en aan de randen van de vallei: Deurle, 
Deurle-Veer, Brakel, Baarle-Frankrijk en Latem-kerk. 
 
De tweede zone is het centraal hoger gelegen duinengebied, waar zich een uitgestrekt residentieel woongebied heeft 
ontwikkeld. Het golfterrein en het domein Van Schoote bleven van bebouwing gevrijwaard. Ten oosten hiervan groeiden 
de twee oorspronkelijke kernen Latem-kerk en Latemstraat aaneen tot een kern die zich in de twintigste eeuw sterk 
ontwikkelde, in tegenstelling tot de andere kernen waarvan de ontwikkeling beperkt (Deurle) tot quasi onbestaande 
(Brakel, Baarle-Frankrijk) bleef. 
 
De derde zone is de depressie rond het sterk vertakte bekenstelsel in het zuiden van de gemeente. De bodem en het 
bekenstelsel leenden zich tot landbouwfuncties. De historische linten langs de Klapstraat en de Broekstraat vormden de 
basis voor een verdere verlinting in de open ruimte. Verspreid in het gebied werden tevens woonwijken ontwikkeld, 
deels aansluitend op de eveneens sterk gegroeide kern van De Pinte.  
 
Het systeem van de commerciële ontwikkelingen langs de N43 moet gezien worden als een laag die zich bovenop de 
hierboven beschreven zonering heeft gelegd. De ontwikkeling hiervan staat los van het fysisch systeem. Ze is volledig 
gekoppeld aan de trend van lineaire commerciële ontwikkelingen langs uitvalswegen van grote steden, hier in casu Gent. 
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4 Deelstructuren van de bestaande 
ruimtelijke structuur 

4.1 Bestaande nederzettingsstructuur 
 Kaart 13: bestaande nederzettingsstructuur 

 
In de nederzettingsstructuur kan een onderscheid gemaakt worden tussen een aaneengesloten bebouwd gebied en een 
vooral open gebied met linten, losse woninggroepen en verspreide bebouwing. 
 
Het aaneengesloten bebouwd gebied is gelegen tussen de twee kernen van Deurle en Latem en bestaat hoofdzakelijk uit 
uitgestrekt woonbos. Aansluitend hieraan ontwikkelden zich een aantal residentiële uitbreidingen: Afsneekouter – De 
Knok ten oosten van de kern van Latem en Achterbrakel ten noorden van het woonbos. 
 
Daarbuiten vinden we een versnipperde bebouwingsstructuur in de open ruimte gebieden van de Leievallei en in het 
zuiden van de gemeente. De bebouwde structuur is er een gevolg van een beperkte ontwikkeling van enkele historische 
nederzettingen. In de Leievallei vinden we een bebouwingsconcentratie rond het historisch gehucht Baarle-Frankrijk, in 
het zuiden hebben de historische linten zich verder uitgebreid. Daarnaast is er in beide zones in kleine mate sprake van 
verspreide bebouwing. 

4.1.1 Kernen en gehuchten 

Kern Sint-Martens-Latem 
Het oosten van de gemeente heeft zich ontwikkeld tot het centrum van Sint-Martens-Latem en is relatief dicht bebouwd. 
Het centrum van de gemeente wordt grosso-modo gevormd door een centrale rechthoek van vier straten: de 
Maenhoutstraat, de Latemstraat, de Golflaan en de Kortrijksesteenweg (N43, deels). Binnen of vlakbij deze rechthoek 
vinden we de belangrijkste functies van het centrum. Het noordoosten van deze centrale rechthoek, rond de oude 
Korenwindmolen, wordt gekenmerkt door open bebouwing.  
 
Binnen de kern van Latem vinden we de belangrijkste voorzieningen en openbare diensten terug: drie basisscholen, het 
postkantoor, een bibliotheek, bejaardenwoningen, serviceflats, het gemeentehuis met bijbehorende gebouwen, de kerk en 
het kerkhof en de sporthal met sportvelden. 
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Kern Deurle 
Deurle, in het westen van de gemeente, is pittoresk gebleven en gaat door zijn beboste en heuvelige (duinen)karakter 
haast volledig op in het woonpark dat zich over gans het duinengebied uitstrekt. Toch kan men voor Deurle nog spreken 
van een kern, met de kerk, twee scholen en een bibliotheek, enkele restaurants, hotels, kunstgalerijen en met drie musea 
in de nabijheid. Kleinhandel is in beperkte mate aanwezig. 

Gehucht Baarle-Frankrijk 
Baarle-Frankrijk is een kleine groep woningen dat in het noorden van de gemeente ontstaan is op de oeverwal langs de 
Leie, tegenover de dorpskern van Baarle. Het is historisch gezien steeds klein gebleven. Bij goedkeuring van het 
gewestplan werd het gehucht uitgebreid met enkele ‘zones’ woonparkgebied.  

4.1.2 Woonbos 
Het duingebied, centraal in de gemeente tussen de kernen van Latem en Deurle, is bijna volledig bebouwd. Dankzij de 
zeer lage woondichtheid is het beboste karakter van deze zandduinen grotendeels bewaard gebleven. Het golfterrein en 
het Warandebos bleven van bebouwing gevrijwaard. Het historische gehucht Brakel is opgegaan in het woonbos. Het 
cultureel centrum van de gemeente situeert zich aan de noordoostelijke rand van het woonbos, in de Kwakstraat. 

4.1.3 Weilandwijken van Hooglatem 
Ten zuiden van de N43, en te Deurle langs de N43 (De Pesseroeylaan) zijn er een aantal woonwijken gerealiseerd. In de 
wijk Hooglatem is er een school en een wijkcentrum. Vergeleken met andere delen van Sint-Martens-Latem, is 
Hooglatem voor winkelen en diensten meer op De Pinte georiënteerd. 

4.1.4 Linten 
In Sint-Martens-Latem treffen we weinig lintbebouwing aan. Uitzondering is het zuidwesten van de gemeente met 
linbebouwing langs de Klapstraat en de Broekstraat. Het gaat om historische linten. De lintontwikkeling heeft zich in 
beperkte mate uitgebreid langs enkele zijstraten (Mortelstraat, Hullekensstraat, Molenhoekstraat, Langs de Spoorweg). 
 
Langs de N43 wordt het beeld bepaald door een lint van commerciële voorzieningen (baanwinkels, garages, kantoren, 
…) afgewisseld met woningen. 

4.1.5 Verspreide bewoning 
Zowel in de Leiemeersen als in het open gebied van het zuiden van de gemeente komt in beperkte mate verspreide 
bewoning voor. 
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4.2 Bestaande open ruimte structuur 
 Kaart 14: bestaande open ruimte structuur 

 
De open ruimte structuur beschrijft de samenhang van alle gebieden waarvan het niet bebouwde karakter overheerst. De 
open ruimte betreft in hoofdzaak natuur en landbouw. Nochtans kunnen ook andere vormen van ruimtegebruik, zoals 
bijvoorbeeld toerisme en recreatie, een belangrijke impact op de open ruimte hebben. 

4.2.1 Natuurlijke structuur 
De natuurlijke structuur omvat het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien en grotere natuur- en 
boscomplexen, aangevuld met de ecologische infrastructuur gevormd door (kleinere) lijn-, vlak- of puntvormige 
natuurelementen. 

Rivier- en beekvalleien 
De noordelijke gemeentegrens valt grotendeels samen met de Leie. De Leievallei is structuurbepalend op bovenlokaal 
niveau. Aan de vallei zijn belangrijke gebieden van de natuurlijke structuur gekoppeld. In Sint-Martens-Latem is de 
Leiemeersen het belangrijkste gebied. In de Leiemeersen bevindt zich een natuurreservaat. 
 
De depressie van Hooglatem in het zuiden van de gemeente wordt gekenmerkt door een fijnmazig netwerk van beken die 
via de Rosdambeek afwateren naar de Leie. 

Bossen 
Ten noorden van de N43 heeft de gemeente een groen karakter. Dit is voor een groot deel te danken aan het woonbos. 
Grote oppervlaktes beboste privé-tuinen en een aantal dreven geven deze woonzone het karakter van een bos. 
We vinden weinig grotere boscomplexen terug in Sint-Martens-Latem. We onderscheiden twee ruimtelijk 
structuurbepalende bosgebieden: 
 

 het Domein van Schoote, ten zuiden van het golfterrein en grenzend aan de kern van Latem, het is niet 
openbaar toegankelijk; 

 de aaneenschakeling van drie kleinere fragmenten ten zuidoosten van de kern van Deurle. 
 
Ten zuiden van Sint-Martens-Latem, op het grondgebied van Nazareth, zijn de Hospicebossen een belangrijk element 
van de groenstructuur. 
 

Ecologische infrastructuur 
De Leiemeersen en het centraal open ruimte gebied in het woonbos vormen belangrijke vlakvormige natuurelementen in 
de gemeente. 
De Leiemeersen wordt qua natuur gekenmerkt door drassige komgronden, gedraineerd door een dicht netwerk van 
parallelle sloten. De weilanden zijn begrensd door een dicht netwerk van hagen en houtkanten. Ze zijn frequent 
aangeplant, doorgaans met streekeigen beplanting. De oevers van de Meersbeek bestaan afwisselend uit graslanden en 
bosperceeltjes. Bepaalde plaatsen worden gekenmerkt door  populierbossen, knotwilgen en goed ontwikkelde houtkanten 
van Zwarte els, Zomereik, Gewone es, …  
 
Het centraal open ruimte gebied in het woonbos bestaat uit het golfterrein en het domein Van Schoote.  
Belangrijke lijnvormige ecologische elementen zijn de beken in Hooglatem en de dreven in het woonbos. 

Biologische waarderingskaart (BWK) 
 Kaart 15: biologische waarderingskaart 

 
In de Leievallei zijn nog grote aaneengesloten stukken biologisch waardevol gebied te vinden. De gebieden rond de 
Meersbeek en de komgronden tussen Baarle-Frankrijk en Achterbrakel vormen twee grotere biologisch waardevolle tot 
zeer waardevolle gebieden. 
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Ook de valleien van de Hooglatembeek, de Nazarethbeek en de Duivenbeek-Rosdambeek vormen een groot 
aaneengeschakeld biologisch waardevol gebied. 
 
Het gebied van de Latemse golf, het Domein van Schoote en enkele bosrestanten te Deurle zijn als waardevol tot zeer 
waardevol gekarteerd. 

4.2.2 Agrarische structuur 
De belangrijkste land- en tuinbouwgebieden situeren zich in het zuiden van de gemeente, ten oosten en ten westen van 
de weilandwijken. In het zuidoostelijk deel gaat het vooral om weilanden en akkerbouw. Het zuidwestelijk deel is vooral 
georiënteerd op met nevenproductie akkerbouw, verdeling en tuinbouw.16 Beide gebieden zijn te omschrijven als 
aaneengesloten gebieden voor land- en tuinbouw. 
 
Daarnaast zijn ook de Leie-oevers een belangrijk gebied voor land- en tuinbouw. Dit gebied is kleinschaliger en meer 
versnipperd van aard. De agrarische functie komt er meer verweven voor met andere functies zoals wonen, natuur, 
toerisme en recreatie. Hier situeert zich tuinbouw, akkerbouw en melkvee. 
 
Morfologisch gezien kenmerkt de land- en tuinbouw zich door activiteiten in openlucht. Er zijn zeer weinig serres. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Provincie Oost-Vlaanderen, Studie Landelijk Gebied Sint-Martens-Latem, oktober 2000. 
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4.3 Bestaande ruimtelijk-economische structuur 
 Kaart 16: bestaande ruimtelijk - economische structuur 

4.3.1 Industrie en KMO 
Sint-Martens-Latem telt geen enkele concentratiezone van industrie of KMO’s. 
 
De vlasfabriek langs de Meersstraat aan de Leie is vanwege zijn schaal en visuele impact een structuurbepalend element 
in de ruimtelijk-economische structuur. Daarnaast komen een beperkt aantal kleine lokale bedrijven voor. De meesten 
situeren zich in het zuidwesten van de gemeente. Eén bedrijf is gelegen in het centrum van Deurle. 

4.3.2 Land- en tuinbouw 
Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf ‘open ruimte structuur’. 

4.3.3 Handel en commerciële diensten 

Op bovenlokaal niveau: langs de N43 
Van over de gemeentegrens met Gent tot aan het rond punt N43-N437 ligt aan weerszijden van de steenweg een 
uitgestrekt lint dat een mix van diverse functies herbergt. De grotere percelen worden ingenomen door handel, horeca en 
kantoren. De steenweg is dan ook een belangrijke drager van tewerkstelling en commerciële activiteit binnen de 
gemeente. 
 
Bijna alle commerciële activiteiten functioneren op bovenlokaal niveau. Het betreft grotere autohandelaars met 
showrooms en garages, grootschalige detailhandel (keukens, ladders, salons, tuinmeubelen, …) en kantoren. De 
‘nachtbars’ vormen een specifiek element. 

Op lokaal niveau: in de kernen 
Binnen de kern van Latem vinden we de belangrijkste handelsfuncties en commerciële diensten terug: winkels, 
verzekerings- en bankkantoren, restaurants. Ze komen gebundeld langs een aantal straten voor: de Maenhoutstraat, de 
Latemstraat en de Golflaan. 
 
In de kern van Deurle zijn enkele restaurants, hotels, kunstgalerijen en drie musea. Kleinhandel is in beperkte mate 
aanwezig. 
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4.4 Bestaande toeristisch-recreatieve structuur 
 Kaart 17: bestaande toeristisch - recreatieve structuur 

4.4.1 Toeristisch – recreatieve attractiepolen 
De Latemse golfclub heeft een bovengemeentelijke uitstraling. 
 
Daarnaast vormt de Leie zelf met de natuurgebieden (meersen) en de beboste stuifduinen een grote troef in de 
toeristisch-recreatieve structuur. Er worden boottochten georganiseerd op de Leie en te Baarle-Frankrijk kan men de 
Leie oversteken met behulp van een veerpont. 
 
Twee kerken en kerkhoven, een kasteel, twee molens en een aantal oude hoeven verrijken het landschap van Sint-
Martens-Latem. Met de komst van een aantal gerenommeerde kunstenaars naar de Leiestreek begin twintigste eeuw 
werd de faam van Sint-Martens-Latem als kunstenaarskolonie gevestigd. Momenteel is de gemeente vier musea en een 
groot aantal galerijen rijk. 

4.4.2 Lokale elementen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten  
In het centrum van Sint-Martens-Latem bevindt zich een sportzone met een sporthal, twee voetbalvelden (+ één reserve / 
jeugdterrein) en vijf tennisterreinen. Dit is te beschouwen als een cluster van lokale sportvoorzieningen. 
Daarnaast komen verspreid in de gemeente een aantal lokale sportieve en recreatieve voorzieningen voor: 
 

 een bowlingbaan langs de Kortrijksesteenweg (eerder bovenlokaal karakter); 
 een voetbalveld achter de bebouwing langs de Kortrijksesteenweg (niet meer in gebruik); 
 verenigingslokalen voor kruisboogschieting, bolders, schilders en een natuurvereniging (inclusief parking) aan 

de rand van het woonbos, naast het cultureel centrum Kwakstraat; 
 schuttersgilde te Deurle; 
 een manège ter hoogte van de spoorwegbrug over de Broekstraat; 
 oefenrenbaan voor paarden met bijbehorende loodsen in een zijweg van de Broekstraat (echter zonder 

openbaar-recreatief karakter). 
 
Ook de jeugdvoorzieningen komen verspreid over de gemeente voor: 
 

 scoutslokaal in de kern van Latem (Speureweg); 
 scoutslokaal in het woonbos (Kapitteldreef); 
 KSA – lokaal Deurle (Oude Vierschaarstraat). 

 
Sint-Martens-Latem centrum en de weilandwijken van Hooglatem zijn uitgerust met speelpleintjes. 

4.4.3 Toeristische routes 
Het fietspad de “Leiestreekroute” (55km) is uitgestippeld door het vlakke rivierlandschap tussen Gent en Deinze. Het 
vormt een belangrijke recreatieve verbinding tussen de ‘harde’ recreatiepolen Blaarmeersen (Gent) en Brielmeersen 
(Deinze). Een tweede toeristische fietsroute is de Omloop der Leieboorden. 
 
De lokale wandelpaden liggen allen ten noorden van de N43. Ze blijven allen binnen de grenzen van de gemeente en zijn 
als aparte routes uitgestippeld: het betreft het Gebroeders De Smetpad, het Albijn Van den Abeelepad, het George 
Minnepad, het Xavier De Cockpad en het Gaston Martenspad. 
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4.5 Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 
 Kaart 18: bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

4.5.1 Bovenlokale wegeninfrastructuur 
De hoofdontsluiting van de gemeente gebeurt via de N43, de steenweg Kortrijk-Gent. Ze loopt van zuidwest naar 
noordoost door de gemeente en deelt ze in twee. Deze steenweg verbindt Sint-Martens-Latem met Gent en Deinze. 
Bovendien ligt de meest directe aansluiting op het hoofdwegennet voor Sint-Martens-Latem (het op- en afrittencomplex 
14 Gent / Sint-Denijs-Westrem op de E40) op deze N43. De N43 is een lijninfrastructuur die functioneert als drager van 
diverse activiteiten. Het gaat daarbij vooral om economische activiteiten zoals kantoren, grote winkels, autoverdelers, 
garages en tankstations. Een typisch fenomeen langs de steenweg zijn de ‘nachtbars’. Het kruispunt van de N43 met de 
N437 markeert het einde van de lineaire ontwikkelingen langs de N43. Gezien de impact van het lint langs de N43 en de 
specifieke aard van de activiteiten, wordt de lineaire as van de N43 als deelruimte geselecteerd (zie verder). 
 
Een tweede belangrijke weg in de gemeente is de N437 (Pontstraat/Klapstraat), die eerder noord-zuid gericht is. Via 
deze weg zijn de op- en afritten 12 en 13 van de E40 bereikbaar. In zuidelijke richting bereikt men via de 437 het 
centrum van Nazareth. De brug van de N437 over de Leie, nabij de gemeentegrens met Sint-Martens-Latem, is de enige 
oversteekmogelijkheid van de rivier voor het gemotoriseerd wegverkeer in de omgeving. Daardoor heeft de N437 ook 
een belangrijke functie voor het doorgaand verkeer. Lokaal gezien functioneert de N437 als ontsluiting van de kern van 
Deurle richting N43. 

4.5.2 Lokale wegeninfrastructuur 
De belangrijkste verbindingen met de kernen in de naburige gemeenten zijn de Golflaan – Moeistraat - Keistraat - Lange 
Velddreef (De Pinte) tussen Latem en De Pinte centrum en station, de Mortelputstraat tussen Latem en Afsnee en de 
Klapstraat (N437) tussen Deurle en Nazareth. 
 
De belangrijkste verbinding tussen de kernen van Deurle en Sint-Martens-Latem vormt het tracé de Dentergemlaan – 
Latemstraat. Zowel in Deurle als in Sint-Martens-Latem liggen er scholen langs dit tracé. De Maenhoutstraat en de 
Golflaan vormen de hoofdontsluiting voor de kern van Sint-Martens-Latem naar de N43. De Moeistraat en Twee Dreven 
ontsluiten de weilandwijken richting N43, Deurle is via de Pontstraat (N437) verbonden met de steenweg. 
 
Opvallend is de aanwezigheid van een grote aantal onverharde wegen en dreven te Sint-Martens-Latem, voornamelijk in 
het woonpark (ca. 6 km). 

4.5.3 Openbaar vervoer 

Spoorwegen 
Voor de ontsluiting per trein is het dichtstbijzijnde station dat van De Pinte op 3 km van het centrum van Sint-Martens-
Latem. De spoorlijn loopt richting Deinze over het zuidelijke deel van de deelgemeente Deurle, waar zich vroeger langs 
de Klapstraat nog een station bevond. Richting Gent is men op enkele minuten in het centrum van de stad. Nochtans 
reizen ook veel pendelaars rechtstreeks naar het station van Gent Sint-Pieters, om over te stappen op de trein. 

Busvervoer 
Het huidige vervoersaanbod te Sint-Martens-Latem bestaat uit 4 lijnen: 
 

 lijn 34 Wetteren – Gent Sint-Pieters - Sint-Martens-Latem; 
 lijn 35 Lokeren - Beervelde – Gent Sint-Pieters - Sint-Martens-Latem; 
 lijn 36 Hamme - Zele – Gent Sint-Pieters - Sint-Martens-Latem; 
 lijn 77 Beervelde – Gent Sint-Pieters - Deinze. 
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4.5.4 Fietsvoorzieningen 
De Maenhoutstraat, de Golflaan, de Latemstraat, de Denterghemlaan, de Moeistraat, Tussen Beken, de Koperstraat, de 
Mortelputstraat en de Klapstraat ten noorden van de spoorweg zijn voorzien van fietspaden. Ook langs de N43 ligt er aan 
beide zijden een fietspad. 

4.5.5 Andere lijninfrastructuur 
De Leie is een bevaarbare waterloop. Te Sint-Martens-Latem is alleen pleziervaart toegestaan. 
Tussen Baarle–Frankrijk en Baarle is er een veerdienst over de Leie. 
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4.6 Bestaande landschappelijke structuur 
 Kaart 19: bestaande landschappelijke structuur 

 
De beschrijving van de landschappelijke structuur geeft de perceptie van de ruimtelijke structuur, rekening houdend met 
de samenhang tussen de nog waarneembare relicten van het historisch landschap enerzijds en de bebouwde ruimte 
anderzijds. 
 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen grotere landschappelijk structurerende eenheden en enkele 
landschapsstructurerende elementen (o.a. bakens, markante reliëfovergangen of taluds, lineaire elementen zoals 
spoorlijnen, dreven, …). 
 
Het grondgebied van de gemeente behoort voor het grootste deel tot het ‘Zandig Leie-Schelde interfluvium’. Een klein 
deel in het noorden van de gemeente maakt deel uit van het traditioneel landschap van de Leievallei van Gent tot Deinze. 
Voor een groot deel wordt de landschappelijke structuur van Sint-Martens-Latem bepaald door de ligging ten opzichte 
van de Leie. 
De ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Martens-Latem heeft zich voltrokken in een profielarme vlakke streek, met 
uitzondering van plaatselijke stuifduinen. 
 
In de landschappelijke structuur kunnen we twee lagen onderscheiden. De eerste laag is gebaseerd op de relicten van het 
historisch landschap. Deze laag werd geleidelijk aan getransformeerd door allerlei menselijke activiteiten zoals wonen 
en landbouw. De tweede laag zijn de ‘nieuwe landschappen’. Deze laag is een kunstmatige ontwikkeling die niet 
gekoppeld is aan het historisch landschap maar aan ingrijpende infrastructuurwerken  
 
In Sint Martens Latem onderscheiden we binnen de eerste laag drie grotere landschappelijke eenheden: 
 

 de alluviale vlakte van de Leie, langs de rivier; 
 het centrale duinengedeelte; 
 het kouter en bulkenlandschap van Leie en Kale in het zuiden van de gemeente. 

 
De bebouwde omgeving van de N43 is de tweede laag en vormt een vierde landschappelijke eenheid. 
 
Het over elkaar heen liggen van de twee lagen en de verhoudingen tussen de landschappelijke eenheden leiden tot de 
huidige landschappelijke structuur. 
 

4.6.1 Alluviale vlakte van de Leie 
Dit landschap langs de Leie wordt gekenmerkt door grote openheid. Tot op heden is de rivier met zijn gave meanders in 
een brede vlakte een sterk structurerend element in het landschap. De Leie, tevens als een lijnvormig relict in de 
landschapsatlas opgenomen, heeft een grote invloed op het aangrenzend grondgebruik (de natte graslanden van de 
Leiemeersen, nederzettingen vlak aan de rivier). 
 
Naast de meanderende loop van de rivier, zijn de relatief goed bewaarde donken17 en meersen structuur- en 
beeldbepalend binnen dit landschap. Terwijl de hoger gelegen donken bebouwd werden (het gehucht Baarle-Frankrijk is 
daar een voorbeeld van), bleven de meersen zo goed als vrij van bebouwing. Pas vanaf de jaren zestig werden ook delen 
van de meersen bebouwd. Verschillende meersen liggen buiten de gemeentegrens met name ten westen van de rivier. In 
de meersen zijn grote aaneengesloten biologisch waardevolle en heel waardevolle gebieden aanwezig. 
 
In de Leiemeersen, in het westen van de gemeente, bevinden zich de “uitlopers” van het domein van het kasteel van 
Ooidonk. Het is één van de bekendste en best bewaarde historische kasteeldomeinen van Vlaanderen. Het grootste deel 
ligt in de aangrenzende gemeente Deinze. De omgeving van het kasteel maakt onderdeel uit van een noord-zuid gerichte 

                                                      
17 Donk: (reliëf) een hoger gelegen langgerekte rug of opduiking in het landschap, meestal zandig en droger. 

Donken van fossiele duinengordels komen veel voor in de Vlaamse Vallei. Deze drogere ruggen zijn meer 
geschikte voor bewoning en hebben, door de langgerekte vorm, reeds vanaf heel vroeg (middeleeuwen) de 
lintbebouwing in de hand gewerkt of er toch aanleiding toe gegeven (wegenpatroon). (bron: GNOP Sint – 
Martens - Latem) 
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groene corridor die langs de westelijke gemeentegrens loopt. Deze corridor behoort tot een deel van de vallei van de 
Leie, die tot op heden gevrijwaard is gebleven van bebouwing. Vanuit de Vetterskouter, gelegen in het uiterste westen 
van de gemeente, heeft men een mooi zicht op de onbebouwde Leiemeersen. Ten oosten van de rivier zijn grote delen 
langs de Leie bebouwd. Deze bebouwing markeert de overgang naar een volgend landschapstype: het bebouwde centrale 
duinengedeelte van Sint-Martens-Latem.  
 

4.6.2 Centrale duinengedeelte 
Dit landschap, gelegen tussen Deurle en Sint-Martens-Latem, was van oorsprong een duinengebied. Vandaag is het voor 
een groot deel bebouwd. Mede dankzij de vooral extensieve bebouwing, met name in de omgeving van Deurle en 
Brakel, is de structuur van het vroegere landschap nog te herkennen. 
 
Het hoger gelegen Domein van Schoote, het daaraan grenzende golfterrein, de Buizenberg en enkele kleinere 
bosfragmenten ten zuiden van Deurle zijn zo goed als gevrijwaard van bebouwing. 
 
Ongeveer twee derde van de bebouwde oppervlakte omvat wonen in lage dichtheden in een aantrekkelijke, bosrijke 
omgeving. Dat de bebouwde zones zich relatief langzaam uitbreidden, is een gevolg van de nabijheid van de vochtige 
meersen ten noorden. Daar is bouwen minder gemakkelijk waardoor ze een soort natuurlijke barrière vormen tegen 
verdere uitbreiding van de bebouwing. Desondanks schuift de bebouwing toch verder op in noordelijke richting. 
 
Opvallend zijn de historisch gegroeide dreven in de verkavelingen in het noordwesten. Ze verlenen het landschap een 
kleinschalig en voor een deel gesloten karakter. 
 
Elementen van dit centrale duinengebied zijn in de landschapsatlas (samen met de structuurbepalende nederzettingen van 
de twee dorpskernen Sint-Martens-Latem en Deurle) opgenomen als structuurbepalende bakens: de Korenwindmolen, 
het Huis E. Gevaert (met omgeving)’ en het kasteel Ter Lake. Deze kunnen beschouwd worden als relevant voor de 
ruimtelijke structuur op het lokale niveau. 

4.6.3 Kouter/bulkenlandschap van Leie en Kale  
Het landschap in het zuiden van de gemeente maakt deel uit van het kouter- en bulkenlandschap18 van Leie en Kale. 
 
Het gebied wordt gekenmerkt door een open landschap met verspreide bebouwing. Vroeger was het een soort buffer, een 
open gebied tussen Sint-Martens-Latem en de kern van De Pinte. Verschillende kleinere bebouwingsclusters hebben de 
bestaande eenheid in de landschappelijke structuur verbroken. De inplanting van de wijken, zoals Hooglatem, de Kroon 
en Langeveld (De Pinte), leidde tot een bebouwingspatroon dat afwijkt van de historisch gegroeide 
nederzettingspatronen.  
 
Het gebied wordt gekenmerkt door een structuur van kleinere, oost-west georiënteerde beken die via de Rosdambeek 
uitmonden in de Leie. Het niet bebouwde open landschap dient vooral als weiland. In het zuidwesten doorkruist de 
spoorlijn Gent-Kortrijk het landschap. Op de landschappelijke structuur heeft dit nauwelijks invloed. 

4.6.4 Een nieuwe laag in het landschap: de N43 
De recente commerciële ontwikkelingen langs de N43 maken de steenweg tot een nieuwe laag in het landschap. Toch 
zijn een aantal vroegere elementen behouden gebleven. De N43 is geëvolueerd van een verbindingsweg tussen Gent en 
Kortrijk tot een sterk verlinte weg, gekenmerkt door baanwinkels en kantoren. Nochtans is de aanwezigheid van deze 
nieuwe laag slechts in beperkte mate een visuele en ruimtelijke barrière. De impact op de ruimtelijke structuur van de 
landschappen ten noorden en ten zuiden van de weg is tot op heden gering omdat de ‘bandbreedte’ van de commerciële 
ontwikkelingen langs de steenweg beperkt is. 

  
 

                                                      
18 De open ruggen bestaan uit dekzandgebieden of kouters. De lager gelegen gebieden worden gekenmerkt door de 
afwisseling van akkers met perceelsrandbegroeiing waardoor zij visueel een gesloten karakter hebben (bulken) 
(bron: VLM). 
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4.7 Synthese van de bestaande ruimtelijke 
structuur 

 Kaart 20: synthesekaart bestaande ruimtelijke structuur 

 
Sint-Martens-Latem wordt in belangrijke mate gestructureerd door een aantal zuidwest-noordoost gerichte structuren.  
 
De Leievallei heeft van oudsher de grote contouren van het landschap geboetseerd. In de nog bestaande open ruimte zijn 
natuur, land- en tuinbouw belangrijke functies, maar er komen ook woon- en recreatieve functies voor. Het wonen 
betreft zowel historische bebouwing als recentere ontwikkelingen, al dan niet zonevreemd. 
 
Zowel op de zuidwestelijke als op de oostelijke grens van de gemeente bevinden zich belangrijke open ruimte 
verbindingen. 
 
De N43 fungeert als belangrijkste ontsluitingsweg voor de gemeente maar is tevens een belangrijke as voor doorgaand 
verkeer op een hoger schaalniveau. Deze steenweg heeft een commerciële functie van bovenlokaal belang. 
 
In de nederzettingsstructuur kunnen verschillende delen onderscheiden worden: het duinengebied met zijn exclusieve 
bebouwing, de kern van Sint-Martens-Latem waar de handel en dienstverlening geconcentreerd is, de dorpskern van 
Deurle en de recenter aangelegde weilandwijken ten zuiden van de N43.  
 
Het zuidelijk open ruimte gebied valt door recente invullingen uiteen in drie delen. Het zuidwestelijke deel bevat 
belangrijke landbouwactiviteiten en lintbebouwing. Het sluit aan bij de grote open ruimte corridor van de Leiemeersen. 
Het oostelijk deel leunt aan bij het open ruimte gebied van de kastelensite. Het centrale deel werd bebouwd en scheidt 
aldus de oostelijke en westelijke open ruimte. Van oost naar west vormen de beken nog een verbindende structuur. 
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5 Deelruimten binnen Sint-
Martens-Latem 

In de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur onderscheiden we verschillende deelruimten. De deelruimten 
en de subdeelruimten vormen ruimtelijke eenheden volgens één of meer van de volgende criteria: 
 

 de structuurbepalende elementen vanuit de historische ruimtelijke ontwikkeling binnen het kader van het 
fysisch systeem; 

 de nederzettingsstructuur; 
 de mate waarin infrastructuren fysische en maatschappelijke barrières vormen of waarin ze door de specifieke 

activiteiten die ze aantrekken ruimtelijke systemen op zich vormen. 
 

Vijf deelruimten worden onderscheiden. Binnen deze deelruimten worden indien relevant subdeelruimten onderscheiden. 
 

Figuur 2: schematische voorstelling van de deelruimten en de subdeelruimten  
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5.1 Leievallei 
Het bebouwingspatroon in de Leievallei is grotendeels een gevolg van de fysische structuur: over het algemeen werden 
de oevers slechts bebouwd op plaatsen waar de hoogte de bebouwing afdoende beschermt tegen hoge waterstanden. De 
bebouwing bevindt zich afwisselend op de linker en rechteroever. Uitzonderingen: 
 

 beide oevers open ruimte: 
- Afsneekouter – Keuzemeersen; 
- Scheidbeek omgeving Grote Linde (Sint-Marens-Leerne); 
- de open-ruimtecorridor in het zuiden (Kasteel van Ooidonk-Vetterskouter); 

 beide oevers bebouwd:  
- Baarle-Frankrijk – Baarle centrum. 

 
Het grootste open ruimte gebied in de Leievallei is de Latemse Meersen. Dit gebied situeert zich tussen de monding van 
de Meersbeek en de rand van het woonbos ter hoogte van Pijkenaas. 
 
Het open tot half gesloten landschap vormt een waardevol gebied voor de natuur in Sint-Martens-Latem. De 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van deze zone spreken tot de verbeelding. Typisch zijn de hoger 
gelegen oeverwallen, ontstaan door het frequent buiten haar oevers treden van de Leie. Achter de oeverwallen liggen 
lager gelegen komgronden. Centraal in de Latemse Meersen blijft een zandige donk uitsteken. 
 
De drassige komgronden worden gedraineerd door een dicht netwerk van parallelle sloten wat een typisch patroon deed 
ontstaan. De weilanden, die overwegend beheerd worden als hooi- en graslanden, zijn begrensd door een dicht netwerk 
van hagen en houtkanten. Daar waar geen bebouwing staat, is er landinwaarts zicht tot aan de Meersbeek. 
 
Op de donk vinden we meer akkers, naast graslanden en bebouwing (langs de Grote Moortel en de Brakelmeersstraat).  
 
Op de oeverwallen vinden we hoofdzakelijk tuinbouw- en woonfuncties terug. 
 
Ter hoogte van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem is de Leievallei verweven met de kern van Latem. Hier mondt 
de Meersbeek uit in de Leie. Er bevindt zich tevens een aanlegsteiger voor pleziervaart en een openbare parking. Tussen 
de Leie en de Mortelputstraat situeren zich woningen. Aan de overzijde van de omgeving van het gemeentehuis is het 
landschap open met lineaire aanplantingen (o.a. meidoornhagen). De gronden zijn in gebruik als akkers en weilanden. Er 
zijn zichten tot aan de E40 autosnelweg. 
 
De woningen langs de Meersstraat zijn te beschouwen als een uitloper van Sint-Martens-Latem Kern. Op het einde van 
de Meersstraat ligt een vlasveredelingsbedrijf. Het is helemaal omringd door populieren en bosaanplant. De hoge 
bakstenen schoorsteen is van ver in het landschap te zien (landmark). Grenzend aan de fabriek ligt een 
waterzuiveringsrietveld. 
 
Ook Baarle-Frankrijk is grotendeels op de oeverwallen gebouwd. Het betreft een historisch gehucht, uitgebreid met 
kleine woonparken langsheen de Vossestaart en de Helftwinning. Kleine tuinbouwpercelen liggen verspreid tussen de 
woonkavels. Langs de Baarle-Frankrijkstraat is er een RWZI. 
 
Aan het uiteinde van Brakelleie ligt een groep van een tiental woningen. Vaak gaat het om verbouwde en/of uitgebreide 
weekendverblijven. 
 
Een vierde groep woningen vinden we ter hoogte van Achterbrakel. Deze zijn op en achter de oeverwal gelegen. De 
bebouwing dringt hier redelijk ver het centrale deel van de Latemse Meersen in, met uitlopers langs de Grote Moortel en 
de Brakelmeersstraat. 
 
Een tweede belangrijke functie op de oeverwallen is de tuinbouw. Er zijn twee concentratiezones: tussen de 
vlasveredelingsfabriek en de woningen in de Vossestaart en tussen het veer in Baarle-Frankrijk en de woningen aan 
Brakelleie. Tussen de woningen door komen kleinere tuinbouwpercelen voor. Slechts op één perceel vinden we 
serreteelt. 
 
In het gebied is er geen enkele doorgaande weg. De wegen dienen ter ontsluiting van de woon- en tuinbouwfuncties. 
Doorheen het gebied van de Latemse Meersen lopen ook talrijke veldwegen. Op het einde van de Baarle-Frankrijkstraat 
is er een veer waarmee voetgangers en fietsers de Leie kunnen oversteken. Ter hoogte van de steiger van het veer 
ontwikkelde zich horeca. Tussen de vlasveredelingsfabriek en het veer ligt een wandel- en fietspad. Tussen het veer en 
Pijkenaas loopt een lokaal wandelpad (jaagpad) langs de Leie. 
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Verder stroomopwaarts is de vallei sterk versmald door de bebouwing die de rivieroever bijna of zelfs helemaal inneemt.  
Het gebied tussen Pijkenaas en de Ruitersdreef maakt ruimtelijk en functioneel eerder deel uit van het woonbos. De 
woningen zijn gebouwd langs straten (Bogaertstraat, Papenaard, Robulken, Ruitersdreef) die op de oeverwal doodlopen. 
Door de bebouwing is er van op die straten richting rivier nergens een doorkijk mogelijk. Enkel de bewoners van de 
huizen langs de Leie hebben zicht op het open gebied van Deinze (Sint-Martens-Leerne) aan de overkant. Dit gebied 
bestaat praktisch uitsluitend uit weiland. Het kasteel van Deurle is een beeldbepalend element in dit deelgebied.  
 
Het gebied van de Deurlese Meersen is sterk verweven met het woonbos en met de kern van Deurle. Aan bepaalde 
bochten van de Leie komt de N437 bijna tot tegen de rivier. Tussen de rivier en de bebouwde ruimte onderscheiden we 
enkele kleinere open ruimte fragmenten: 
 

 het gebied tussen de Scheidbeek en de Leie (deels grondgebied Deinze). Hier ligt langs de Oude Pontweg een 
melkveebedrijf. Het is de landbouwzetel van een van de (naar oppervlakte) grootste landbouwbedrijven in de 
gemeente19. De percelen gelegen omheen het bedrijf worden gebruikt voor landbouwdoeleinden (akkers en 
weilanden), er is tevens een boomgaard; 

 Otegemsham. De landschappelijke waarde van Otegemsham is van groot belang. De Leiemeander die 
begrensd wordt door een kasteelpark (Hof ter Laken) is grotendeels open en ongeschonden. Landschappelijk 
sluit het aan bij het Leielandschap rond het kasteel van Ooidonk. Door het specifieke en intensieve beheer van 
de raaigraslanden is de botanische waarde beperkt en is er bijna geen andere vegetatie waar te nemen 

 een broek ter hoogte van het G. Martenspad; 
 een broek ter hoogte van de Ph. de Denterghemlaan. 

 
Ten zuiden van Deurle ligt tussen de rivier en de N437 de woonwijk Leiepark. De Vetterskouter ligt ten zuidwesten van 
het Leiepark. Het is een open ruimte die deel uitmaakt van de bovenlokale open ruimte corridor Schelde – Leie. De zone 
is, op vier woningen aan de gemeentegrens na, onbebouwd en wordt gebruikt als weiland en voor akkerbouw. Ruimtelijk 
is het gebied verdeeld door een dreef tussen het Leiepark en de Xavier de Cocklaan.  

5.2 Latem kern 
 Kaart 21: bestaande ruimtelijke structuur Latem kern 
De hoofdfunctie van deze deelruimte is wonen. Latem-kern is de belangrijkste woonkern in de gemeente. Aansluitend 
hieraan zijn ook de belangrijkste lokale handels- en dienstenfuncties in deze deelruimte gelokaliseerd. 
 
De ontsluitingswegen zijn tevens de dragers van de meeste lokale activiteiten binnen de gemeente. Het gaat om de 
Maenhoutstraat, de Latemstraat en de Golflaan. Samen vormen zij de centrale activiteitenring binnen de kern. De zones 
rond het gemeentehuis en de sporthal zijn hieraan gekoppeld. 
 
Deze activiteitenring is drager van het gemeentelijk handels- en dienstenapparaat. We vermelden: 
 

 drie basisscholen (gemeentelijke kleuter- en lagere school in de Burgemeesterstraat/Latemstraat, Instituut 
Sancta Maria in de Latemstraat en Simonnetschool in de Maenhoutstraat); 

 30 serviceflats en 26 woningen voor bejaarden (Vennelaan en Priesterage); 
 de bibliotheek en de post in de Latemstraat; 
 kerk, kerkhof, gemeentehuis en politie (Dorp); 
 kerkhof Mortelputstraat; 
 de gemeentelijke sportinfrastructuur aan de Hoge Heirweg  met een sporthal, twee voetbalterreinen, een 

basketbalterrein en vijf tennisvelden; 
 diverse horecazaken; 
 jeugdhuis Latemstraat en jeugdlokalen (scouts) Speureweg. 

 
De overige straten functioneren als woonstraten op wijkniveau. Opvallend is ook het grote aantal voetwegen. Ze vormen 
een belangrijke kwaliteit binnen de gemeente. 
 
We zien vooral halfopen en open bebouwing op relatief kleine percelen. Recentere verkavelingen vertonen een meer 
uniforme perceelsstructuur met grotere percelen en open bebouwing. Enkel de oudere bebouwde delen (omgeving kerk, 
Golflaan, Latemstraat, Maenhoutstraat, Hoge Heirweg en Brandstraat) worden gekenmerkt door meer gesloten 
bebouwing. 
De oude molen, het gemeentehuis en de kerk zijn visuele bakens en beeldbepalende elementen binnen deze deelruimte. 

                                                      
19 Bron: Provincie Oost-Vlaanderen, Studie Landelijk gebied Sint-Martens-Latem, werkdocument oktober 2000. 
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Een aantal grotere tuinen (langs de Maenhoutstraat, de Zevecotestraat en de Oudburgweg) fungeren als groen baken 
binnen de deelruimte. Enkele andere gebieden zijn nog van bebouwing gespaard gebleven, vooral in de omgeving van de 
Molen en op de gemeentegrens. 
 
De rotonde (Latemstraat-Golflaan) en omgeving vormt door z’n huidig voorkomen (toegang tot het ‘bos’ van het 
Domein van Schoote en de Golf) een visuele overgang naar het groene woonbos en de kern van Deurle. In omgekeerde 
richting functioneert de plek als een ‘poort’ voor de kern van Latem. De omgeving van het gemeentehuis en van de 
Rosdambeek zijn overgangszones tussen de kern en de open ruimte, respectievelijk de Leievallei (via de Leie en de 
Meersbeek) en het zuidelijk weide- en akkergebied (via de Rosdambeek). 

5.3 Woonbos 
De hoofdfunctie in deze deelruimte is wonen. De woonfunctie situeert zich enerzijds in twee kleinschalige kernen: het 
dorp van Deurle en het gehucht Baarle, en anderzijds in een uitgestrekt woonbos. De kernen zijn het dichtst bebouwd. 
Het woonbos wordt gekenmerkt door eengezinswoningen in open bebouwing op zeer ruime kavels.  
 
Centraal in deze deelruimte situeert zich een zo goed als onbebouwd deel bestaande uit het golfterrein en het private 
Domein van Schoote. Grenzend aan de kern van Deurle situeren zich een aantal kleinere groengebieden. Een ervan is het 
gemeentelijk wandelbos aan de Pontstraat. 
 
Het visueel–ruimtelijk aspect is een zeer uitgesproken element in deze deelruimte. De uitstraling overstijgt de deelruimte 
en bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de gemeente. Zowel het woonbos als de historische kern van Deurle 
hebben een eigen specifiek karakter. 
 
Algemene beeldbepalende elementen in deze deelruimte zijn: 
 

 grens met de Leievallei; 
 het centrum van Deurle Dorp; 
 de dreven; 
 het bos (uitstekend boven het omringende landschap). 

 
Specifieke beeldbepalende elementen zijn: 
 

 omgeving van het Torenhof; 
 Kasteel van Deurle (in de overgangszone tussen de deelruimten woonbos en Leievallei) en de Rode 

Beukendreef er naartoe; 
 de toegangsdreef met toegangspoortgebouwtjes tot het Domein Van Schoote; 
 Kasteel de Spoelberch; 
 Villa ‘La Butte Sinte Aldegonde’ met bos te Deurle; 
 Hof ter Laken20 in de meander van de Leie. 

 
In het woonbos is het beboste karakter van vroeger nog steeds goed waar te nemen. Het centrale deel van het gebied 
wordt gekenmerkt door een heuvelachtige structuur (vroegere duinen) en woningen in bosrijke omgeving. Hoewel qua 
typologie bijna alle woningen in het woonbos te categoriseren zijn als eengezinswoningen en qua morfologie als 
‘villa’s’, is er een grote variatie waar te nemen qua stijl en architectuur. Daarnaast dragen de talrijke dreven en de 
bosrestanten op de grote bouwpercelen bij tot het groen karakter van de omgeving. Sommige verkavelingen vertonen een 
minder grote en meer uniforme perceelsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn de L. De Smetlaan en de J. Montignylaan. 
 
Het terrein van Latem Golf en het Domein Van Schoote zijn grote niet-bebouwde ruimten binnen dit deelgebied. Deze 
gebieden zijn de best bewaarde delen van het vroegere stuifduinmassief. Vanuit geomorfologisch oogpunt zijn ze 
waardevol. Het Domein Van Schoote wordt gedomineerd door een grote villa. Het bomenbestand bestaat voornamelijk 
uit Amerikaanse eik en Tamme kastanje.  
 
De noordelijke grens van de bebouwing van het woonpark valt samen met de reliëfovergang naar de alluviale vlakte van 
de Leie (de Latemse meersen.) Vooral ter hoogte van de Baarle-Frankrijkstraat en aan het cultureel centrum is deze 
overgang nog waar te nemen. 

                                                      
20 Op de topografische kaart te vinden onder de vermelding ‘Kasteel Ter Leie’. 
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Als specifieke voorziening in de culturele sector vernoemen we het cultureel centrum aan de Kwakstraat. Ten opzichte 
van de kernen en de woonzones ligt het eerder excentrisch. Aansluitend situeert zich de kruisboogschieting. 

Deurle 
Het centrum van Deurle wordt voornamelijk gevormd door de bebouwing langs de Dorpsstraat. Aansluitend hierop kan 
de schoolomgeving in de Ph. de Denterghemlaan tot het centrum gerekend worden. Door de historische waarde van de 
gebouwen, de uniform witgekalkte muren en andere gebruikte materialen komt de Dorpsstraat als een harmonieus geheel 
over. 
 
Deurle centrum herbergt nog enkele woonondersteunende voorzieningen: 
 

 een gemeentelijke basisschool aan de Dorpsstraat; 
 de Sint-Jozef vrije basisschool aan de Ph. de Denterghemlaan; 
 kerk en kerkhof. 

 
Kleinhandelsactiviteiten zijn slechts in beperkte mate aanwezig. 
 
Daarnaast vormen de musea een belangrijk aspect in Deurle. Ze zijn voornamelijk geconcentreerd rond het centrum van 
Deurle. In het kielzog van de musea hebben zich enkele galerijen en horecazaken gevestigd. 
 
In de verkeers- en vervoersstructuur is de Pontstraat (N437) een belangrijke weg voor het bovenlokaal doorgaand 
verkeer. Deze straat ontsluit eveneens de kern van Deurle en het woonbos richting N43, samen met de Muldersdreef-
Oude Vierschaarstraat-Brandstraat. De as Ph. de Denterghemlaan–Latemstraat is de belangrijkste verbindingsweg tussen 
Sint-Martens-Latem en Deurle. 

5.4 De steenweg 
De N43 speelt een belangrijke rol binnen de verkeers- en vervoersstructuur op bovenlokaal niveau. De steenweg geeft 
aansluiting op het hoofdwegennet via oprit 14 (Gent/Sint-Denijs-Westrem) van de E40. Tevens verbindt ze Deinze met 
Gent via Sint-Martens-Latem. Daarnaast heeft ze ook een lokale functie als ontsluitingsweg voor de woongebieden van 
Sint-Martens-Latem. 
 
De steenweg heeft vanaf de gemeentegrens tot aan het rond punt N43-N437 een uniform dwarsprofiel met in elke 
rijrichting één baanvak, een vak voor langsparkeren, een zijberm met bomen en een gescheiden fietspad. Over de ganse 
lengte ligt een verhoogde middenberm beplant met bomen. Ongeveer om de 800 meter bevindt er zich een bushalte in 
het vak voor langsparkeren. 
 
Ter hoogte van de meeste zijstraten zijn er afslagstroken. Dit is het geval voor de Maenhoutstraat, Paddenhoek, de 
Hulleweg, de Moeistraat-Golflaan, de Twee Dreven, Overmeerspark, de Lijnstraat-Oude Vierschaarstraat en de 
Broekstraat. Het kruispunt van de N43 met de N437 is ingericht als rotonde. 
De kruispunten van de N43 met de Twee Dreven en de Moeistraat met de Golflaan zorgen voor een fysieke verbinding 
tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de gemeente. De Maenhoutstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor 
het centrum van Latem. De N437 heeft een verbindende functie op bovenlokaal niveau. 
 
Van over de gemeentegrens met Gent tot aan het rond punt N43-N437 ligt aan weerszijden van de steenweg een 
uitgestrekt lint dat een mix van diverse functies herbergt. Iets minder dan de helft van de percelen in deze 
activiteitenstrip wordt bezet door woningen. Het betreft vooral kleine percelen met eengezinswoningen. De andere, 
grotere percelen worden grotendeels ingenomen door handel, horeca en kantoren. De steenweg is dan ook een 
belangrijke drager van tewerkstelling en commerciële activiteit binnen de gemeente. 
 
Bijna alle commerciële activiteiten functioneren op bovenlokaal niveau. Het betreft grotere autohandelaars met 
showrooms en garages, grootschalige detailhandel en kantoren. De ‘nachtbars’ vormen een specifiek element. 
Onderstaande tabel geeft een idee van het aandeel van de verschillende functies. De aantallen zijn schattingen. 
  

 

 

 

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem 

 
53



 Informatief deel

 

Tabel 1: aandeel van de functies in de activiteitenstrip langs de N43 
 

Functie Aantal Opmerkingen 

Woningen 85 Waarvan een 5-tal leegstaand 

Horeca 15 Voornamelijk tavernes/restaurants, één bowling 

Nachtbars 20  

Kantoren 11 8 gebouwen in 3 nieuwbouwprojecten 

Handel 37 Waarvan 14 autohandelaars (met showroom) 

Bedrijven 11  

Inventaris iris consulting gebaseerd op telling tijdens terreinbezoek, januari 2003 

Ondanks de sterke vermenging van activiteiten, vallen er drie segmenten te onderscheiden binnen de strip:  
 

 Het oostelijk deel tussen de Rosdambeek en de Golflaan/Moeistraat kent een uitgesproken mix van functies. 
Een overwicht aan woningen wordt afgewisseld met bedrijven, horecazaken, kantoorgebouwen en 
handelszaken.  

 In het centrale deel, tussen de Golflaan/Moeistraat en de Brandstraat/Twee Dreven, komt langs de noordzijde 
een belangrijke concentratie van autohandelaars voor. Langs de zuidzijde vinden we opnieuw een menging van 
functies terug.  

 In het westelijk deel van de strip bevindt zich aan de noordzijde van de steenweg ter hoogte van de Lijnstraat 
een aaneengesloten lint met kleinhandel, onderbroken door de kantoorgebouwen van het ‘Latem Business 
Park’. Ten zuiden van de steenweg vinden we het gemeentelijk containerpark en een groter aandeel woningen, 
vooral naar het rond punt N43-N437 toe. De nog onbebouwde percelen aan de zuidzijde van de N43 bieden 
brede doorzichten naar de achterliggende open ruimte. 

 
De steenweg vormt een bijna ononderbroken strip open bebouwing die start in Gent en doorloopt tot aan de N437 in 
Sint-Martens-Latem. Ten westen van de N437 loopt de N43 in een gaaf open ruimtegebied. Een oude dreef tussen de 
steenweg en de Leie is een opvallend element in het landschap. Een viertal woningen ter hoogte van de gemeentegrens 
markeren het einde van de open ruimte corridor en vormen de start van een nieuwe activiteitenstrip, die doorloopt tot in 
het centrum van Deinze. 
 
De bebouwing en perceelsstructuur zijn over de volledige lengte van de strip gelijkaardig. Overwegend oudere woningen 
op kleine percelen worden afgewisseld met recentere vaak grote bouwvolumes op grotere percelen. De steenweg wordt 
gekenmerkt door open bebouwing, behalve ter hoogte van de Maenhoutstraat en het rond punt N43-N437. Daar komen 
kleine groepen woningen in gesloten bebouwing voor. 
 
De bouwhoogte is overal beperkt tot twee à drie bouwlagen. Dit geldt ook voor de recente kantoorgebouwen. 
 
De bebouwing wordt eveneens gekenmerkt door een mix van types en stijlen. Een aantal gebouwen kan als 
beeldbepalend worden aangeduid. Het gaat hierbij zowel om historische gebouwen als om recente realisaties waarbij een 
zekere kwalitatieve architectuur nagestreefd werd. Hierdoor wordt te Sint-Martens-Latem het banale beeld, dat 
dergelijke steenwegen meestal kenmerkt, overstegen. 
 
Een kleine minderheid van de percelen is nog onbebouwd. Aan de noordzijde van de steenweg gaat het om kleinere 
individuele percelen. Ten zuiden zijn er grotere open stukken die doorzichten bieden naar de achterliggende open ruimte. 
 
Op twee plaatsen doorsnijdt de bekenstructuur van het zuidelijk bekengebied de strip van de N43. 
Een eerste doorbreking situeert zich ter hoogte van de Rosdambeek. Deze is nog waarneembaar binnen de lineaire strip 
van de steenweg. Ten zuiden van de N43 loopt de beek door een open landbouwlandschap met enkele karakteristieke 
dreven en grote serres als opvallende elementen. De Rosdambeek is hier nog goed zichtbaar in het landschap. Ten 
noorden van de steenweg ligt de beek ingeklemd tussen een benzinestation en een handelszaak (gemeente Gent, Sint-
Denijs-Westrem) en is de doorbreking van het bebouwingslint minder duidelijk. Net achter de bebouwing verbreedt de 
beekvallei tot een elzenbroekbos, gevolgd door weilanden. 
Een tweede doorsnijding wordt gevormd door de Kuisloop. In tegenstelling tot de Rosdambeek is deze ingebuisd en 
hierdoor niet meer waarneembaar van op de steenweg. 
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5.5 Het zuidelijk bekengebied 
Het gebied wordt voornamelijk gekenmerkt door een depressie langs de Kuisloop, de Nazarethbeek en de 
Hooglatembeek. Het wordt doorsneden door een netwerk van kleine beken. 
 
Het zuidelijk bekengebied is een zeer nat gebied. Een deel van het gebied ligt in overstromingsgebied. Het centrale deel 
van het zuidelijk bekengebied ligt tussen de hoogtelijn van 6m25 en 7m50. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zich 
problemen voordoen. In 1993, 1995, 1999 en tijdens de jaarovergang 2002-2003 kampte het gebied met overstromingen. 
In de 2003 werden de hoogste waterstanden opgemeten. De frequentie van de overstromingen neemt steeds toe. 
 
Ondanks de lage ligging werd het centrale deel tijdens de laatste decennia bebouwd. 
 
Van west naar oost kan deze deelruimte onderverdeeld worden in drie subdeelruimten: 
 

 het westelijk landbouwgebied: de grens tussen het westelijk landbouwgebied en de weilandwijken wordt 
gevormd door de bebouwing langs de Permekelaan, de Oase, de patiowijk en de Saedeleerlaan; het wordt 
voornamelijk gekenmerkt door open ruimte; 

 de weilandwijken: het centraal deel bestaat uit een afwisseling van bebouwde en onbebouwde gebieden en is 
een belangrijk onderdeel van de nederzettingsstructuur van de gemeente; 

 het oostelijk bos- en landbouwgebied: de grens tussen het oostelijk bos- en landbouwgebied en de 
weilandwijken wordt gevormd door de bebouwing langs de Moeistraat en de Van Wijnendaelelaan. Ook deze 
deelruimte wordt voornamelijk gekenmerkt door open ruimte. 

5.5.1 Westelijk landbouwgebied 
Het grootste deel van deze subdeelruimte is in gebruik als akker- en weiland. Het gebied is zeer open, met een beperkte 
hoeveelheid kleine landschapselementen (knotwilgenrijen en een paar kleine bosjes). 
 
De omgeving van de samenvloeiing van de Kuisloop en de Nazarethbeek (langs de Permekelaan, de Oase en de 
patiowijk) wordt gekenmerkt door permanent vochtig grasland en akkers met talrijke grachten. 
 
Het gebied wordt doorsneden door een aantal lijnvormige elementen: 
 

 de spoorlijn van De Pinte naar Deinze ligt grotendeels op maaiveldhoogte. Men kan de spoorlijn op drie 
plaatsen oversteken: ter hoogte van de Klapstraat via een overweg en ter hoogte van de Broekstraat en de 
Keistraat d.m.v. een brug; 

 tussen de spoorlijn en de N43 vormt de bebouwing langsheen de Klapstraat en de Mortelstraat aaneengesloten 
woonlinten. Ten zuiden van de spoorlijn is de bebouwing langs de Klapstraat minder aaneengesloten; 

 de bebouwingslinten langs de Hullekensstraat, de Broekstraat en de Molenhoekstraat vormen eveneens relatief 
aaneengesloten gehelen; 

 de beken ‘Kuisloop’ ten noorden van de N43 en ‘Biezenlos/Hooglatembeek/Nazarethbeek’ centraal en naar het 
zuiden toe; 

 enkele knotwilgenrijen. 
 
Ter hoogte van de brug van de Broekstraat over de spoorlijn komen een aantal verspreide (landbouw)woningen voor. 
 
Als specifieke elementen in de open ruimte vermelden we: 
 

 een tuinbouwbouwbedrijf met grote serres (De Waele) en een oefenrenbaan voor paarden met bijbehorende 
loodsen in een zijweg van de Broekstraat; 

 een autoherstelplaats in Langs de Spoorweg; 
 een manège in de Broekstraat ter hoogte van de brug over de spoorweg; 
 een paardenfokkerij in Voldershof. 
 een handelspand in een oud fabrieksgebouw in de Keistraat ter hoogte van de brug over de spoorweg; dit 

bedrijf sluit ruimtelijk wel aan bij een recente verkaveling op grondgebied van De Pinte. 
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5.5.2 De weilandwijken 
Dit gebied is een afwisseling van bebouwde en niet-bebouwde ruimte. 
 
De resterende niet-bebouwde ruimte bestaat uit akkers en weilanden, op een beperkte ruimte langs de beken na. De natte 
omgeving, met de Nazareth- en de Hooglatembeek als drager, is kenmerkend. 
 
Een klein veengebiedje nabij de Kortrijksesteenweg, tussen de Moeistraat en de Twee Dreven, vormt een specifieke 
biotoop binnen de open ruimte structuur van deze subdeelruimte. 
 
De groenstructuur wordt mede bepaald door de tuinen, de laanbeplanting en, in beperkte mate, door de beken. Vooral de 
aanplantingen in de twee hoofdstraten (Moeistraat en Twee Dreven) spelen hierin een belangrijke rol. 
 
De Twee Dreven en de Moeistraat ontsluiten de wijken naar de N43 en de Keistraat. De Moeistraat vervult eveneens een 
verbindende rol tussen Latem kern en het centrum en het station van De Pinte.  
 
Langs de Nazarethbeek loopt een wandelpad vanaf de Moeistraat, over de Twee Dreven tot aan de Minnelaan. De 
Moeistraat heeft een vrijliggend fietspad. 
 
Ten noorden van de N43 liggen de wijken ‘de Pesseroeylaan-De Belderlaan-Claeslaan’, ‘Wijngaard’ en 
‘Overmeerspark’ rondom de Kuisloop. Ze zijn qua typologie vergelijkbaar met de wijken ten zuiden van de N43. 
 
De verkavelingen bestaan uit eengezinswoningen in open bebouwing aan een gemiddelde dichtheid van ongeveer 12 
woningen per hectare. Uitzondering en hierop zijn: 
 

 de zijstraten van de Minnelaan met patiowoningen aan een dichtheid van 23 woningen per hectare; 
 de De Saedeleerlaan en de Van Wijnendaelenlaan, deels gerealiseerde verkaveling met grotere woningen aan 

een dichtheid van 4 woningen per hectare. 
 
Ter hoogte van het wijkcentrum ‘Oase’ werd een appartementsgebouw, type ‘urban villa’ met drie bouwlagen, 
opgetrokken. 
 
Als buurtvoorzieningen vermelden we: 
 

 het wijkcentrum Oase vervult functies zoals kinderopvang en speelpleinwerking; het heeft lokalen ter 
beschikking voor vergaderingen en activiteiten van plaatselijke verenigingen; 

 een kleuterschool (tussen Twee Dreven, de Permekelaan en de Van den Berghelaan), 
 een speelplein (tussen de Nazarethbeek en ‘Tussen Beken’). 

 
Een steenkapperij langs de Moeistraat (ter hoogte van de Nazarethbeek) is het enige bedrijf in de wijken. Er komt geen 
kleinhandelsactiviteit voor. 

5.5.3 Het oostelijk bos- en landbouwgebied 
Het gebied bestaat grotendeels uit (vochtig) weiland en akkerland (voornamelijk teelt van maïs), afgewisseld met bos. 
 
Het centrale deel is zeer vochtig. Getuige hiervan is het permanent vochtige grasland nabij de monding van de 
Duivebeek in de Nazarethbeek en de talrijke grachten die het gebied dooraderen. 
 
De bebouwing beperkt zich tot een niet-aaneengesloten lint langs de Keistraat. 
 
Ter hoogte van het kruispunt van de Kortrijksteenweg en de Maenhoutstraat bevinden zich twee vijvers. 
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6 Prognoses en ruimtebehoeften 

6.1 Woonbehoefte 

6.1.1 Vraag: taakstelling 

Taakstelling 31-12-1991 tot en met 1-1-2007 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan legt een taakstelling op voor de gemeenten in Oost-Vlaanderen. Aangezien de 
gedeeltelijke herziening van het RSV inmiddels goedgekeurd is, is het scenario 2 van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan van toepassing. 
 
Een deel van Sint-Martens-Latem is opgenomen in het gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent. Dit 
betekent dat de toegekende taakstelling per honderd inwoners in het stedelijk gebieddeel 20 % hoger moet liggen dan de 
toegekende taakstelling in het buitengebieddeel. 
 
De totale taakstelling voor de gemeente Sint-Martens-Latem voor de periode 1991–2007 bedraagt +470. Rekening 
houdend met de hierboven omschreven verdeelsleutel, betekent dit een taakstelling van 142 woningen voor het stedelijk 
gebieddeel en 328 woningen voor het buitengebieddeel. 
 
Aangezien het hier gaat om een grootstedelijk gebied, komt het aan de Vlaamse overheid toe om het aantal bijkomende 
woningen voor het stedelijk gebieddeel te bepalen. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt verder rekening 
gehouden met een taakstelling van 328 woningen voor het deel van Sint-Martens-Latem gelegen in het buitengebied. 

Resterende taakstelling tot en met 1-1-2007 
Het gemiddelde aantal bijkomende woningen dat per jaar gerealiseerd wordt in Sint-Martens-Latem bedraagt 33 
woningen. Dit betekent dat het aantal bijkomende woningen tussen vanaf 31/12/1991 tot en met 01/01/2005 geraamd 
wordt op 429.21

 
Houden we rekening met de gehanteerde verhouding tussen buitengebieddeel en stedelijk gebieddeel (73/27), dan zijn er 
in het buitengebieddeel 313 woningen gerealiseerd. De resterende taakstelling voor het buitengebieddeel bedraagt aldus 
15 woningen. 

6.1.2 Aanbod: bestaande woningvoorraad 
De gemeente Sint-Martens-Latem telde bij de volkstelling van 1991 2.850 woningen. Dit getal ligt 2% lager dan het 
aantal huishoudens (2900), wat eigenlijk onlogisch is, aangezien elk huishouden per definitie een woning moet hebben 
en er dus méér woningen dan huishoudens zouden moeten zijn, rekening houdend met de leegstand. In volkstellingen 
wordt het woningbestand echter steeds systematisch licht onderschat. Uitgaand van een frictieleegstand van 2 à 3%, telde 
Sint-Martens-Latem op 01/01/1998 tussen 3.200 en 3.250 woningen.22

                                                      
21 Het gaat om een telling gebaseerd op een indeling volgens statistische sectoren. Omdat de grens tussen 

buitengebied deel en stedelijk gebied deel niet volledig af te stemmen is op de indeling in sectoren, spreken we 
hier van een raming. 

22 iris consulting i.o.v. de gemeente Sint-Martens-Latem; woonbehoeftestudie; eindrapport september 2002. 
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Evolutie van de woning- en bouwgrondmarkt 
In de periode 1991-1999 werden in Sint-Martens-Latem 533 woningen verkocht, waaronder 40 appartementen (7,5%). 
Om te kunnen vergelijken met andere gemeenten en gebieden werden deze cijfers gerelateerd tot het aantal woningen in 
1991. Daaruit blijkt dat de verkoopsintensiteit van vastgoed in Sint-Martens-Latem relatief beperkt was (16%) in 
vergelijking met het Vlaams gemiddelde (22%). De verkoopsintensiteit van bouwkavels (436 stuks over de periode 
1991-1998, 15% van de woningvoorraad in 1991) lag wel boven het Vlaams gemiddelde (11%). 
 
Een belangrijke factor bij de relatief geringe verkoop van woningen is uiteraard de verkoopprijs: deze bedroeg in 1999 
gemiddeld maar liefst 11,1 miljoen BEF (275.000 euro). Ten opzichte van 1994 (7,3 miljoen BEF) was dit een stijging 
met ruim 50%. Sint-Martens-Latem is op het vlak van vastgoed de duurste gemeente van Vlaanderen. 42% van de 
verkochte eengezinswoningen vielen onder de categorie “villa”, en dit aandeel nam de jongste jaren nog toe (in 1998 
60%, in 1999 61%). 
 
De prijs per m² van bouwgrond lag tussen 1996 en 1998 in Sint-Martens-Latem 60 à 70% boven het Vlaams gemiddelde. 
In 1999 was het verschil maar 20%, enerzijds omdat het Vlaams gemiddelde sterk steeg (1932 BEF/m² in 1999 
tegenover 1372 BEF/m² in 1996) en anderzijds omdat in Sint-Martens-Latem de prijs per m² enigszins gedrukt werd 
doordat het om zeer grote kavels ging (gemiddeld 3724 m²). De voorgaande jaren bedroeg de gemiddelde oppervlakte 
“maar” rond de 2000 m², nog altijd zowat 70% boven het Vlaams gemiddelde (1200 à 1300 m² per kavel).  

Leegstaande en verkrotte gebouwen en/of woningen 
In 2001 waren 12 langdurig leegstaande woningen geregistreerd in de gemeente, eveneens één leegstaande 
bedrijfsruimte. Daarnaast zijn er nog een aantal nog bewoonde, maar in (zeer) slechte staat verkerende woningen, 
meestal oude boerderijtjes. De (geregistreerde) leegstand is dus zeer beperkt in Sint-Martens-Latem. De effectieve 
leegstand op één bepaald moment, inclusief de frictieleegstand die noodzakelijk is om verhuisbewegingen toe te laten, 
zal beduidend hoger liggen. Deze frictieleegstand ligt doorgaans tussen 2 en 3% voor buitengebiedgemeenten, wat in het 
geval van Sint-Martens-Latem zou neerkomen op 60 à 100 woningen.  
 
Aangezien het woningpatrimonium van Sint-Martens-Latem doorgaans vrij jong en van hoge kwaliteit is en de leegstand 
zeer beperkt is, is weinig of geen sprake van een urgente vervangings- of renovatiebehoefte. 

Sociale huisvesting en bejaardenhuisvesting 
Sint-Martens-Latem telt in totaal 35 sociale huurwoningen. Dit is slechts 1,1% van het totaal aantal gezinnen/woningen, 
minder dan één vijfde van het Vlaams en het Oost-Vlaams gemiddelde (beiden 5,8%). Het gaat uitsluitend om 
eengezinswoningen in halfopen of gesloten bebouwing. Deze 35 woningen zijn eigendom van de Deinse 
Bouwmaatschappij.  
De sociale woningen liggen verspreid over drie locaties: 
 

 Open Veld met 24 huurwoningen (Deinse Bouwmaatschappij); 
 Tuinwijk, Brandstraat met 5 huurwoningen (gemeente); 
 ‘t Moeiken, Moeistraat met 6 huurwoningen (Deinse Bouwmaatschappij). 

 
Aansluitend op de 5 woningen in de Brandstraat zijn 10 bijkomende (sociale) woningen voorzien aan de Oude 
Vierschaarstraat. 
 
Naast de sociale huisvesting beschikt de gemeente Sint-Martens-Latem tevens over 30 serviceflats en 26 woningen voor 
bejaarden, allemaal eigendom van het OCMW. Deze bevinden zich in de Vennelaan en Priesterage (zelfde bouwblok). 
 
Voorts voert de gemeente een grondbeleid voor de middengroep die niet in aanmerking komt voor een sociale woning 
(belastbaar inkomen tussen 850.000 en 2 miljoen BEF (21-50.000 euro)). Dit beleid werd in de praktijk gebracht in één 
verkaveling met 17 loten aan de Dorsweg (De Gaver). 
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6.1.3 Potentiële woningvoorraad 
 Kaart 22: binnengebieden en niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden 

 
In de woonbehoeftestudie werd de potentiële woningvoorraad in de gemeente in kaart gebracht. De inventaris geeft de 
toestand eind 2001 weer.23

Bepaling van het aantal potentiële woningen - methode 
Om het aantal potentiële woningen te bepalen wordt een overzicht gemaakt van alle onbebouwde percelen die juridisch 
bebouwbaar zijn, m.a.w. gelegen zijn in een woongebied, landelijk woongebied, woonpark, woonuitbreidingsgebied, 
woonbestemming in goedgekeurd BPA of goedgekeurde verkaveling. Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen 
percelen gelegen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen, percelen langs bestaande (uitgeruste) wegen en percelen 
gelegen in binnengebieden. 
 
Bij het eerste type percelen ligt het aantal potentiële woningen vast in de verkavelingsvergunning. 
 
Aan het tweede type percelen wordt het aantal potentiële wooneenheden toegekend op basis van de perceelsbreedte aan 
de straatkant. Deze hangt af van het gewenste bebouwingstype. Voor de percelen gelegen buiten de BPA’s (het 
overgrote deel in Sint-Martens-Latem) wordt het dominante bebouwingstype genomen van het betreffende 
straatsegment. In principe gaat het hier om verharde wegen met nutsleidingen en riolering. Heel wat straten in het 
woonpark zijn onverhard gebleven, maar worden in deze telling toch meegerekend omdat ze over riolering beschikken 
(of binnen de vijf jaar zullen beschikken). 
Volgens omzendbrief RO 97/03 moeten de volgende richtbreedtes gehanteerd worden: 6-10 m voor gesloten bebouwing, 
10-15 m voor halfopen bebouwing en 15-20 m voor open bebouwing. Een groot deel van de vrije percelen in Sint-
Martens-Latem liggen in woonpark, en daar gelden veel lagere dichtheden (ca. 5 woningen per ha), wat ook van invloed 
is op de gehanteerde perceelsbreedte. Bij de bepaling van het aantal potentiële woningen wordt algemeen zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de bestaande percelering en woondichtheid. 
 
De aanpak voor de percelen in binnengebieden is volledig anders. Hier wordt gewerkt met de gezamenlijke oppervlakte 
van aaneengrenzende ingesloten percelen. De grenzen van de binnengebieden werden zo realistisch mogelijk gekozen, 
m.a.w. zoveel mogelijk rekening houdend met de bestaande percelering. Het zijn ook niet allemaal binnengebieden in de 
strikte zin van het woord, aangezien heel wat “binnengebieden” aan één of meerdere zijde(n) tot aan de openbare weg 
reiken. 
 
Op de aldus berekende oppervlakte werd een bepaalde woningdichtheid toegepast. Dit is een brutodichtheid: de 
oppervlakte die ingenomen wordt door aan te leggen ontsluitingswegen e.d. is hierin meegeteld. Het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) legt aan de kernen van het buitengebied een richtcijfer van 15 woningen per ha op. Dit 
komt, ingeval van eengezinswoningen, dus neer op een gemiddelde bruto kavelgrootte van 667 m². Uitgaande van een 
verlies van gemiddeld 25% voor wegenis en ander openbaar domein komt dit overeen met een netto kavelgrootte van 
500 m². Twee binnengebieden zijn gelegen in woonpark; daar werd gerekend aan 5 woningen per ha. 
 
In Hooglatem werd in het gewestelijk RUP een maximaal aantal woongelegenheden van 450 ingeschreven. De nieuwe 
projecten moeten rekening houden met en inpasbaar zijn in de omgeving. 
 
De hierboven beschreven methodologie geldt in feite voor eengezinswoningen. Een bepaald deel van de toekomstige 
woningbehoefte zal echter uit appartementen en studio’s bestaan (cfr. vraag naar kleine woningen voor alleenstaanden en 
kleine gezinnen). Voor de binnengebieden maakt dit geen verschil: de aangegeven woningdichtheden kunnen zowel op 
één- als meergezinswoningen slaan. De onbebouwde percelen in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen zijn quasi 
uitsluitend voorzien voor eengezinswoningen. Ook bij de percelen langs uitgeruste wegen is een correctiefactor in het 
geval van Sint-Martens-Latem niet echt nodig. Minder dan 7% van de huidige woningvoorraad bestaat uit 
appartementen. 
  

                                                      
23 iris consulting i.o.v. de gemeente Sint-Martens-Latem; woonbehoeftestudie; eindrapport sept 2002. 
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Aansnijdingsmogelijkheden van de binnengebieden in woongebied, landelijk 
woongebied of woonpark 
Sint-Martens-Latem telt 15 binnengebieden gelegen in woongebied, met een gezamenlijke potentiële woningvoorraad 
van 337 woningen (16,6% van de totale voorraad). Van deze 15 gebieden liggen er 11 in de deelkern Latem centrum, of 
86% van de totale voorraad in dergelijke binnengebieden. Twee binnengebieden liggen in Deurle-dorp (meer bepaald in 
woonpark, waardoor de woningdichtheid beperkt is tot 5 woningen per ha in plaats van de gebruikelijke 15 per ha24), en 
twee in het gehucht Klapstraat. 

Latem-centrum 
 aantal 

woningen 
ligging (afstanden in 

vogelvlucht) 
ontsluiting grondgebruik / 

opmerkingen 

1A 17 400 m ten WZW van 
gemeentehuis 

in N grenzend aan 
Elsakkerweg, in Z door-
sneden door Vennelaan 

weiland; grenst aan site 
bejaardenflats (Venne-
laan/Priesterage) 

1B 18 600 m ten WZW van 
gemeentehuis 

ontsluitbaar naar Venne-
laan, maar enkel via 
bebouwd perceel of via 
onbebouwd perceel in 
verkaveling 

weiland en tuinen van 
aanpalende woningen; 
naast onbebouwd deel 
van verkaveling (1974) 

1C
25

24 800 m ten Z van 
gemeentehuis, grenzend 
aan Kortrijksesteenweg 

in N grenzend aan Lage 
Heirweg, in Z aan 
Kortrijksesteenweg 

verkaveling (1997): 2 
kantoren met dakwoning 
langs Kortrijksestwg + 8 
loten open bebouwing; 
gelegen in BPA 
Kortrijksesteenweg 

1D 8 650 m ten ZZW van 
gemeentehuis 

in theorie ontsluitbaar via 
smal onbebouwd perceel 
naar Kouterbaan 

weiland en boomgaard; 
momenteel onbereikbaar 
vanaf openbare weg 

1E 10 600 m ten Z van 
gemeentehuis 

in W grenzend aan 
Speureweg, in Z aan 
Bunderweg 

sparrenbosje 

1F 14 300 m ten ZZW van 
gemeentehuis 

in Z grenzend aan Voet-
weg, in NO ontsluitbaar 
naar Maenhoutstraat via 
privéoprit 

N deel boomkwekerij; Z 
deel omheind bosje 

1G 37 300 m ten ZZO van 
gemeentehuis 

in Z grenzend aan 
Bunderweg (smal 
perceel), in O aan Molen-
straat en W ontsluitbaar 
naar Maenhoutstraat via 
veldweg 

weiland, doorsneden door 
voetweg 

1H 30 650 m ten OZO van 
gemeentehuis, grenzend 
aan Sint-Denijs-Westrem 

in NW grenzend aan 
Oudburgweg, in Z aan 
Palepelstraat 

akkerland; grenzend aan 
niet-gerealiseerde verka-
veling (1980, 4 loten) 

1I 38 600 m ten ZO van 
gemeentehuis 

in Z grenzend aan 
Zevecotestraat, in NW 
aan Oudburgweg 

omhaagd weiland en 
bosje; verkaveling (1997) 
met 14 loten 

                                                      
24 In de woonbehoeftestudie werd een maximaal richtcijfer gehanteerd dat niet onmiddellijk 

gerelateerd werd aan de omgeving of aan andere specifieke doelstellingen voor de deelruimten. Het 
betreft dus geen absoluut cijfer. In de op te maken RUP’s worden de verschillende doelstellingen 
samengebracht en kan de invulling verschillend zijn. 

25 Gelegen binnen het grootstedelijk gebied. 
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1J 69 850 m ten ZO van 

gemeentehuis, grenzend 
aan Sint-Denijs-Westrem 

enkel ontsluitbaar via 
onbebouwde kavels naar 
Zevecotestraat 

weiland met knotwilgen 
langs Nazarethbeek; 
momenteel niet bereik-
baar vanaf openbare weg 

1K 24 800 m ten ZO van 
gemeentehuis 

in O grenzend aan 
Zevecotestraat en 
Molenstraat 

weiland met boerderij en 
nieuwe woning; verkave-
ling (1995) met 6 loten; 
gelegen in BPA 
Kortrijksesteenweg 

Deurle-dorp 
 aantal 

woningen 
ligging (afstanden in 

vogelvlucht) 
ontsluiting grondgebruik / 

opmerkingen 

5A 17 2,5 km ten WZW van 
gemeentehuis, 350 m ten 
OZO van kerk van 
Deurle 

in N grenzend aan 
Muldersdreef 

Z deel tuinen van aan-
palende woningen; N 
deel omheind bos 

5B 6 2,7 km ten WZW van 
gemeentehuis, 100 m ten 
O van kerk van Deurle 

in O grenzend aan 
Kriekenbergdreef, in N 
aan Muldersdreef 

bos op landduin, gelegen 
binnen beschermd dorps-
gezicht 

Klapstraat - De Pesseroeylaan 
 aantal 

woningen 
ligging (afstanden in 

vogelvlucht) 
ontsluiting grondgebruik / 

opmerkingen 

6A 11 4 km ten ZW van 
gemeentehuis, 1,6 km ten 
Z van kerk van Deurle 

in ZO grenzend aan 
Klapstraat 

weiland 

6B 14 4,2 km ten ZW van 
gemeentehuis, 1,7 km ten 
Z van kerk van Deurle 

via smal onbebouwd 
perceel ontsluitbaar naar 
Mortelstraat (nu oprit) 

weiland; vervallen 
verkaveling (1963)  
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Aansnijdingsmogelijkheden van de woonuitbreidingsgebieden 
Sint-Martens-Latem beschikt over twee woonuitbreidingsgebieden, die allebei al voor een (groot) deel gerealiseerd zijn. 
 
Het grootste woonuitbreidingsgebied is dat van Hooglatem, dat zich uitstrekt van de Kortrijksesteenweg tot aan de grens 
met De Pinte. Er resteren nog vier onbebouwde gedeelten, met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 67 ha. A rato 
van 15 woningen per ha komt dit overeen met zowat 1.000 wooneenheden, maar liefst 49% van de totale 
woningvoorraad van Sint-Martens-Latem. In het gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent werd een 
maximaal aantal woongelegenheden van 450 ingeschreven. 
 
Het tweede woonuitbreidingsgebied, dat van De Pesseroeylaan (Deurle), is veel kleiner en voor twee derden reeds 
ingevuld. Enkel het gedeelte ten zuiden van de Kortrijksesteenweg is nog onbebouwd (6,3 ha, overeenkomend met 94 
woningen a rato van 15 per ha).  

Hooglatem 
 ligging (afstanden in 

vogelvlucht) 
ontsluiting grondgebruik / opmerkingen 

2W 2,4-2,8 km ten ZZW van 
gemeentehuis, grenzend 
aan De Pinte (op 1,1 km 
van station) 

in Z grenzend aan Keistraat, in 
W aan Schoutput en in N aan 
Georges Minnelaan 

weiland en akkerland 

2X 2,1-3,2 km ten ZW van 
gemeentehuis, grenzend 
aan De Pinte (op 1,2-2,1 
km van station) 

in O ontsluitbaar via Georges 
Minnelaan, Driesmeers en 
Schoutput, in Z via Keistraat en 
in N via smal onbebouwd 
perceel naar Kortrijkse-
steenweg 

weiland en akkerland met 4 
woningen; O uitloper 
(Minnelaan): residentie 
Permeke in aanbouw (+ 
parking) met daarachter 
weiland langs Nazareth-beek 

2Y 1,5-2,1 km ten ZZW van 
gemeentehuis 

in W grenzend aan Twee 
Dreven, in O aan Moei-straat, 
in Z ontsluitbaar via 
Kraaiendonk en Hubert 
Malfaitlaan 

weiland, akkerland en bos met 
centraal 1 huis; in Z begrensd 
door Hooglatembeek 

2Z 1,9-2,4 km ten ZZW van 
gemeentehuis, grenzend 
aan De Pinte (op 800 m 
van station) 

in N grenzend aan Tussen 
Beken, in Z aan Keistraat 

weiland en akkerland; enkele 
woningen langs Keistraat; in N 
begrensd door Nazarethbeek 

Klapstraat - De Pesseroeylaan 
 aantal 

woningen 
ligging (afstanden in 

vogelvlucht) 
ontsluiting grondgebruik / 

opmerkingen 

6Z 94 2,9 km ten ZW van 
gemeentehuis, 900 m ten 
ZO van kerk van Deurle, 
grenzend aan Kortrijkse-
steenweg (X. De Cock-
laan) 

in N grenzend aan Xavier 
De Cocklaan, in O aan 
Broekstraat en in Z aan 
Hullekensstraat, door-
sneden door Lijnstraat 

akkerland, weiland en 
bosje; enkele oudere 
woningen aan randen 
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Aantal potentiële woningen 
In Tabel 2 worden de volgende categorieën onderscheiden: 
 

 woningen in goedgekeurde verkavelingen (eventueel buiten woongebied en dus zonevreemd gelegen); 
 woningen in woongebied, landelijk woongebied of woonpark gelegen langs uitgeruste wegen; 
 woningen in woongebied, landelijk woongebied of woonpark gelegen in binnengebied; 
 woningen in nog niet verkaveld woonuitbreidingsgebied. 

 

 Tabel 2: Aantal potentiële woningen per deelgebied (toestand eind 2001) 

Deelgebied in goed-
gekeurde 

verkaveling 

woongebied - 
langs uit-

geruste weg 

woongebied - in 
binnen-gebied 

in woon-
uitbreidings-

gebied 

totaal 

Latem-centrum WG: 126      
WP: 22       

totaal: 148 

WG: 98        
WP: 5       

totaal: 103 

1A: 17 (1,14 ha) 
1B: 18 (1,20 ha) 
1D: 8 (0,54 ha) 
1E: 10 (0,68 ha) 
1F: 14 (0,90 ha) 
1G: 37 (2,50 ha) 
1H: 30 (2,00 ha) 
1I: 38 (2,51 ha) 
1J: 69 (4,60 ha) 
1K: 24 (1,61 ha) 

totaal: 265  

--- 516 

Brakel WP: 66 WP: 32 --- --- 98 

Baarle WP: 1         
ZV: 3       

totaal: 4 

WP: 1 --- --- 5 

Deurle-dorp WP: 60 WP: 46 5A: 17 (3,42 ha) 
5B: 6 (1,27 ha) 

totaal: 23 

--- 129 

Klapstraat - De 
Pesseroeylaan 

WG: 49     
LWG: 3        
ZV: 3       

totaal: 55 

WG: 12 6A: 11 (0,76 ha) 
6B: 14 (0,93 ha) 

totaal: 25 

6Z: 94 (6,28 ha) 
totaal: 94 

186 

Subtotaal buitengebied 333 194 313 94 934 

Latem-centrum   1C: 24 (1,57 ha)  24 

Hooglatem WG: 68 WG: 4 --- totaal: 450 522 

Subtotaal stedelijk 
gebied 

68 4 24 450 546 

Algemeen totaal 401 198 337 544 1480 

Bron: berekeningen iris consulting o.b.v. inventaris onbebouwde percelen (WG: woongebied, WP: woonpark, 
LWG: landelijk woongebied, ZV: zonevreemde verkaveling; 1A-6X.: code binnengebied) 

 
 
 
 
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem 

 
63



 Informatief deel

 

6.1.4 Praktische haalbaarheid 
Realisatie van individuele bouwkavels langs uitgeruste wegen en zeker van binnengebieden is niet altijd mogelijk op 
korte termijn, hoewel ze juridisch onmiddellijk bebouwbaar kunnen zijn en ruimtelijk ideaal gelegen zijn in functie van 
kernversterking. 

Bouwkavels in verkavelingen en langs uitgeruste weg 
Kavels langs uitgeruste wegen (al dan niet in een goedgekeurde verkaveling) komen in de praktijk slechts met 
mondjesmaat op de markt. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat het kavels betreft die door de eigenaar “opzij” gehouden 
worden voor de (klein)kinderen; die in gebruik zullen blijven als landbouwgrond; die geblokkeerd zijn omwille van 
erfeniskwesties of uit speculatieve overwegingen. Verder komt slechts een deel van de potentiële wooneenheden langs 
uitgeruste wegen overeen met één perceel van geschikte breedte. De overige eenheden kunnen pas gerealiseerd worden 
na opsplitsing, samenvoeging of herschikking van percelen, en zullen dan ook veel moeilijker op korte termijn op de 
markt komen. 
 
In de vakliteratuur wordt aangenomen dat in een periode van 10 jaar circa 30% van alle juridisch beschikbare kavels 
langs uitgeruste weg op de markt komt, zonder specifieke stimulerende maatregelen van de overheid. In verkavelingen 
ligt dit percentage op 80%. Sinds 1962 werden in Sint-Martens-Latem 2.232 bouwkavels op de markt gebracht, waarvan 
er op 01/01/2000 nog 457 onbebouwd waren. De realisatiegraad bedroeg dus 79,5% over 38 jaar, overeenkomend met 
34,1% per periode van 10 jaar. Dit is een gemiddelde van de realisatiegraad binnen en buiten verkavelingen (de huidige 
kavels in verkavelingen waren vóór het verlenen van de betreffende verkavelingsvergunning immers “gewone” 
percelen). 
 
Via het invoeren van een belasting op niet-bebouwde percelen en/of het opleggen van een bouwverplichting op korte 
termijn (bvb. twee jaar) voor verkochte kavels in goedgekeurde verkavelingen, kan de gemeente de realisatiegraad 
optrekken. In de jaren ’90 lag het realisatietempo overigens reeds beduidend hoger: van de 378 kavels in verkavelingen 
die tussen 1991 en 2000 goedgekeurd werden, was op 01/01/2000 reeds 65% bebouwd. 

Binnengebieden 
De haalbaarheid van de realisatie van binnengebieden in woongebied of woonuitbreidingsgebied hangt af van de 
eigendoms- en de perceelsstructuur. Idealiter is het volledige gebied eigendom van de publieke of private verkavelaar, of 
is er minstens een akkoord met de eigenaars om hun perce(e)l(en) op te nemen in de verkaveling, en gaat het om 
integrale, onbebouwde percelen. In de praktijk wordt aan al deze voorwaarden eerder zelden verdaan. Binnengebieden, 
juridisch afgebakend vanaf 50 m van de uitgeruste weg, kunnen voor een deel bestaan uit delen van diepe percelen aan 
de straatkant. Dit is een situatie die de realisatie van heel wat binnengebieden geheel of gedeeltelijk hypothekeert, zeker 
op korte termijn. Onteigening van de achterste delen van deze percelen is een dure en vaak tijdrovende oplossing. 
Daarom werd ervoor geopteerd om de binnengebieden zoveel mogelijk af te bakenen op basis van de werkelijke 
perceelsgrenzen, zonder rekening te houden met de 50 m-lijn. De meeste “binnengebieden” reiken langs één of meerdere 
zijden tot aan de straat. 

6.1.5 Confrontatie tussen vraag en aanbod 
De theoretische reserve aan bouwkavels biedt plaats aan 1480 woningen (-eenheden), waarvan 934 in het 
buitengebieddeel en 546 in het stedelijk gebieddeel. 
 
De resterende taakstelling voor het buitengebieddeel tot 2007 bedraagt slechts 15 woningen. De gemiddelde 
realisatiegraad over een periode van 10 jaar bedraagt 30 % voor percelen langs uitgeruste weg en 80 % in goedgekeurde 
niet-vervallen verkavelingen. Met het beschikbare aanbod van 527 kavels (respectievelijk 333 langs uitgeruste weg en 
194 in verkavelingen, weliswaar eind 2001), is er in het buitengebieddeel voldoende aanbod binnen de kavels langs 
uitgeruste weg en de goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen om de resterende taakstelling te realiseren. Er moeten 
dus in theorie geen binnengebieden of woonuitbreidings-gebieden worden aangesneden. 
 
Gezien de gemiddelde jaarlijkse realisatiegraad, kan men er van uitgaan dat het aantal toebedeelde woningen nog voor 
het einde van de planperiode zal gerealiseerd zijn. Om voor 2007 toch nog bijkomende woningen te kunnen realiseren 
kan de gemeente putten uit de provinciale reserve voor buitengebiedgemeenten. Deze kan enkel in de hoofddorpen 
gebruikt worden, tenzij het gaat om sociale woningbouw.  
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6.1.6 Gewenste differentiatie van het woningaanbod 
Er is behoefte aan woningen in verschillende prijs- en grootteklassen en, t.g.v. de veroudering van de bevolking, in 
groeiende mate aan specifieke woonvormen voor bejaarden (bvb. service flats). Ook moet er voldoende keuze zijn tussen 
bouwkavels, koopwoningen en huurwoningen. Deze differentiatie is uiterst belangrijk in functie van de gewenste 
bevolkingsevolutie en -samenstelling van Sint-Martens-Latem. 
 
Om de eigen jonge gezinnen met kinderen binnen de gemeente te kunnen houden, en ze niet te laten verdringen door 
kapitaalkrachtiger inwijkelingen, is er nood aan een groter aanbod van betaalbare (al dan niet sociale) bouwkavels en 
koopwoningen. Het aanbod langs uitgeruste weg is immers quasi integraal in privé-handen en vooral gericht op de 
hogere marktsegmenten (cfr. de zeer hoge woning- en bouwgrondprijzen in Sint-Martens-Latem). 
 
De veroudering van de bevolking en de toename van het aantal één- en tweepersoonsgezinnen (gezinsverdunning) 
zorgen er voor dat, zeker op langere termijn, ook de vraag naar kleinere woningen sterk zal toenemen. Het aanbod op dit 
vlak is echter beperkt. Het relatief trage tempo waarin de private bouwpercelen vrijkomen veroorzaakt bovendien een 
stilstand in twee richtingen. Bewoners van een kleinere (huur-)woning die een eigen grotere woning wensen (bvb. 
wegens gezinsuitbreiding) blijven noodgedwongen in hun woning wonen, die daardoor niet vrijkomt voor kleinere 
gezinnen. Anderzijds blijven ouderen, waarvan de kinderen het huis uit zijn, door het geringe aanbod aan kleinere 
woningen (ev. sociale woningen of service flats) in hun “te” grote huis wonen, dat op die manier evenmin beschikbaar 
komt op de markt van de grotere koopwoningen. 

6.1.7 Behoefteraming op middellange termijn 
De woonbehoeftestudie geeft een doorkijk naar 2013. Rekening houdend met de veroudering van de bevolking en de 
gezinsverdunning werd een eventuele bijkomende behoefte bepaald. De berekening gaat uit van een gesloten 
bevolkingsprognose. 

Behoefte aan aansnijding van binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden 
De mate waarin de woonbehoefte gedekt wordt door het beschikbaar aanbod aan kavels langs uitgeruste weg neemt toe 
naarmate de tijd verstrijkt. Dit is het gevolg van de minder snelle toename van het aantal gezinnen na 2008, terwijl de 
berekening uitgaat van een constant tempo waarin kavels op de markt komen. In de periode 2008–2013 is het aantal 
kavels dat op de markt komt dubbel zo groot als de eigen behoefte. Er is dus ook op middellange termijn geen behoefte 
om bijkomend binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. 
 
Nochtans kan men er van uitgaan dat niet voor alle bevolkingscategorieën aan de woonbehoefte zal voldaan zijn. Met 
name de behoefte aan sociale woningen en aan bejaardenwoningen wordt doorgaans niet opgevangen in het 
vrijmarktsegment van kavels langs uitgeruste weg en in privé-verkavelingen. 

Behoefte aan sociale woningen  
Het aandeel sociale huurwoningen ligt momenteel bijzonder laag en dient verhoogd te worden. Maar gelet op de sociale 
structuur heeft Sint-Martens-Latem ook op langere termijn geen behoefte aan een percentage sociale woningen dat 
vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het gemeentebestuur streeft op termijn naar een aandeel van 2%. 
Omgerekend naar het verwacht aantal gezinnen in 2013 (natuurlijke aangroei) komt dit neer op 68 sociale 
huurwoningen. Na aftrek van de huidige voorraad van 35 woningen en van de 10 geplande woningen aan de Oude 
Vierschaarstraat is er een bijkomende behoefte van 23 sociale huurwoningen26.  

Behoefte aan bejaardenwoningen 
Voor de behoefte aan bejaardenwoningen hanteert de Vlaamse overheid een streefcijfer van 3% van het aantal 
zestigplussers. In 2013 komt dit overeen met 72 bejaardenwoningen en service flats. Ten opzichte van de huidige 
toestand is er dus een extra behoefte van 16 bejaardenwoningen27.   

                                                      
26 iris consulting i.o.v. de gemeente Sint-Martens-Latem; woonbehoeftestudie; eindrapport september 2002. 
27 Id. 
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6.2 Lokale bedrijvigheid 
Op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem bevindt zich geen bedrijventerrein. De commerciële as van de 
N43, het hoofddorp Latem, het cultureel en recreatief toerisme en de land- en tuinbouw zijn de motoren voor de lokale 
economie. Kleine lokale bedrijven komen verweven voor in de woongebieden of vinden een plaats langs de N43. Er is 
vanuit deze invalshoek dan ook geen nood aan een lokaal bedrijventerrein. 
 
De problematiek van zonevreemde bedrijven is beperkt (zie § 7.1.2). In totaal worden acht bedrijven als zonevreemd 
beschouwd, waarvan zeven juridische zonevreemde bedrijven en één omgevingszonevreemd bedrijf. Deze acht bedrijven 
hebben een gezamenlijke oppervlakte van 2,73 ha. Dit is de maximaal benodigde oppervlakte voor een lokaal 
bedrijventerrein. De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde bedrijven worden in het richtinggevend deel 
beschreven. Daaruit blijkt dat de behoefte beperkt is tot de herlokalisatie van twee zonevreemde bedrijven. 
 

6.3 Lokale gemeeschaps- en recreatieve 
voorzieningen 

6.3.1 Intensieve sportvoorzieningen 

Vraag 
In totaal zijn er 31 clubs aangesloten bij de sportraad van Sint-Martens-Latem. Dit vertegenwoordigt ongeveer 2.800 
sporters. De belangrijkste lokale sportclubs in de gemeente zijn de voetbalclub FC Latem en de tennisclub. 
 tabel 3: evolutie van het aantal leden 

jaar voetbalclub tennisclub 

2002 283 335 

2003 300 395 

2004 190 474 

2005 205 564 
Bron: sportraad Sint-Martens-Latem, februari 2005 

Het ledenaantal van de voetbalclub schommelt rond de 200 leden, verspreid over 16 ploegen. Er worden per seizoen 
ongeveer 200 wedstrijden gespeeld. 
 
De tennisclub kent al jaren een stijgend ledenaantal. Bijkomend moet rekening gehouden worden met de invoering van 
een ledenstop in 2003 en 2004. Deze beslissing werd genomen omdat de vigerende normen betreffende ledenaantal 
versus aantal terreinen fors overschreden werden. Het geldende richtcijfer is één terrein per 50 à 80 leden. Met het 
huidige ledenaantal betekent dit een behoefte van 7 tot 11 terreinen, afhankelijk van de spreiding van het gebruik 
gedurende de dag. 
 
Vanaf 2005 is het aantal verlichte terreinen opgetrokken van drie naar vijf waardoor een 100-tal bijkomende leden 
konden worden aanvaard. Toch blijven speciale maatregelen in verband met reserveringstijden noodzakelijk. 

Aanbod 
Momenteel beschikt de gemeente over één sportcomplex aan de Hoge Heirweg. Het aanbod bestaat uit een sporthal, 
twee voetbalvelden waarvan één oefen/jeugdterrein en vijf (verlichte) tennisvelden. 

Confrontatie vraag – aanbod 
Gezien het continu stijgende ledenaantal van de tennisclub is een uitbreiding van het aantal tennisterreinen gewenst. In 
functie van de recente en verwachte toename van het aantal leden, is een uitbreiding naar 8 tot 10 terreinen wenselijk. 
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In functie van het efficiënt organiseren van de activiteiten van de voetbalclub, is een uitbreiding met één veld gewenst. 
Hier leidt niet zozeer een toename van het aantal leden tot een bijkomende vraag, maar wel het grote aantal clubs en 
wedstrijden per seizoen. 
 
De infrastructuur voor sportbeoefening kan op de huidige locatie niet uitbreiden. Bovendien zorgt de ligging van de 
sportvelden te midden van een woonwijk geregeld voor overlast. De gemeente zoekt bijgevolg naar een bijkomende 
locatie om buitensportvelden voor voetbal en tennis geïntegreerd in te planten. 
 
Rekening houdend met het programma van vier voetbalvelden, 10 tennisterreinen, en eventuele andere sportfaciliteiten 
voor bijvoorbeeld athletiek en kruisboogschieten én een zekere buffer ten opzichte van de aangrenzende activiteiten 
(milderen van lawaai- en lichthinder), het voorzien van voldoende parkeermogelijkheden en het reserveren van terreinen 
voor een eventuele uitbreiding op lange termijn, is een oppervlakte van vijf à zes hectare vereist. 

 

6.3.2 Voorzieningen voor verenigingen 

Aanbod 
Een aantal verenigingsactiviteiten concentreren zich voornamelijk rond het cultureel centrum in de Kwakstraat. Het 
hoofdgebouw bevat in hoofdzaak vergaderlokalen. Bolders, kruisboogschutters, schilders en gebeurlijk een 
natuurvereniging maken gebruik van oude scoutslokalen (chalets) op het terrein.  
 
In Hooglatem vinden een aantal verenigingen onderdak in het wijkcentrum Oase (voormalig zwembad).  
 
Een kruisboogschietstand is, na een verplichte verhuis uit de kern van Deurle, voorlopig gevestigd aan het domein 
Gevaert-Minne. 
 
Zowel het cultureel centrum als de chalets zijn zonevreemd. Het cultureel centrum voldoet niet meer aan de eisen inzake 
brandveiligheid en toegankelijkheid voor mindervaliden. De noodzakelijke aanpassingen zijn zeer – te ingrijpend voor 
de huidige structuur van het gebouw. Ook de bereikbaarheid van de locatie is moeilijk. De ontwikkelingsperspectieven 
worden beschreven in het richtinggevend deel.  
 
Voor de jeugdverenigingen, scouts en ksa werden in 2004/2006 nieuwe lokalen opgericht. Het ksa-lokaal werd reeds 
gerealiseerd ter hoogte van de Oude Vierschaarstraat en de bouw van het scoutslokaal, ter hoogte van het wijkcentrum 
Oase in Hooglatem, gaat van start . Beide locaties bevinden zich zeer bewust op wandelafstand van de geplande lokale 
recreatiezone aan de Lijnstraat. 

Vraag 
Geen enkele van bovenvermelde locaties is geschikt voor het organiseren van feesten. Ofwel is de infrastructuur te 
beperkt in oppervlakte, ofwel zijn dergelijke activiteiten niet inpasbaar in de omgeving (overlast). 
 
De herlocalisatie van de buitensporten aan de Hoge Heirweg schept mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe 
infrastructuur voor de verenigingen in de kern. Deze locatie biedt echter geen oplossing aan gebeurlijk hinder zoals 
nachtlawaai eigen aan de activiteit en het af en aanrijden van voertuigen. De site is volledig omgeven door residentiële 
bebouwing.  
 
Voor wat de kruisboogschietstand aan Gevaert-Minne betreft stelt zich hetzelfde probleem. 

Confrontatie vraag en aanbod 
Rekening houdend met bovenvermelde elementen wenst de gemeente niet hinderlijke verenigingsactiviteiten te bundelen 
in de kern en voor potentieel hinderlijke activiteiten een nieuwe locatie te zoeken buiten de kern.  
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7 Deelstudie: inventaris 
zonevreemde activiteiten 

7.1 Zonevreemde woningen, bedrijven en sport en 
recreatie 

 Kaart 23: overzichtskaart effectief zonevreemde functies en gebouwen 

 

Methodiek 
De inventaris van zonevreemde activiteiten wordt opgemaakt volgens een methodiek bestaande uit drie stappen. 
 

 Basis is de inventaris van potentieel zonevreemde gebouwen. Hiervoor wordt de ruimtelijke 
nederzettingsstructuur geconfronteerd met de juridische gewestplanbestemmingen. Bij de projectie van de 
nederzettingsstructuur op de gewestplannen valt een aantal gebouwen buiten de gewestplanbestemmingen voor 
wonen, bedrijven of recreatie. Deze gebouwen worden in een eerste fase weerhouden als potentieel 
zonevreemde gebouwen. 

 Voor deze potentieel zonevreemde gebouwen wordt nagegaan wat hun huidige functie is. Gebouwen die door 
hun functie niet zonevreemd zijn, worden uit de inventaris geschrapt. Zo is bijvoorbeeld een gebouw in 
agrarisch gebied met de functie van boerderij niet zonevreemd. 

 In een derde stap worden de weerhouden gebouwen geconfronteerd met hun eventuele ligging in een BPA of 
in een goedgekeurde niet–vervallen verkaveling. Zo kan een functie volgens het gewestplan zonevreemd zijn, 
maar door de bepalingen van een BPA kan deze zonevreemdheid vervallen. Alle woningen gelegen in 
goedgekeurde niet–vervallen verkavelingen zijn uiteraard niet zonevreemd. 

 
Het eindresultaat van deze oefening in drie stappen is een lijst van zonevreemde woningen, bedrijven en recreatieve 
functies. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar ruimtelijk voorkomen: 
 

 deel uitmakend van de nederzettingsstructuur: juridisch zonevreemde gebouwen die ruimtelijk aansluiten bij 
de basisbouwstenen van de (gewenste) nederzettingsstructuur: de centrumkern, het woonbos, de 
weilandwijken, de stedelijke strip langs de N43, de linten in Hooglatem of het nederzettingsfragment Baarle–
Frankrijk. 

 deel uitmakend van een ruimtelijke cluster: ruimtelijke clusters zijn groepen van minstens drie gebouwen die 
niet aansluiten bij de basisbouwstenen van de nederzettingsstructuur. 

 geïsoleerd: gebouwen die noch aansluiten bij de basisbouwstenen van de nederzettingsstructuur, noch deel 
uitmaken van een ruimtelijke cluster. 

 
Binnen de ruimtelijke clusters onderscheiden we nog de woonkorrels. Dit zijn ruimtelijke clusters waarbij minstens drie 
van de gebouwen een woning (andere dan een landbouwwoning) zijn. 
 
Voor de eerste twee types wordt nagegaan of functies die tot het wonen of een bedrijfsactiviteit behoren, aanliggend zijn. 
Afhankelijk van het aantal gebouwen wordt hierdoor een cluster gevormd.  
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Zonevreemd historisch waardevolle gebouwen 
Bijlage: inventaris van het bouwkundig erfgoed m.b.t. zonevreemde gebouwen. 
 

Bij de opmaak van de inventaris werd naast het ruimtelijk voorkomen nagegaan of de zonevreemde gebouwen een 
historisch of architecturaal belang hebben. Voor deze selectie werd in de eerste plaats gebruik gemaakt van de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. De beschrijving van deze gebouwen zoals opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed werd in bijlage gevoegd. Daarnaast werden een aantal gebouwen geselecteerd 
met een belangrijke lokale betekenis als baken of als deel van de geschiedenis van de gemeente (zie ook 5.6). 
 

7.1.1 Overzicht volgens deelruimte 

Leievallei 
In deze deelruimte bevinden zich 53 zonevreemde woningen, één zonevreemd bedrijf en één zonevreemde 
vakantiewoning. Bij de woningen zijn tevens twee agrarische bedrijfszetels meegerekend. 
Acht zonevreemde woningen maken ruimtelijk deel uit van het uitgegroeide historische gehucht Baarle–Frankrijk.  
Zes zonevreemde woningen sluiten aan bij de kern van Latem. 
Zeven zonevreemde woningen sluiten aan bij het woonbos (vijf ter hoogte van de Pontstraat, één langs de Kwakstraat en 
één langs de Brakelmeersstraat). 
De woningen op de Leie-oever sluiten ruimtelijk aan bij de bebouwing op de oever aan de overzijde van de Leie. 
 
In deze deelruimte onderscheiden we vijf ruimtelijke clusters die tevens de kenmerken hebben van een woonkorrel. In 
totaal gaat het over 30 zonevreemde woningen: 
 

 Brakelmeersstraat: drie zonevreemde woningen;28 
 Brakelleie: 10 woningen; 
 Meersstraat Leie-oever: 11 en tweemaal drie woningen. In dit laatste ruimtelijk cluster bevindt zich tevens een 

zonevreemd bedrijf. 
 
Twee zonevreemde woningen en een vakantieverblijf liggen geïsoleerd in de open ruimte.  
 
Vier gebouwen werden geselecteerd als historisch waardevol. 
Het betreft het vlasveredelingsbedrijf in de Meersstraat, een landhuis in de Meersstraat, een moderne villa in de 
Brakelmeersstraat en een kasteeltje en een hoeve in de Pontstraat.   
Het vlasveredelingsbedrijf heeft zowel een lokale betekenis in de geschiedenis van de gemeente als een betekenis voor 
de Leie die in de eerste helft van de 20e eeuw door toedoen van het vlasroten zelfs de bijnaam ‘Golden river’ kreeg. 
De drie overige gebouwen zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De woning in de 
Brakelmeersstraat is tevens gelegen in het VEN. 

Woonbos 
In deze deelruimte bevinden zich 29 zonevreemde woningen, als volgt verdeeld: 
 

 vier woningen in natuurgebied; 
 één woning in golfgebied; 
 24 woningen in parkgebied waarvan één woning geïsoleerd ligt in de open ruimte; 
 28 zonevreemde woningen maken ruimtelijk deel uit van het woonbos. 

 
De infrastructuur van het cultureel centrum en de aangrenzende verenigingslokalen (bolders, kruisboogschieting, 
schilders …) zijn eveneens zonevreemd. 
 
Zes gebouwen werden geselecteerd als historisch waardevol, op één na allen opgenomen in de inventaris van het 
onroerend erfgoed. 
 

                                                      
28 Dit ruimtelijk cluster betreft een verkavelingsakkoord. 
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Het betreft het cultureel centrum in de Kwakstraat, een landhuis, een hoeve en een monumentale villa langs de 
Latemstraat, een kasteeltje (villa) en een dienstgebouw (woning) langs de Dorpsstraat. Uitgezonderd het kasteel(tje) 
langs de Latemsstraat zijn de gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

Steenweg 
In deze deelruimte bevinden zich twee zonevreemde woningen ter hoogte van het kruispunt van de N43 met de 
Broekstraat. Ze zijn gelegen in agrarisch gebied. Ruimtelijk maken ze deel uit van een woonkorrel van zes gebouwen, 
waarvan vier woningen, één nachtbar en één leegstaand bedrijfsgebouw. 

Oostelijk bos- en landbouwgebied29

In deze deelruimte bevinden zich 12 zonevreemde woningen. Voor alle woningen geldt dat ze ruimtelijk aansluiten bij 
een element van de nederzettingsstructuur maar gelegen zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Daarnaast is er één zonevreemde sportinfrastructuur (voetbalveld) en één zonevreemd weekendverblijf. Dit laatste ligt 
geïsoleerd in de open ruimte. 

Westelijk landbouwgebied 
In deze deelruimte bevinden zich 50 zonevreemde woningen. 
 
31 woningen sluiten aan bij de lintvormige nederzettingsstructuur en 12 woningen liggen in een ruimtelijk cluster. Ook 
de clusters hebben een voorkomen als lintbebouwing.  
 
Volgende woonkorrels worden onderscheiden: 
 

 twee cluster langs de Broekstraat ten noorden van de spoorweg bestaande uit vier en drie woningen. In het 
eerste cluster zit tevens een landbouwbedrijf vervat; 

 twee clusters langs de Broekstraat ten zuiden van de spoorweg bestaande uit twee en drie woningen. In het 
eerste cluster bevindt tevens een voormalig landbouwbedrijf met naast de woonfunctie een recreatieve functie. 

 
Zeven woningen liggen geïsoleerd in de open ruimte. 
 
In totaal bevat deze deelruimte vijf zonevreemde bedrijfsgebouwen. Hiervan sluiten er vier aan bij de 
nederzettingsstructuur en ligt één bedrijf geïsoleerd in de open ruimte. 
 
Drie gebouwen werden geselecteerd als historisch waardevol, allen opgenomen in de inventaris van het onroerend 
erfgoed. Het betreft drie gebouwen die voorheen een agrarische functie hadden gelegen in dezelfde ruimtelijke cluster. 

                                                      
29 Het oostelijk bos- en landbouwgebied is opgenomen in het gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied 

Gent.  
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7.1.2 Overzicht volgens zonevreemde activiteit 

Zonevreemde woningen 
Buiten de nederzettingsstructuur 

Deelruimte 

Binnen 
nederzettings-

structuur 
In ruimtelijke cluster Waarvan in 

woonkorrel 
Geïsoleerd Totaal 

Leievallei 21 30 30 2 53 

Waarvan 
aansluitend bij 

woonbos 

7     

Waarvan binnen 
Baarle-Frankrijk 

8     

Waarvan 
aansluitend bij de 

kern van Latem 

6     

Woonbos 28 0  1 29 

Steenweg 2 0  0 2 

Waarvan binnen 
strip N43 

2     

Oostelijk bos- en 
landbouwgebied 

12 0  0 12 

Waarvan 
aansluitend bij de 

wijk Langeveld (De 
Pinte) 

9     

Waarvan binnen de 
weilandwijken 

1     

Waarvan aanslui-
tend bij strip N43 

2     

Westelijk 
landbouwgebied 

31 12 12 7 50 

Waarvan aanslui-
tend bij woonbos 

1     

Waarvan aanslui-
tend bij strip N43 

2     

Waarvan 
aansluitend bij de 
wijk Bommelhoek 

(De Pinte) 

2     

Totaal   92 42  10 144 
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Zonevreemde bedrijven, handelszaken en commerciële voorzieningen 
Buiten de nederzettingsstructuur 

Deelruimte 

Binnen 
nederzettings-

structuur 
In ruimtelijke cluster Waarvan in 

woonkorrel 
Geïsoleerd Totaal 

Leievallei 0 1  0 1 

Woonbos 0 0  0 0 

Steenweg 1 0  0 1 

Oostelijk bos- en 
landbouwgebied 

0 0  0 0 

Westelijk 
landbouwgebied 

4 0  1 5 

Totaal 5 1  1 7 

Zonevreemde infrastructuur voor sport, recreatie en cultuur 
Buiten de nederzettingsstructuur 

Deelruimte 

Binnen 
nederzettings-

structuur 
In ruimtelijke cluster Waarvan in 

woonkorrel 
Geïsoleerd Totaal 

Leievallei 0 0  0 0 

Woonbos 2 0  0 2 

Steenweg 0 0  0 0 

Oostelijk bos- en 
landbouwgebied 

1 0  0 1 

Westelijk 
landbouwgebied 

1 0  0 1 

Totaal 4 0  0 4 

Zonevreemde weekendverblijven 
Buiten de nederzettingsstructuur 

Deelruimte 

Binnen 
nederzettings-

structuur 
In ruimtelijke cluster Waarvan in 

woonkorrel 
Geïsoleerd Totaal 

Leievallei 0 0  1 1 

Woonbos 0 0  0 0 

Steenweg 0 0  0 0 

Oostelijk bos- en 
landbouwgebied 

0 0  1 1 

Westelijk 
landbouwgebied 

0 0  0 0 

Totaal 0 0  2 2 
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7.2 Zonevreemde landbouw 
Het betreft landbouwbedrijven met hun bedrijfszetel (in Sint-Martens-Latem) en/of alle bedrijfsgronden in natuurgebied. 
De selectie heeft enkel betrekking op hoofdberoepslandbouwers. 
Het gaat meer bepaald over één gemengd bedrijf akkerbouw-veeteelt met zetel en gronden in de Latemse meersen. 
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8 Deelstudie: locatieonderzoek 
gemeentelijke sport- en 
recreatiecluster   

Dit locatieonderzoek behelst zowel de (her) locatie van de buitensporten als van de geplande lokale feestzaal. 
 
Rekening houdend met de cijfers van de verschillende sportverenigingen die actief zijn in Sint-Martens-Latem is er een 
behoefte aan buitensportinfrastructuur van onder meer vier terreinen voor voetbal en 10 terreinen voor tennis. 
Vermeerderd met de parkeerbehoefte, de gewenste groene inkadering en terreinen voor eventuele uitbreidingen, is voor 
de tweede gemeentelijke sportzone een oppervlakte vereist van 5 à 6 hectare (zie 6.3). 
 
Heden beschikt de gemeente niet over een multifunctionele zaal voor de organisatie van onder meer feesten en toneel. 
Dergelijke activiteiten vinden grotendeels plaats buiten de gemeente. Enkel de sporthal langs de Hoge Heirweg en het 
wijkcentrum Oase in Hooglatem komen qua oppervlakte in aanmerking voor dergelijke activiteiten. De infrastructuur is 
echter sterk verouderd en niet aangepast. De ligging van deze twee gebouwen in een woongebied leidt telkens tot 
overlast voor de buurt (geluid en verkeer). Investeren in deze gebouwen in functie van beoogde activiteiten lijkt dan ook 
niet wenselijk.  
 
Rekening houdend met de behoeften aan terreinen voor buitensporten waarbij inzake locatie ook de potentiële hinder 
voor de omgeving een belangrijk criterium is, werd geopteerd deze activiteiten te bundelen. Dit schept potenties inzake 
gemeenschappelijke gebruik van parkeergelegenheden en andere infrastructuur. De bebouwing en de daarmee gepaard 
gaande investering kan beperkt worden door bijvoorbeeld een koppeling van de sanitaire ruimten en de kantine voor de 
buitensporten met de feest- en toneelzaal.  
 
In eerste instantie werd gezocht naar locaties in of aansluitend bij het hoofddorp. Slechts één locatie werd overwogen: 
binnengebied Latemkouter (1G). Gezien de oppervlakte slechts 2,5 ha bedraagt, is het gebied te klein om er alle 
buitensporten te bundelen. Bijkomend leiden volgende elementen tot een keuze voor een locatie buiten het hoofddorp: 
 

 het binnengebied is omgeven door residentiële bebouwing waardoor de druk op de woonomgeving enkel 
verplaatst wordt. Voorts is het gebied (deels) geselecteerd voor woonuitbreiding op lange termijn in het kader 
van kernversterking van het hoofddorp; 

 de visuele impact van sportinfrastructuur in omgeving van de molen zou sterk negatief zijn; 
 het gebied is volgens het gewestplan woongebied met cultuurhistorische waarde; sportinfrastructuur kan niet 

met deze bijkomende bepaling in overeenstemming gebracht worden (een woonproject kan hiermee wel 
voldoende rekening houden); 

 het inplanten van bijkomende infrastructuur die deels autogericht is, zou een negatieve invloed hebben op de 
verkeersleefbaarheid in de kern van Latem, zeker rekening houdende met de andere kernversterkende 
initiatieven die voorzien worden (sport– en voorzieningencluster Hoge Heirweg, activiteitenring voor 
kleinhandel en horeca, wooninbreiding). 

 
In de woonkern Deurle zijn geen geschikte en voldoende grote bebouwbare terreinen. Daarnaast zijn bovenstaande 
argumenten omtrent landschappelijke kwaliteit en mobiliteit ook van toepassing op Deurle (beschermd dorpszicht). 
 
Gezien er geen geschikte locaties zijn in of aansluitend bij het hoofddorp of de woonkern, is een selectie gemaakt van 
onbebouwde gronden aansluitend bij woongebieden of lijninfrastructuren buiten het hoofddorp. Het merendeel van de 
terreinen ligt in woonuitbreidingsgebied30. Vervolgens werd een afweging gemaakt naar bereikbaarheid (mobiliteit), 
ligging in de gemeente en hinder voor de omgeving. 

                                                      
30 Het woonuitbreidingsgebied werd in het gewestelijk RUP afbakening Grootstedelijk gebied Gent herbestemd 

naar randstedelijk woongebied. 
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 Tabel 4: afweging zoekzones gemeentelijke sport- en recreatiecluster 

 
Nr. Opp 

(ha) 
Bestemming volgens 

gewestplan 
Ligging Bereikbaarheid Mogelijke 

hinder 
Opmerkingen 

1 12,5 woonuitbreidingsgebied perifeer slecht, profiel 
Keistraat 
onvoldoende 

beperkt  - 

2 4,0      

3 28,0 woonuitbreidingsgebied vrij 
centraal 

slecht, via 
woonwijk 

grenzend aan 
woonwijk ! 

centraal deel 
overstromingsgevoelig, 
wordt vrijgehouden voor 
bufferbekken 

4 10,5 woonuitbreidingsgebied centraal mogelijkheden via 
N43 

grenzend aan 
woonwijk ! 

brede strook langs 
Hooglatembeek 
overstromingsgevoelig 

5 2,5      

6 14,0 agrarisch gebied vrij 
centraal 

goed, via N43 en 
Lijnstraat 

beperkt  landbouwgebruikswaarde 
beperkt 

7 3,4      

 
De gebieden 2, 5 en 7 kunnen niet weerhouden worden wegens te klein. 
 
 Figuur 3: zoekzones gemeentelijke sport- en recreatiecluster 
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Rekening houdend met de vereiste oppervlakte en de drie bovenvermelde criteria werd de zone tussen de Lijnstraat en de 
Molenhoekstraat (nr. 6) als meest gunstig geselecteerd.  
 
De locatiekeuze kan binnen de geïntegreerde benadering van het structuurplan als volgt verantwoord worden: 
 

 Deze optie is een concrete vertaling van het concept van de scharnierfunctie van de Kortrijksesteenweg. 
 De locatie is centraal gelegen ten opzichte van de belangrijkste woonzones in de gemeente: het woonbos, de 

kern van Latem en de weilandwijken. 
 Het gebied ligt deels ingesloten door de bebouwingen langs de Broekstraat en de Molenhoekstraat. De bouw 

van het containerpark en de loods voor de gemeentelijke technische dienst en de ontwikkeling van het 
randstedelijk woongebied Hooglatem zullen deze ruimtelijke insluiting alleen maar versterken. De invulling 
van het binnengebied betekent dus geen aantasting van de open ruimte. 

 De gebruikswaarde voor de landbouw van het gebied is beperkt31. Het landbouwbasisgebied situeert zich dan 
ook ten zuiden van de Molenhoekstraat. De landbouwactiviteiten in het gebied evolueren steeds meer naar 
hobbylandbouw. 

 Op deze locatie kan de ontwikkeling gebundeld worden met de loods van de technische dienst, het 
containerpark en het lokaal bedrijventerrein. Dit opent mogelijkheden voor gemeenschappelijk ruimtegebruik 
(parking personeel en bezoekers, ontsluiting openbaar vervoer). 

 De locatie heeft een vlotte toegang tot de steenweg. Ter hoogte van de Broekstraat werd een afslagstrook 
voorzien en de Lijnstraat is ingericht als één richting.  

 
Rekening houdend met de vlotte bereikbaarheid, de beperkte hinder voor de omgeving en de mogelijkheden van 
gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur zoals parkeergelegenheden, sanitair, kantine enz. opteert de gemeente 
voor de inplanting van de lokale feestzaal op dezelfde locatie. De parkeergelegenheden kunnen tevens gebruikt worden 
voor de geplande P&R voorziening (zie richtinggevend deel, verkeers- en vervoersstructuur) en bij manifestaties in de 
twee kernen.  
 
De infrastructuur dient beperkt te worden tot een multifunctionele zaal voor activiteiten van lokale verenigingen zoals 
feesten, fuiven en toneel en doet geen afbreuk aan het geplande cultuurcentrum aan de Hoge Heirweg.  
 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de inplanting van nieuwe gebouwen de verlinting langs de steenweg niet mag 
versterken.  

                                                      
31 Bron: BPA Lijnstraat, memorie van toelichting 
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9 Kwaliteiten, knelpunten, en 
potenties 

9.1 Nederzettingsstructuur 

Kwaliteiten  
Aantrekkelijke 
(woon)landschappen 

De valleien van de Leie en de beken van Hooglatem, maar ook het woonbos op de 
duinen, vormen een aantrekkelijke woonomgeving. Rust, groen, menselijke schaal 
zijn de belangrijkste kenmerken van de woonomgeving. De kernen hebben geen 
stedelijk karakter. 

Identiteit van de 
woonomgeving 

De verschillende deelruimtes en deelkernen hebben een duidelijke eigen identiteit: de 
historische kern van Deurle, Latem met een concentratie van handel en diensten, het 
woonbos met zijn specifieke karakter en de verkavelingen van de weilandwijken van 
Hooglatem. 

Groene elementen in 
de bebouwde omgeving 

Het centrum van Deurle ademt dankzij de beboste omgeving een aangename sfeer uit. 
Ook binnen de kern van Latem geven een aantal groene elementen zoals grotere 
domeinen van herenhuizen, de Leie aan het gemeentehuis en de resterende open 
ruimte rond de windmolen een belangrijke meerwaarde aan de ruimtelijke structuur 
van het centrum. Het woonbos op de duinrug heeft dankzij zijn lage 
bebouwingsdichtheid een groen karakter bewaard. 

Aanwezigheid van 
woonvoorzieningen 
voor oudere 
bevolkingsgroep 

De aanwezigheid van woonvoorzieningen voor ouderen is een pluspunt voor de 
gemeente.  

Aanwezige 
voorzieningen in 
kernen 

Vooral de kern Latem bevat een belangrijke concentratie van voorzieningen 
(kleinhandel, diensten, scholen, …). In de kern van Deurle is het aanbod beperkter. 

Beperkte 
lintbebouwing 

Lintbebouwing komt maar sporadisch voor, in het zuiden van de gemeente.  
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Knelpunten 
Weinig 
woningdifferentiatie 

Omdat het woningbestand in de gemeente in hoofdzaak uit eengezinswoningen in 
open bebouwing bestaat, zal het huidige woningbestand niet in staat zijn om 
voldoende in te spelen op de maatschappelijke evoluties (vergrijzing, 
gezinsverdunning). 

Zonevreemde 
woningen 

De gemeente telt 144 zonevreemde woningen. 

Overstromings-
problematiek 

De wijken van Hooglatem liggen in lager gelegen gebied, wat aanleiding geeft tot 
overstromingsproblemen. Hetzelfde probleem stelt zich voor bepaalde woningen 
langs de Leie-oevers en voor de woningen in de Latemse meersen. 

Groen karakter 
woonbos verdwijnt 

Door een maximale uitputting van de huidige toegestane bebouwingsmogelijkheden 
bij de verdere ontwikkeling van het woonbos zou het typische groene karakter ervan 
verloren kunnen gaan. 

Geïsoleerde wijken van 
het zuidelijk 
bekengebied 

De wijken van het zuidelijke weide- en akkergebied hebben weinig relaties met de 
dorpskernen en te weinig eigen voorzieningen om zelf een kern te vormen. De N43 
vormt momenteel een barrière tussen deze wijken en de rest van de gemeente.  

Woningen worden 
kantoren 

In bepaalde woonzones en met name in het woonbos, worden woningen volledig 
ingenomen door kantoorfuncties. Dit verdringt de woonfunctie maar zorgt ook voor 
afgeleide negatieve effecten o.a. op het gebied van verkeer en parkeren. 

Potenties 
Hoofddorp Sint-
Martens-Latem  

Sint-Martens-Latem werd in het provinciaal structuurplan als hoofddorp geselecteerd. 
Dit betekent dat de lokale groei inzake wonen en voorzieningen er gebundeld wordt. 
Een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en activiteiten staat 
voorop.. 
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9.2 Open ruimte structuur 

Kwaliteiten 
Open ruimte  gebieden De gemeente heeft een grote oppervlakte aan (beschermde) natuurgebieden en 

landschappen die structurerend zijn voor de open ruimte. 

Leievallei als grens De Leievallei vormt een natuurlijke grens voor de gemeente. Door haar meanderende 
loop heeft ze een sterke visueel - ruimtelijke impact, die op een aantal plaatsen 
versterkt wordt door de land- en tuinbouwactiviteiten. 

Open ruimte corridor 
Leie-Schelde 

Het zuidwestelijk deel van de gemeente maakt deel uit van de Leie - Schelde 
corridor, één van de laatste open ruimte corridors tussen Leie en Schelde. 

Aansluiting van lokale 
open ruimte gebieden 
met bovenlokale 

De lokale open ruimtegebieden in het zuiden van de gemeente sluiten aan bij de 
elementen van de bovenlokale open ruimte structuur. Het westelijk open 
ruimtegebied vloeit over in de Leie - Schelde corridor; oostelijk sluit de open ruimte 
aan bij de kasteelparken van De Pinte en Sint-Denijs-Westrem. 

Knelpunten 
Versnipperde open 
ruimte Hooglatem 

Het landbouwgebied van het zuidelijk bekengebied wordt doorsneden door de 
weilandwijken. 

Beperkte beleidsruimte Door het privé-karakter en het afsluiten van de groenelementen blijft er weinig 
(beleids)ruimte over voor gemeenschappelijke functies. ‘Vertuining’ dreigt de open 
ruimte verder te versnipperen. 

Verweving Het verweven voorkomen van de functies landbouw, natuur en wonen leidt op 
sommige plaatsen tot conflicten. 

Barrière N43 De ontwikkelingen langs de N43 vormen een barrière in de open ruimte corridor van 
de Hooglatem-beken en in de Leie-Schelde corridor. 

Potenties 
Beekstructuur 
ruimtelijk 
structurerend  

In het zuidelijk weide- en akkergebied is de beekstructuur een ruimtelijk 
structurerend element voor de deelruimte dat verder uitgebouwd kan worden. 

Groene elementen 
ruimtelijk 
structurerend 

Groene elementen kunnen als structurerende componenten van het openbare domein 
uitgebouwd worden. 
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9.3 Ruimtelijk-economische structuur 

Kwaliteiten 
Economische functie 
van de N43  

De dynamiek van handel en diensten rond de steenweg zorgt ervoor dat de 
werkgelegenheid binnen de gemeente groeit. De activiteiten langs de steenweg zijn 
goed ontsloten, de N43 heeft een rechtstreekse aansluiting op de E40.  

Hoofdkern Sint-
Martens-Latem  

Door de concentratie van de meeste functies in de kern van Sint-Martens-Latem heeft 
deze kern een duidelijke functie als hoofdkern van de gemeente. 

Knelpunten 
Zonevreemde land- en 
tuinbouw 

In natuurgebied wordt intensief aan land- en tuinbouw gedaan terwijl ook delen van 
het landbouwgebied voor de natuur waardevol zijn. 

Zonevreemde 
activiteiten 

In de gemeente komen in beperkte mate andere zonevreemde economische 
activiteiten voor (zonevreemde bedrijven). 

Geen lokaal 
bedrijventerrein 

Er is in de gemeente geen lokaal bedrijventerrein aanwezig, bijvoorbeeld voor de 
herlokalisatie van juridisch zonevreemde of ruimtelijk slecht ingeplante bedrijven. De 
mogelijkheid om een nieuw bedrijventerrein te voorzien aansluitend op een bestaand 
is hierdoor niet aanwezig. 

Potenties  
Hoofddorp Sint-
Martens-Latem  

Sint-Martens-Latem werd in het provinciaal structuurplan als hoofddorp geselecteerd. 
Dit betekent dat de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid 
er gebundeld wordt. Een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies 
en activiteiten staat voorop. Bijkomende ruimte voor lokale diensten en kleinhandel 
werkt kernversterkend voor het hoofddorp.  

Dynamiek N43 De zich ontwikkelende dynamiek langs de N43 kan verder ontwikkeld en in goede 
banen geleid worden en een groot aantal mogelijkheden met zich meebrengen. Er kan 
gestreefd worden naar een menging van functies (wonen, handel, kantoren, diensten). 

Mogelijkheden voor 
landbouw 

Vooral het zuidelijk bekengebied biedt nog mogelijkheden voor de landbouw. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem 82 



Informatief deel 

9.4 Toeristisch-recreatieve structuur 

Kwaliteiten 
Aantrekkelijke 
Leievallei 

De Leievallei heeft van oudsher grote aantrekkingskracht als verpozingruimte, zowel 
voor inwoners van binnen als van buiten de gemeente. Door de meanderende loop 
van de Leie en de grote variatie in geomorfologie, hetgeen resulteert in een 
afwisselend bodemgebruik van bos en bebouwing op de landduinen, van tuinbouw op 
de oeverwallen en extensief agrarisch beheer van de meersen, heeft ze die 
aantrekkingskracht weten te behouden.  

Latem Golf, 
bovengemeentelijk 

De Latem Golfclub heeft een bovengemeentelijke uitstraling en aantrekkingskracht. 

Pittoresk 
kunstenaarsdorp 

De musea en de pittoreske sfeer van de kern van Deurle en van delen van Latem 
oefenen een grote toeristische aantrekkingskracht uit. 

Centraal gelegen 
sporthal 

De sporthal ligt goed gesitueerd, in het centrum van het meest dichtbebouwde deel 
van de gemeente. 

Wandelgemeente De typische dreven en landschappen in de gemeente bieden aantrekkelijke 
wandelmogelijkheden. 

Horeca De gemeente beschikt over talrijke kwaliteitsvolle restaurants en tavernes. 

Knelpunten 
Versnippering Leie-
oevers 

De waardevolle Leiemeersen en Leieoevers raken steeds meer vertuind en 
versnipperd waardoor het gemeenschappelijk beleid naar toerisme en recreatie steeds 
moeilijker en duurder wordt. 

Toeristische 
aantrekkingskracht 
veroorzaakt overlast 

De toeristische aantrekkingskracht zorgt voor overlast op het gebied van verkeer, 
parkeren, lawaai en lichtpollutie. 

Verdwijnen erfgoed  In navolging van de kunstenaars werd de gemeente vanaf de jaren zestig bijzonder 
aantrekkelijk om te wonen, waardoor de uitstraling en het karakter van begin 
twintigste eeuw grotendeels verloren gingen. Ondanks het grote aantal beschermde 
dorpszichten, landschappen en monumenten wordt nog te weinig aandacht besteed 
aan het vrijwaren van herkenningspunten die verwijzen naar deze periode (woningen 
van kunstenaars, landschappen, zichten, …). 

Accommodatie lokale 
verenigingen 

De infrastructuur voor diverse lokale verenigingen is niet steeds aangepast aan de 
moderne eisen. Voorts kampen een aantal verenigingen accommodatieproblemen. In 
bepaalde gevallen dringt herlokalisatie zich op bvb. voor het cultureel centrum en de 
jeugdinfrastructuur. De gemeente beschikt niet over een lokale feestzaal.  

Sportvelden hebben 
geen uitbreidings-
mogelijkheden 

Er is behoefte aan bijkomende gemeentelijke (sport) infrastructuur. Rond de huidige 
sportvelden is er geen ruimte voor uitbreiding.  
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Potenties  
Leieoevers als 
ruimtelijk 
structurerend element 

De oevers van de Leie kunnen als structurerend element van het openbare domein 
uitgebouwd worden. Met uitzondering van die delen die nu reeds tot het openbaar 
domein behoren, kunnen ze slechts aangewend worden voor lokaal gebruik met 
respect voor de aanwezige bewoning. 

Herstructurering van 
de recreatieve 
infrastructuur 

Er bestaat een kans op reorganisatie van de sport- en recreatie-infrastructuur, 
gekoppeld aan de N43 en het hoofddorp. Men kan hierbij inspelen op de behoefte van 
de gemeente aan ruimte voor buitensporten en aan de behoefte voor een polyvalente 
zaal op de vrijgekomen terreinen in de kern. 

Vervollediging 
fietsroutenetwerk 

Lokale fietsroutes aansluitend op het bovenlokale netwerk kunnen het 
fietsroutenetwerk vervolledigen. 

9.5 Verkeers- en vervoersstructuur 

Kwaliteiten 
Goede ontsluiting op 
macroniveau per 
wagen en per trein 

De nabijheid van twee belangrijke internationale autostrades (E40 en E17) en een 
station (De Pinte) verzekeren een vlotte ontsluiting van de gemeente op nationale en 
internationale schaal. Het station van de Pinte zal in het voorstadsnet Gent 
ingeschakeld worden. 

Goede bereikbaarheid 
op mesoniveau 

Het bestaande verkeersnetwerk in en rond de gemeente verzekert een goede oost-west 
doorgang van het verkeer (auto + fiets).  

Goede verbinding op 
microniveau 

Voor het autoverkeer zijn de verschillende kernen onderling goed ontsloten en is er 
een goede verbinding met de kernen van de buurgemeenten.  

Ruimtelijke impact van 
de dreven 

Verschillende lokale wegen in het woonbos komen voor als dreven. Deze dragen bij 
tot het typische karakter van het woonbos en vormen visueel een sterk en herkenbaar 
element van de ruimtelijke structuur. 

Voetwegen Zowel in de kern van Latem als in de Latemse meersen is er een fijnmazig netwerk 
van voetwegen. Dit biedt aan de wandelaar interessante en veilige alternatieven, 
zowel in functioneel als in recreatief opzicht. 

Knelpunten 
Noord – zuid 
ontsluiting 

Voor de noord–zuid ontsluiting vormt de Leie een belemmering. Er is slechts één 
brug over de Leie, ter hoogte van de Pontstraat (N437). 

Sluipverkeer  Door de filevorming op de E40 en de E17 richting knooppunt van Zwijnaarde komt 
de N437 in beeld als kortsluiting tussen beide hoofdwegen. Ook op het lokale 
wegennet is er plaatselijk sprake van sluipverkeer. 
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Voorzieningen voor de 
zwakke weggebruiker 

Op verschillende plaatsen ontbreken fiets- en voetgangersvoorzieningen. In het 
algemeen zijn de voorzieningen voor de zwakke weggebruiker een knelpunt. 

Parkeerproblematiek In de centra van Deurle en Latem (i.f.v. de kleinhandel, diensten, horeca en de 
scholen) vormt de parkeercapaciteit een probleem. Ook de bezoekers van de musea 
zorgen soms tijdelijk voor een parkeerprobleem. 

Barrièrewerking van 
de N43 

De N43 vormt een barrière voor fietsers en voetgangers binnen de gemeente. Door de 
snelheid en intensiteit van het autoverkeer en door de inrichting van de weg stelt de 
oversteekbaarheid problemen.  

Ontbreken van 
poorteffect op N43 

Bij het langsrijden van de woonkern van Sint-Martens-Latem heeft de automobilist 
niet het gevoel in de omgeving van het centrum te zijn. 

Afstand tot station Het station van De Pinte is relatief ver. Er is geen openbaar vervoerverbinding die 
aansluit op het station. 

Ontoereikende 
busbediening 

De weilandwijken van Hooglatem worden niet rechtstreeks bediend door het openbaar 
vervoer. De frequentie van de busverbindingen naar delen van de gemeente is laag. 

Potenties 
Categorisering van 
wegen 

Door een selectie en categorisering van de lokale wegen kan de gemeente haar acties 
met betrekking tot het verkeer beter sturen. De inrichting van de weg (eventueel 
gekoppeld aan eenrichtingsverkeer en een circulatieplan) kan dan doelmatiger met de 
selectie van de weg in overeenstemming gebracht worden.  

Ontsluiting openbaar 
vervoer verbeteren 

In het Provinciaal structuurplan werd de N43 als secundaire weg type III 
geselecteerd. Hierdoor ontstaan potenties voor de uitbouw ervan als as voor langzaam 
verkeer en voor openbaar vervoer. 

Realisatie / 
vervollediging 
fietsroutenetwerk  

Er werd door de provincie een provinciaal fietsnetwerk ontworpen, dat de functionele 
fietsroutes omvat voor de onderlinge verbinding tussen de verschillende kernen. Op 
basis hiervan wordt momenteel een bovenlokaal fietsroutenetwerk ontwikkeld. Dit 
provinciale net vormt het basisnet voor het fietsverkeer in de provincie. 
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Bijlage 

Inventaris van het bouwkundig erfgoed m.b t. zonevreemde gebouwen 
 
Bron: (gebouwen met ID) Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), wetenschappelijke instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap. http://www.vioe.be/
 
Deze lijst omvat enkel de zonevreemde gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het onroerend erfgoed. De 
gegevens van de volledige inventaris zullen aangewend worden voor de opmaak van de gemeentelijke inventaris van het 
te beschermen cultureel erfgoed (zie richtinggevend deel, landschappelijke structuur). 
 

Leievallei 
Meersstraat nr. 6 (ID 38750).  Z.g. "Ter Wilgen". Landhuis van 1912 in regionalistische hoevestijl met omringende tuin 
palend aan de Leie. l de straat en de Leie ingeplant gewit bakstenen gebouw in L-vorm, twee bouwl. en zadeldaken 
(leipannen) met aandaken en sierankers. Traditionele houten kozijnramen met luiken en natuurstenen deuromlijsting.  
 
Brakelmeersstraat nr.52 (ID 38718). Moderne villa z.g. "Finis Terrae" gebouwd i.o.v. kunstenaar door architecten L. De 
Vos en J. Kint in 1963-65. 
 
Pontstraat nr. 83 (ID 38803). Z.g. "Ter Laecke., thans "Ter Leie". Kasteeltje aan de Leiebocht omheen de Coleghemham 
in een boomrijk park toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Huidig gebouw daterend van 1841 
met latere aanpassingen en behouden kern met overwelfde kelders van het vroegere feodale heerlijke verblijf van "Ter 
Laecke", afhankelijk van de heren van Nevele en reeds vermeld in XV, toen eigendom van de Gentse patriciërsfamilie 
Utenhove. Vlg. De Potter en Broeckaert in XVII en XVIII beschreven als "steepen huys van plaisance, met brouwerij, 
duyvokeete en poort", gelegen op een omwalde motte. Ca. 1841 verbouwd tot neoclassicistisch landhuis op vierkante 
plattegrond n.o.v. architect L. Minard en walgrachten gedempt. Vermoedelijk eind XIX voorzien van zijpaviljoentjes, 
een centraal terras, aan de straatkant met een glazen afdak rustend op een ijzeren takkenimitatie en een nieuw 
gevelparement met imitatievakwerk en faïencetegeltableaus.  
Lijstgevel van vijf trav. en drie bouwl. afgelijnd door bepleisterde geblokte hoekpilasters en een overstekende houten 
kroonlijst op uitgelengde consoles. Rechth. vensters gevat in een imitatievakwerkconstructie met ertussen faïencetegels. 
Bovenvensters met ijzeren traliewerk van imitatietakken. L. en r. flankerende vleugels van resp. één en twee bouwl. 
onder plat dak. Centraal overluifeld gedeelte met terras. Haast blinde zijgevels en aanvankelijk gelijkaardige achtergevel 
met imitatievakwerk, uitziend op de Leie. Thans gecementeerde gevel met vensters in geriemde omlijsting en gevelbreed 
terras met centrale trap naar de tuin.  
Interieur met overwelfde kelder met centrale vierkante pijler (minstens XVII), inkomhal in XVIII-stijl en vermoedelijk 
nog XVIII-trap en een neo-Lodewijk XVI-salon vooraan l.  
Ten N. van het kasteel, vormalige stallen en koetshuizen, aangepast begin XX en heden gedeeltelijk omgebouwd tot 
woonhuis (nr. 85).  
 
Pontstraat nr. 87 (ID 38805).  Voormalig neerhof van het kasteel "Ter Laecke" (nr. 83). Achterin, aan de Leiebocht 
gelegen hoeve minstens opklimmend tot XVII en verbouwd tot landhuis. Een later aangebrachte cartouche boven de deur 
vermeldt het jaartal 1685.  
Oorspronkelijke hoeve bestaande uit een laaghuis van drie trav. onder zadeldak (pannen, n // straat) met l. zijaandak met 
vlechtingen en een hooghuis van één trav. onder hoger zadeldak met l. zijaandak met vlechtingen en r. zijtrapgevel (9 tr. 
+ topstuk). Sporen van een hoog, gedeeltelijk gedicht kruiskozijn in de geveltop. Verankerde gewittegevels op gepikte 
plint met vernieuwde houten kruiskozijnen met luiken. In 1931 en 1953 resp. r. en achteraan vergroot onder 
doorgetrokken manke zadeldaken en toevoeging van dakvensters. Behouden korfboogdeurtje met natuurstenen 
dagkanten.  
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Woonbos 
Kwakstraat nr. 13 (ID 38736). Heden Cultureel Centrum. Villa op de beboste helling van de Heidebergen, bestaande uit 
twee duidelijk te onderscheiden delen, op verschillende niveau's: een laaggelegen gedeelte in landelijke villastijl, met 
twee bouwl. onder zadeldak, gebouwd in 1911 als één der eerste buitenverblijven van Latem, en een aanleunend hoger 
gelegen gedeelte in zakelijke stijl met toren en uitbouw onder typisch ogivaal pannendak, naar verluidt toegevoegd in 
1939 door de toenmalige eigenaar architect E. Magerman.  
 
Latemstraat nr. 116-118 (ID 38745). Z.g. "The Farm". Landhuis in Engelse stijl, gelegen op het golfterrein, bestaande uit 
twee oude kernen, een XIX-hoevetje l. (n straat) en het vroegere boswachtershuisje r. (n // straat), ca. 1930 en 1944 
verbonden door een middendeel met doorrit en torentje achteraan, onder strodaken en met typische traditionele 
elementen.  
 
Latemstraat nr. 141 (ID 38748). Voormalige hoeve aan de rand van het beboste domein van "La Clairiere" (nr. 131). 
Gewit woonhuis op gepikte plint onder zadeldak (pannen, n // straat), vermoedelijk uit begin XIX. Rechth. beluikte 
vensters met roedenverdeling. Later gebouwde dienstgebouwen. 
 
Latemstraat nr. 131. "La Clairière". Midden een uitgestrekt bebost park gelegen monumentale villa van de familie Van 
Schoote n.o.v. architect V. Vaerwyck, daterend van 1929. Het bos is nog een deel van de Warande van de heerlijkheid 
van Nevele in Deurle en Latem. In de straatbocht opmerkelijk toegangshek met twee in bak- en zandsteen gemetste 
rondboogdoorgangen met ijzeren hekken voor voetgangers verbonden door een centraal hek voor wagens. Op een open 
hoogte ingeplante villa in L-vorm met twee bouwlagen onder schild- en zadeldak (leien) voor de markante puntgevels 
met houten beboording. Bak- en natuurstenen gevels geritmeerd door erkers en rechthoekige vensters met houten 
roedenverdeling en luiken. Portalen en terassen met brede bordestrappen ervoor en de aangebouwde lagere dienstvleugel 
met korfboogdoorrit en garagepoorten geven het geheel een monumentale allure. (Bron: ‘Bouwen door de eeuwen heen’, 
Inventaris cultuurbezit in België, Architectuur deel 12n3; Brepols – Turnhout, p. 373-374). 
 
Dorpsstraat nr. 7 (ID 38769). Z.g. "Les Buttes Sainte Aldegonde". Villa gebouwd in 1907 door baron H. della Faille d' 
Huysse, burgemeester van Deurle van 1888 tot 1922, i.p.v. het eclectische kasteel n.o.v. L. Minard (1847), (cf. 
Leiepark).  
Grote op een natuurlijke duinenheuvel gelegen villa met omringend boomrijk park met monumentaal toegangshek tussen 
vierkante arduinen hekpijlers. Neoclassicistisch getint gebouw van bak- en natuursteen. Rechth. plattegrond, één bouwl. 
en mansardedak (leien) met centrale dakkapel onder gebogen fronton en talrijke dakvenstertjes. Voorgevel gemarkeerd 
door een gevelbrede portiek met gekoppelde Ionische zuilen en bekronende balustrade. Achtergevel met halfrond 
uitgebouwde zijtrav.  
 
Dorpsstraat nr. 9 (ID 38770). Voormalig dienstgebouw en "bergplaats voor de automobiel" van het kasteeltje "Les Buttes 
Sainte Aldegonde", eveneens daterend van 1907 n.o.v. de architecten H. en V. Vaerwyck. Geschilderd bakstenen 
gebouw in cottagestijl met vloeiende en verspringende leiendaken met dakruitertje en opmerkelijk houtwerk van de 
windveren aan de achterpuntgevel en gesculpteerde standvinken van de galerij voor de garage.  
 

Zuidelijk bekengebied 
Broekstraat nr. 53-55 (ID 38765). Z.g. "'t Goet ter Brouckstraaten., leen van het Land van Rode. Nr. 55 gelegen naast nr. 
53 en thans met toegang (ijzeren hek aan bakstenen pijlers) en boomgaard palend aan de achterzijde van nr.53. Vrij 
hoog, gewitbakstenen gebouw op gepikte plint, vier trav. en oorspronkelijk één bouwl. onder steil zadeldak (pannen, n 
straat) met achteraan aangebouwde keuken onder lessenaarsdak, minstens opklimmend tot XVI. Vermoedelijk in XIX 
achteraan verhoogd met één verd. en naar verluidt toen jeneverstokerij. Oorspronkelijke voorgevel uitziend op N. met 
rechth. vensters en deur en aflijnende getrapte daklijst. O.-zijpuntgevel met bewaard aandak met sporen van vlechtingen 
van het steile dak en de aangebouwde keuken. Uitgewerkt anker in de top en zolderluik onder houten latei en 
rondboogstrek. Huidige ingang met kortboogpoortje in de W.-puntgevel. Z.-gevel thans met twee bouwl. voorzien van 
grote muurankers en rechth. venstertjes met houten lateien.  
Interieur met bewaarde gewelfde kelder en zware balkenzoldering met geprofileerde moerbalken op zandstenen 
consoles. Grote haard met zandstenen wangen in laat-gotische stijl.  
 
Broekstraat nr. 57 (ID 38766). Voorheen omwalde "hofstede ende huys van plaisance" van de heerlijkheid van 
Broekstraat, naar verluidt reeds vermeld in XIV-XV. Thans semi-gesloten hoeve met gedeeltelijk vernieuwd woonhuis 
(1953) ten N., stallen ten O. en ten Z. met in de oksel een thans ingebouwde duiventoren. Verharde oprit en begraasd 
voorerf afgesloten door een nieuwe omheining.  
Oude kern van het woonhuis van vier trav. met aangepaste gewitte bakstenen erfgevel op gepikte plint, één bouwl. en 
zadeldak (pannen, n straat). Achtergevel met haakse bakstenen achterbouw met trapgevel met zandstenen dekplaten en 
gedicht bolkozijn, minstens opklimmend tot XVII A.  
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Gewitte bakstenen stallen op gepikte plint, daterend uit XIX. In de N.O.-hoek, duiventoren met twee bouwlagen en voor-
en achtertrapgevel, daterend uit begin XVII (?). Verankerde gewitte bakstenen gevels op gepikte plint. Korfboogdeur in 
de voorgevel. Bij de aanzet van de geveltop, korfLoogvormig spaarveld met vijf vluchtgaten boven een verbrokkelde 
loopplaat met eronder twee verweerde zandstenen hoofdjes van een man en een vrouw. Overigens vierkante openingen. 
Interieur met overwelfde begane grond en (later toegevoegde?) haard.  
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