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Regionale situering 

Algemene situering van de stad Roeselare 

Ligging en ontsluiting 

Roeselare ligt nagenoeg centraal in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het arrondissement 
Roeselare. De stad is een fusie van de gemeenten Roeselare, Rumbeke, Oekene en Beveren. 

In het noorden grenst de stad Roeselare aan de gemeenten Lichtervelde en Hooglede, in het oosten aan de 
stad Izegem en de gemeente Ardooie, in het zuiden aan de gemeente Ledegem en in het westen aan de 
gemeenten Moorslede, Zonnebeke en Staden. 

De stad Roeselare ligt langs de noord-zuid-verbinding E403 (A17) (Kortrijk-Brugge) en beschikt er over 3 
toegangscomplexen, namelijk op/afrit 6 (Roeselare-Zuid-Rumbeke), op/afrit 7 (Roeselare-Haven) en 
op/afrit 8 (Roeselare-Noord-Beveren). Hierdoor beschikt Roeselare over ideale ontsluitingsmogelijkheden 
op Vlaams en bovenlokaal niveau.  

Bovenlokale verbindingswegen die de stad Roeselare doorkruisen, zijn de N36 ( Staden-Harelbeke) en N32 
(Brugge-Menen). 

De spoorlijn Brugge-Roeselare-Kortrijk verbindt de provincie West-Vlaanderen van noord naar zuid met 
Noord-Frankrijk. Het station Roeselare heeft een interstedelijke status en bevindt zich in de kern van de 
stad.  

Het kanaal Roeselare-Leie, voor het grootste deel bevaarbaar voor schepen tot 2.000 ton, geeft via de Leie 
en het Afleidingskanaal toegang tot de kusthavens en het kanaal Gent-Terneuzen.  

De ruimtelijke structuur van de stad Roeselare wordt gekarakteriseerd door twee concentrische ringwegen, 
namelijk een kleine ring nabij het oudste en meest centraal gelegen deel van de stad en een grote ring die 
als het ware de bebouwde ruimte afsplitst van de open ruimte. De binnenring wordt de kleine ring genaamd, 
de buitenring de grote ring. Op deze ringen komen verschillende invalswegen uit die een belangrijk aandeel 
hebben in het ontstaan van de woonstructuur. 

Ten overstaan van steden in de omgeving 

De stad Roeselare behoort tot het stedelijk netwerk Regio Kortrijk (Kortrijk, Roeselare, Menen en Waregem) 
en neemt er de meest noordelijke plaats in. Waregem bevindt zich ten zuidoosten van Roeselare, Menen 
en Kortrijk ten zuiden. Andere grotere steden in de nabijheid van Roeselare zijn Tielt in het noordoosten, 
Torhout in het noorden, Ieper ten zuidwesten en Diksmuide ten noordwesten. De centrale ligging van de 
stad Roeselare in de provincie West-Vlaanderen is een feit. 

Op regionale schaal maakt de stad deel uit van de industriële as die zich langsheen het kanaal Roeselare-
Leie heeft ontwikkeld. Deze zone bestaat uit twee sterk verstedelijkte gebieden, namelijk het gebied 
Roeselare (Roeselare, Izegem, Ingelmunster) in het westen en Waregem met Wielsbeke en Oostrozebeke 
in het oosten. Het gebied is te beschouwen als een geïndustrialiseerd stedelijk netwerk op provinciaal ni-
veau.  

De stad Roeselare staat gekend als een dynamische stad met de daarmee gepaard gaande economische 
activiteiten, een aantrekkelijk winkelcentrum, een veelheid aan medisch-sociale diensten (ziekenhuizen, 
rusthuizen), overheidsdiensten, cultuur- en sportinfrastructuur en een ruim aanbod aan onderwijsinstellin-
gen. 

Naar uitrusting wordt Roeselare dan ook beschouwd als een goed uitgeruste regionale stad met een 
volwaardige centrumfunctie.  

De stad heeft de jongste decennia een duidelijke opgang gemaakt en bedient nu een gebied dat zich uit-
strekt tot in de aanpalende arrondissementen Ieper, Diksmuide en Tielt. Steden die vooral op Roeselare 
gericht zijn, zijn Tielt, Torhout, Diksmuide, Izegem, Poperinge en Ieper. 

(bron GRS Roeselare, WVI, april 2012) 
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Figuur 1: Algemene situering van de stad Roeselare 

  

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Historische analyse van de regio 

Op basis van historisch kaartmateriaal en geschreven bronnen schetsen we de belangrijkste ruimtelijke 
ontwikkelingen en transformaties door de jaren heen. 

Ferraris (1777) 

 

Het geürbaniseerde gebied bevond zich hoofdzakelijk rond de kernen van ‘Rousselaere’, ‘Beveren’ en 
‘Rumbeke’. ‘Oeckenen’ manifesteerde zich als een landelijk gehucht. Grotere kernen in de omgeving waren 
‘Ardoye’, ‘Iseghem’ en ‘Hooghlede’. 

De stadskern van Roeselare was gelegen in de beekvallei van de Mandel. De bebouwing was voornamelijk 
gesitueerd langs de huidige Noordstraat, Ooststraat, Zuidstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat, 
Manestraat en Ieperstraat. 

De steenwegen naar Menen en Torhout (aangelegd tijdens het Oostenrijks bewind) waren door bomen 
afgezoomd (dreefvorm) maar ook in het landelijk gebied kenden lokale wegen een dreefaanplant. Tal van 
boerderijen hadden een boomgaard, enkele hadden een walgracht. De beekvalleien waren breder en 
duidelijker zichtbaar. 

De opbouw (aslijnen, stervorm, moestuin, park) van het Chateau de Rumbeke (huidig Sterrebos) was zeer 
duidelijk herkenbaar. 

Enkele grote boscomplexen kwamen voor zoals Capelle Bosch, Groote Warande en Kleine Warande. Talrijke 
kleinere bosgebiedjes sierden het landschap. 

Het cultuurland bestond uit een gesloten bulkenlandschap, gekenmerkt door lineair groen langs 
onregelmatige blok- en strookvormige percelen met zowel gras- als akkerlanden. 

 

Figuur 2: Ferrariskaart (1777) 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Vandermaelen  (1846-1854) 

 

Naar bebouwing toe is het opvallend dat de stadskern van Roeselare en de omliggende dorpen en 
gehuchten nog niet fundamenteel waren uitgebreid t.o.v. 70 jaar eerder. Ten oosten van de stadskern van 
Roeselare is het gehucht ‘Spagnien’ gelegen, met de bebouwing van de brouwerij ‘Rodenbach’. 

Naar infrastructuur toe is vooral de aanleg van de spoorlijn Oostende – Brugge – Torhout – Roeselare – 
Kortrijk, met stations in Roeselare, Rumbeke en Izegem van groot belang. Daarnaast werden ook de 
steenwegen richting Diksmuide en Izegem aangelegd. Dit zorgde voor de industriële ontplooiing van de 
stad. Door de intrede van de stoommachine werden waterkommen gegraven op o.a. de bedding van de 
Mandel en de Sint-Amandsbeek. Rond 1845 telde de stad 10.000 inwoners. 

Het Chateau de Rumbeke (huidig Sterrebos) was nog steeds zeer duidelijk herkenbaar. 

De boscomplexen zijn t.o.v. 70 jaar eerder reeds sterk versnipperd. 

 

Figuur 3: Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846-1854 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Topografische kaart 1873 

 

Naar bebouwing toe is de stadskern van Roeselare fundamenteel uitgebreid t.o.v. 30 jaar eerder, en dit 
zowel naar het zuiden (Ieperstraat, Molenstraat), westen (Diksmuidsesteenweg, 
Oostnieuwkerksesteenweg) als het noorden (Noordstraat, Kattestraat, Hoogleedsesteenweg, Gitsestraat, 
Brugsesteenweg). De meest opvallende uitbreiding gebeurde echter in oostelijke richting (richting van het 
station en het kanaal). Hier zien we dat de stadskern uitgebreid is richting station. Via lintbebouwing is ook 
het gehucht Spagnien verbonden met de bebouwing van de standskern. Verder zien we ook lintbebouwing 
langs de Ardooisesteenweg. 

We zien ook een fundamentele uitbreiding van de omliggende dorpen: Beveren, Rumbeke, Hooglede, 
Oostnieuwkerke, Ardooie en Izegem. 

Naar infrastructuur toe is vooral het uitgraven van het kanaal Roeselare-Leie (1862-1872) van fundamenteel 
belang. Dit kanaal en de uitbouw van de oevers met aanlegsteigers en loopbruggen zorgden voor nieuwe 
industrieën. Er werden tevens nieuwe wegen aangelegd richting Hooglede, Moorslede, Oostnieuwkerke en 
Beveren. 

In het omliggende landbouwgebied is de toename van de verspreide bebouwing en de afname van het 
aantal landschapselementen opvallend. Het bulkenlandschap verschraalde. 

 

Figuur 4: Topografische kaart 1873 

 

BRON: NGI 
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Topografische kaart 1904 

 

Naar bebouwing toe zien we een verdere uitbreiding van de stadskern van Roeselare in oostelijke en 
noordoostelijke richting. Zo breidde de stad gestadig uit richting spoorweg. Arbeiderswijken (zoals 
“Krottegem”), werkmansreken in de onmiddellijke nabijheid van de nijverheidsgebouwen en nieuwe 
verkavelingen rond de 3 nieuwe kerken (Sint-Amand, O.L.V. en de kerk der Redemptoristen) deden 
Roeselare verder groeien van 17.000 inwoners in 1880 tot 26.000 in 1914. De omringende dorpen en 
gehuchten namen minder toe in omvang. 

Naar infrastructuur toe werden er nieuwe steenwegen aangelegd richting Hooglede, Moorslede, 
Oostnieuwkerke en Beveren. Eind 19de eeuw werden verschillende tramlijnen en buurtspoorlijnen in 
gebruik genomen. 

In het omringende landbouwgebied is een verdere versnippering van de bosgebieden waarneembaar. 

 

Figuur 5: Topografische kaart 1904 

 

BRON: NGI 
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1918-1940: ontbrekend kaartmateriaal 

 

Toen in 1918 de Wapenstilstand werd getekend, waren 2/3 van de Roeselaarse woningen vernield. 

Na de goedkeuring van de aanleg- en rooilijnplannen kan de definitieve wederopbouw van start gaan. 
Architecten uit het Roeselaarse worden door collega' s uit het hele land bijgestaan. De wederopbouw 
herstelt grosso modo het vooroorlogse stratenpatroon. Ingrepen blijven doorgaans beperkt tot het 
rechttrekken en verbreden van straten. De vernielde hoeven worden over het algemeen naar het 
vooroorlogse patroon heropgebouwd. Bij deze wederopbouw fungeerde Roeselare als pilootgemeente van 
de Dienst der Verwoeste Gewesten voor de oprichting van een heuse tuinwijk: ‘Batavia’ (1921-1923), naar 
Engels model, met 200 woningen. 

Als gevolg van de economische crisis van de jaren ‘30 nam de textielproductie zienderogen af. De Roe-
selaarse bevolking bleef echter niet bij de pakken zitten en nam zelf initiatief: aan de haven verrezen de 
eerste torens voor veevoeders. De eerste veevoederbedrijven konden zo de werkloosheid in het 
Roeselaarse enigszins verzachten. 

In 1940 telt Roeselare 30.000 inwoners. 

 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
13 

Na WOII: topografische kaarten 1969, 1989, 2006, orthofoto 2017 

 

Niettegenstaande de wederopbouw na WOII veranderde het stadsbeeld pas grondig vanaf 1965. Naast tal 
van nieuwe gebouwen (ziekenhuizen, sportaccommodatie, overheidsdiensten, …) werd ook de 
verkeersinfrastructuur verder uitgebouwd. Zo werden wegen doorgetrokken en nieuw aangelegd; het 
kanaal werd verbreed en de spoorwegbedding werd opgehoogd. In 1977 werd een deel van de E403 (A17) 
open gesteld en de ring werd voor het eerst gebruikt in maart 1980. 

De aanleg van het kanaal (19-20e eeuw) en de spoorlijn (begin/medio 20e eeuw) gaven aanleiding tot 
economische ontwikkelingen rondom deze lijninfrastructuren. Toch moet opgemerkt worden dat de 
bedrijvigheid en de daarmee verbonden ruimtelijke ontwikkelingen vooral geënt zijn op de bovenlokale 
weginfrastructuur die na WOII werd aangelegd (E403, R32 en de belangrijkste invalswegen). 

Tal van nieuwe bedrijven verrezen op speciaal hiervoor afgebakende industrieterreinen, ten noorden en te 
oosten van de stad.  

Door de fusie Roeselare-Beveren-Rumbeke-Oekene steeg het aantal inwoners van ca. 40.000 naar meer dan 
50.000 (1977). Roeselare had zich meteen een plaats verworven bij de centrumsteden van Vlaanderen.  

De uitbreidingen na WOII betreffen vooral radiale uitbreidingen, grotendeels gelegen langsheen de 2 
‘ringlanen’. De structurerende werking van de grote ring heeft eveneens een aantal ontwikkelingen teweeg 
gebracht langs de buitenzijde van de ring. 

Binnen de radiale uitbreidingen hebben zich stedelijke ontwikkelingen (wonen, industrie, recreatie, 
stedelijke voorzieningen, ...) afgespeeld die de stad maken wat ze nu is. De vroegere deelgemeenten 
Beveren en Rumbeke en de activiteitenas langsheen de Brugsesteenweg en de E403 zijn ruimtelijk 
aaneengesloten gehelen geworden.  

De radiale uitbreidingen bestaan uit een mix van gesloten bebouwing langsheen de invalswegen en 
verkavelingen met overwegend halfopen en open bebouwing tussen de invalswegen. De verkavelingen 
worden doorgaans gekenmerkt door een lage dichtheid, behoudens de verkavelingen gerealiseerd door de 
sociale bouwmaatschappij.  

Naar economische ontwikkelingen toe zien we dat het gros van de Roeselaarse bedrijventerreinen gelegen 
zijn binnen of langsheen de grote ring, met belangrijke concentraties binnen de kanaalzone (ook 
grensoverschrijdend richting Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke), geënt op de op- en 
afrittencomplexen op de E403 en langs de Brugsesteenweg (ook grensoverschrijdend richting Hooglede). 

 

Topografische kaart 1969 

Voor de stadskern van Roeselare ziet men dat het oostelijk en noordelijk deel van de binnenring gerealiseerd 
is. Men ziet uit duidelijk de radiale uitbreiding van de stad via het creëren van nieuwe woonwijken, vooral 
in zuidelijke en westelijke richting.  

Er zijn economische ontwikkelingen langs het kanaal (met een belangrijke concentratie aan de kanaalkop) 
en in de wijk Spanje te zien. Ook en aantal grootschalige historisch gegroeide bedrijven zijn waarneembaar: 
in de zuidelijke radiale uitbreiding (Roularta, Soliver), in de kern Beveren en langs de spoorweg. 

 

Topografische kaart 1989 

Op deze kaart is te zien dat de E403 t.h.v. Roeselare is aangelegd. 

Voor de stadskern van Roeselare ziet men dat de binnenring volledig gerealiseerd is. Daarnaast ziet men dat 
de buitenring (R32) volop in aanleg is (het grootste deel van deze weg werd voor verkeer opengesteld in 
1992).  

Men ziet de verdere radiale uitbreiding van de stadskern, en dit in alle richtingen. Op deze wijze is er een 
ruimtelijke aansluiting gebeurd tussen de kern Rumbeke en het stadsweefsel, voor de kern Beveren is dit 
nog niet het geval.  

Belangrijke bijkomende bedrijfsontwikkelingen zijn te zien in het noorden van de stad, langs de 
Brugsesteenweg en de spoorweg. Ten westen van de stadskern zijn de eerste gebouwen van de REO-veiling 
te zien. 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
14 

Topografische kaart 2006 

Op deze kaart zien we dat het noordelijk deel van de grote ring nog niet gerealiseerd is. De drie op- en 
afrittencomplexen op de E403 zijn wel reeds aangelegd. 

De radiale uitbreiding van de stad heeft zich verder gezet. Het gebied tussen de kleine en de grote ring is 
bijna volledig volgebouwd met verschillende verkavelingen.  

De grote economische ontwikkelingen zijn geënt op de grote ring, op de Brugsesteenweg en op de 
kanaalzone. In de volledige kanaalzone zien we een explosieve economische ontwikkeling. 

 

Orthofoto 2017 

Op deze foto is te zien dat de buitenring vervolledigd is. Deze is zowel in het noorden (afrit 8 Roeselare-
Beveren) als in het zuiden (afrit 6 Roeselare-Rumbeke) verbonden met de E403. De kanaalzone is verbonden 
met de E403 via afrit 7 Izegem. 

De radiale uitbreiding van de stad heeft zich verder gezet. In het noorden is er een feitelijke aaneengroeiing 
te zien van de kern Beveren met het stadsweefsel.  

De grote economische ontwikkelingen zijn niet meer alleen geënt op de grote ring, op de Brugsesteenweg 
en op de kanaalzone, maar ook op de op-en afrittencomplexen. We zien ook het naar elkaar toegroeien van 
Roeselare en Izegem, enkel gescheiden door de E403. 

 

Figuur 6: Topografische kaart 1969 

 

BRON: NGI 
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Figuur 7: Topografische kaart 1989 

 

BRON: NGI 

Figuur 8: Topografische kaart 2006 

 

BRON: NGI 
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Figuur 9: Orthofoto 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Economisch profiel van de regio en de stad 

Economisch profiel van de Midwest-regio 

Het geografisch werkingsgebied van het Samenwerkingsverband Versterkt Streekbeleid MiddenWest-
Vlaanderen bestaat uit 16 steden en gemeenten van Midden-West-Vlaanderen. Het 
samenwerkingsverband vertegenwoordigt in totaal 234.544 inwoners en is goed voor een totale 
oppervlakte van 57.543 hectare. Het gaat concreet om de volgende gemeenten/steden: Ardooie, Hooglede, 
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, 
Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. 

 

RESOC MWVL maakte naar aanleiding van de deelname van Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor 
Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, aan het West4Work 
Arbeidsmarktsymposium (26 juni 2017) een Arbeidsmarktmemorandum op met een geactualiseerde 
regionale arbeidsmarktanalyse. 

Samengevat waren dit de belangrijkste kenmerken van de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt (foto april 
2017): 

  

Vraagzijde:   

- Een hoge werkgelegenheid: 73,2 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Dit is aanzienlijk hoger 
dan op Vlaams niveau (68,1%). 

- De grootste tewerkstelling in Midden-West-Vlaanderen wordt gerealiseerd in de secundaire sector 
(industrie en bouw) (36,84%), met de tertiaire sector (verkoop van goederen en diensten) (34,35%) 
op de tweede plaats. Binnen de secundaire sector neemt de industrie met 79,75% het grootste 
deel van de tewerkstelling op zich.  De industrie neemt zelfs bijna 30% van de totale tewerkstelling 
in de regio voor haar rekening. Dit is significant hoger in vergelijking met Vlaanderen (16,43%) en 
West-Vlaanderen; waar de industrie goed is voor 20% van de tewerkstelling. 

- De agro-voedingssector en kunststoffen/metaal/textielsector zijn een essentiële troef voor 
MiddenWest-Vlaanderen. Beide sectoren zorgen voor een significante tewerkstelling in de regio. 
Dit weerspiegelt zich in het aanbod vacatures. In de regio Roeselare waren er eind april 5,29% van 
de vacatures specifiek gericht op de agro-voedingssector. 

 

Aanbodzijde:  

- Op 1 januari 2016 telde de regio 234.544 inwoners, waarvan 110.177 (46,97% ) op beroepsleeftijd 
- Midwest heeft een zeer hoge werkzaamheidsgraad in vergelijking met Vlaanderen: ruim 75,7% van 

de inwoners op beroepsactieve leeftijd is aan de slag als loontrekkende of zelfstandige. 
- Het aandeel 15 tot 24-jarigen is in vergelijking met vele andere regio's in Vlaanderen hoog, nl. 

23,50%. 
- Deze regio kent de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen: 4,3% werkzoekenden (april ’17)  
- De werkzoekendenpopulatie bestaat voor meer dan 85% uit 'kansengroepen’.  

o 52,65% van de niet-werkende werkzoekenden is laaggeschoold 
o 43,16% van de niet-werkende werkzoekenden is langer dan 1 jaar werkzoekend 
o 22,55% van de niet-werkende werkzoekenden is jonger dan 25 jaar 
o 20,37% van de niet-werkende werkzoekenden heeft een arbeidshandicap 
o 20,37% van de niet-werkende werkzoekenden is van allochtone origine 

 

Algemeen werd gesteld dat er twee grote uitdagingen zijn voor de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt: 

- Een zeer grote krapte op de arbeidsmarkt met een blijvende grote vraag naar (geschikte) 
arbeidskrachten. De krapte op de arbeidsmarkt is beduidend groter dan provinciaal en zeker groter 
in vergelijking met Vlaanderen. 

- De aanwezigheid van een zogenaamde zwakke(re) en moeilijke(re) groep mensen,  voornamelijk 
behorende tot de kansengroepen, met meestal een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 

(bron: Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017) 
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Daarnaast werd door RESOC MWVL ook een nota ‘Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en 
(ver)nieuw(end) ondernemerschap’ opgemaakt. Hieruit kwamen volgende regio-specifieke sterktes en 
aandachtspunten aan bod: 

 

Sterke punten  

- De regio beschikt over de hoogste ondernemersgraad van (West-)Vlaanderen. 
- Midden-West-Vlaanderen kent het minst aantal stopzettingen van (West-)Vlaanderen.  
- Het overlevingspercentage ligt beduidend hoger t.a.v. (West-)Vlaanderen.  
- Het aantal ondernemers stijgt.    
- Het aantal ondernemers binnen de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar neemt toe.  
- Een lichte stijging is merkbaar bij de jonge, vrouwelijke starters (<30 jaar).  

Aandachtspunten   

- De regio kent het laagste aantal oprichtingen van (West-)Vlaanderen.  
- De leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar kent een daling van het aantal ondernemers.   
- Het aantal jonge, mannelijke ondernemers (<30 jaar) daalt.    
- Het totaal aantal vrouwelijke ondernemers is slechts iets meer dan een derde (35,8%) van het 

totaal aantal ondernemers.  

 

Er werden 3 grote uitdagingen naar voor geschoven: 

- Het stimuleren van de ondernemingszin en de ondernemerscultuur via een specifiek 
doelgroepenbeleid m.b.t. jongeren, vrouwen, …   

- (Startende) ondernemingen ondersteunen en stimuleren tot (ver)nieuw(end) ondernemerschap.  
- Uitdragen (zowel intern als extern) dat Midden-West-Vlaanderen een economisch, performante 

regio is. 

 

(bron: Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en (ver)nieuw(end) ondernemerschap, RESOC 
Midden West-Vlaanderen, oktober 2017) 

 

Als we de spreiding binnen de regio van de bestemde bedrijventerreinen bekijken dan zien we volgende 
zaken: 

- Het zwaartepunt van bedrijvigheid in de regio ligt binnen en rond de stad Roeselare en langs het 
kanaal Roeselare-Leie (Roeselare-Kachtem-Izegem-Ingelmunster-Oostrozebeke-Wielsbeke. 

- Opvallende secundaire assen zijn Roeselare-Lichtervelde-Torhout, Roeselare-Ardooie-Pittem-Tielt 
en Ingelmunster-Meulebeke-Tielt. 

- Opvallend is ook de aanwezigheid van enkele grootschalige bedrijven/bedrijfsconcentraties bij 
relatief kleine kernen rond Roeselare (Sleihage, Hooglede, Westrozebeke,…). 
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Figuur 10: Spreiding van bestemde bedrijventerreinen binnen de regio 

 

BRON: Geopunt 
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Economisch profiel van de stad Roeselare 

In bijlage bij het ‘Plan Roeselare Ondernemen’ werd door Idea Consult het economisch profiel van de stad 
in detail opgemaakt. Dit zijn de krachtlijnen van deze analyse. 

 

Algemene ruimtelijk-economische positionering  

Roeselare vormt een knooppunt in de regio op vlak van verbindingen en voorzieningen. De centrale ligging 
in West-Vlaanderen is een duidelijke troef. De verbindingen naar andere knooppunten zoals Brugge en 
Kortrijk zijn goed uitgebouwd, niet alleen dankzij de invalswegen maar ook via het openbaar vervoer. 
Daarnaast is Roeselare samen met Brugge en Kortrijk binnen West-Vlaanderen een van de ‘centrale’ steden 
met concentratie van voorzieningen en functies, waarvoor mensen van elders in de provincie naar de stad 
komen. De combinatie van deze goede verbindingen met de sterk uitgebouwde voorzieningen biedt 
ontwikkelingskansen voor de stad op vlak van werken en wonen. Dit zijn immers basisvoorwaarden voor 
een aantrekkelijke omgeving. 

De centrale ligging in eigen provincie en de goede verbinding van Roeselare werd door een aantal 
ondernemers expliciet als troef benoemd. Tegelijk werden ook een aantal bedenkingen geformuleerd. Zo is 
de verbinding met Gent altijd ‘indirect’, zowel via het openbaar vervoer als via de belangrijkste invalswegen. 
Het verkeer in Roeselare zelf slibt ook verder dicht. 

 

Bestuur en strategie  

Zwaartepunt van de Roeselaarse economie 

De belangrijkste bedrijven in een lokale economie zijn een goede indicator van waar het economisch 
zwaartepunt ligt. Daarom analyseren we hieronder eerst de sectoren met de grootste omzet, om vervolgens 
dieper in te gaan op de bedrijven met de grootste omzet en de hoogste tewerkstelling.  

Naar omzet toe komen meteen een aantal cruciale sectoren naar voor: detailhandel, bouw, groothandel, 
vastgoed, voedingsproductie, zorg en restaurants en cafés. De meeste van deze sectoren zijn ook in 
vergelijkbare steden sterk uitgebouwd. De relatieve omvang van de detailhandel en restaurants en cafés in 
verhouding met de schaal van Roeselare is echter opvallend. De rol van voeding is in Roeselare ook 
uitzonderlijk groot in vergelijking met andere steden. 

De lijst met grootste bedrijven in Roeselare op basis van omzet bevestigt dit beeld en versterkt nog het 
belang van de voedingssector. De 10 grootste bedrijven naar omzet zijn: Aldi (hoofdzetel), Accent jobs for 
people , Roularta media group, Coöperatieve veiling Roeselare, Snack food poco loco, Soubry, Mulder 
natural foods, Telersvereniging industriegroenten, Roularta printing en Maselis. 

De lijst met grootste werkgevers in Roeselare is heel vergelijkbaar met bovenstaande lijst. Het verschil zit 
hem vooral in het gewicht van de zorgsector en de uitzendsector. Deze sectoren zijn opvallend grote 
werkgevers in Roeselare. Voor de zorgsector gaat het hier dan over het AZ Delta en het OCMW van 
Roeselare. Bij uitzendkantoren zien we opnieuw Accent Jobs, maar ook Peak6 in de top 10 van grootste 
werkgevers verschijnen. De 10 grootste bedrijven naar tewerkstelling zijn: Accent jobs for people + accent 
construct Uitzendbureaus (6.181),  Roularta media group Uitgeverij (962), Aldi (hoofdzetel) (791), VDL bus 
Roeselare Transportindustrie (423), Soubry Voedingsindustrie (395), Snack food poco loco (384), Crefius ( 
179), Thuiszorgwinkel (152), Mulder natural foods (139) en Dovy Keukens (135). 

 

Speerpuntsectoren  

De omzet en tewerkstelling in Roeselare toont duidelijk het belang aan van enerzijds detailhandel, 
restaurants en cafés en anderzijds voeding. In tweede orde is er ook een omvangrijke zorgsector, bouw- en 
vastgoedsector en een sterk uitgebouwde uitzendsector. Deze zwaartepunten op vlak van omzet en 
tewerkstelling vertelt echter nog niet het volledige verhaal. Via een meer kwalitatieve analyse op basis van 
interviews en bronnen zoals de Trends Gazellen en de Roeselare Awards, bouwden we verder op de 
bovenstaande vaststellingen.  

 

Voeding en maakindustrie als kern  

Voeding blijkt ook uit deze aanpak het onbetwiste zwaartepunt. Roeselaarse bedrijven zoals Mulder Natural 
Foods, Poco Loco, Zoutman, Maselis, Soubry en de REO Veiling zijn toonaangevend in de voedingssector.  
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Naast voeding vormt de maakindustrie mee de kern van de Roeselaarse economie. Roeselare-Tielt is de 
sterkst geïndustrialiseerde regio van Vlaanderen. Deze sector staat al lange tijd onder druk, maar 
moderniseert en evolueert ook aan hoog tempo. De sterke machinebouw in Roeselare is hier een voorbeeld 
van, met bedrijven zoals B.M.C., Dewulf, AVR, Goddeeris, DL operations, … Hetzelfde geldt voor het 
produceren en/of ontwikkelen van nieuwe materialen. Hierbij denken we aan bedrijven zoals Desotec en 
Belcroom. 

 

Brede basis via zorg en rekrutering  

De zorgsector is met een jaarlijkse omzet van meer dan 15 miljoen euro belangrijk voor de Roeselaarse 
regio. Deze omzet wordt niet alleen gegenereerd door grote instellingen zoals het AZ Delta. Er ontstaan ook 
interessante nieuwe initiatieven zoals Betamedics in de sector die voor nieuwe ontwikkelingen zorgen. In 
de rekrutering en trainingssector zien we een vergelijkbare dynamiek. Accent is al lang de jobkampioen van 
Roeselare en omstreken, maar ook Peak6 is uitgegroeid tot een grote speler. Kleinere ondernemingen zoals 
Talent Angels en Praxis training zorgen voor een nieuwe wind.  

 

Toekomstgerichte niches  

Het gewicht van digitale en creatieve sectoren neemt gestaag toe in Roeselare. Roularta is sinds jaar en dag 
een gevestigde waarde. Deze uitgeverij is uitgegroeid tot een multimediagroep die lokale bedrijven kan 
inspireren en versterken. Deze kleinere bedrijven zijn ook steeds meer aanwezig in het Roeselaarse 
ondernemerslandschap. Bedrijven zoals Nanopixel en Clementine zijn hier een voorbeeld van. Ook de 
Roeselaarse starter van het jaar 2016, Merchandise Essentials, profileert zich op een innovatieve en 
creatieve manier. 

 

Bovenlokaal kader  

Roeselare heeft er baat bij om zich als relatief kleine centrumstad te richten op de bovenlokale aanpak, met 
daarin eigen accenten. Op dit vlak valt de convergentie op met de bovenlokale speerpunten in het West 
Deal plan van de provincie West-Vlaanderen. Sectoren zoals voeding en zorg worden hier expliciet in 
benoemd. Ook de aandacht voor nieuwe materialen en cleantech biedt opportuniteiten. Ook in het 
streekpact ‘Midwest 2020’ zitten aanknopingspunten voor Roeselare. De profilering van Roeselare-Tielt als 
“Groeituin van Europa” sluit aan bij de sterke voedingssector. Er is ook een sterke link met de 
beleidsstrategie op Vlaams niveau. Flanders’ FOOD is het innovatiecluster voor de agrovoedingsindustrie. 
Binnen het nieuwe Vlaamse clusterbeleid zijn zij als belangrijke drager van het hele Vlaamse voedingscluster 
aangeduid. De recent geopende antenne van Flanders’ FOOD in het Huis van de Voeding in Roeselare 
benadrukt het belang van de sector, en biedt potentieel om de positie van Roeselare in dit domein nog 
verder te versterken. 

 

SWOT bestuur en strategie: 

+ Sterke speerpunten zoals voeding en maakindustrie, onderbouwd met een sterke basis van zorg en 
rekrutering, aangevuld met innovatieve en creatieve ontwikkelingen  

+ Convergentie met bovenlokale beleidsplannen 

- Kwetsbare sectoren met nood aan vernieuwing 

 

Ondernemerschap  

Sterke ondernemersbasis 

Roeselare heeft een duidelijke ondernemende cultuur. Er zijn relatief veel ondernemingen. Het 
ondernemersklimaat is ook stabiel. Enkele kencijfers illustreren dit: 

- Na Hasselt heeft Roeselare hoogste aantal ondernemers per 100 inwoners van de centrumsteden 
(7,0 in 2015, op basis van RSVZ)  

- Na Leuven hoogste aandeel startende ondernemingen dat na vijf jaar nog actief is (77,4% in 2012, 
Stadsmonitor) 
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Beperkte dynamiek 

De keerzijde van de medaille is dat de dynamiek eerder beperkt is. Dit weerspiegelt zich in het relatief laag 
aantal oprichtingen en de eerder gemiddelde netto-groei van het aantal ondernemingen (oprichtingen – 
falingen):  

- De verhouding opgerichte ondernemingen ten opzichte van actieve ondernemingen is iets lager 
dan gemiddelde van de centrumsteden en Vlaanderen (6,4 t.o.v. 6,9 in Vlaanderen en 7,3 in de 
centrumsteden; cijfers 2015 uit gemeentelijke profielschets)  

- De nettogroeiratio van het aantal ondernemingen is in vergelijking met Vlaanderen en de 
centrumsteden eerder gemiddeld. 

 

SWOT ondernemerschap: 

+ Veel ondernemers, met een hoge overlevingsgraad  

- Beperkte dynamiek in het ondernemerslandschap 

 

Ondersteunende bedrijfsinfrastructuur  

Fysieke ruimte voor ondernemen 

Er is in Roeselare relatief veel fysieke ruimte beschikbaar om te ondernemen. Er is een opvallend hoog 
aantal gronden bestemd voor werken. Het gaat hier over oppervlakte bestemd voor handelsactiviteiten, 
nijverheidsactiviteiten en kantoorgebouwen. Landbouwoppervlakte en publieke voorzieningen zijn hier dus 
nog niet in inbegrepen.  

Een substantieel deel van deze ruimte voor ondernemen gaat naar bedrijventerreinen. Met 893,8 ha 
bedrijventerreinen in 2014 (cijfers Agentschap Ondernemen) heeft Roeselare relatief veel 
bedrijventerreinen. Een aantal recente projecten in Roeselare dragen met een verschillende focus bij aan 
het verder ontwikkelen van deze ruimte voor berdrijven: 

- Via het verder uitbouwen van gemengde regionale bedrijventerreinen wordt breed ingezet op 
nieuwe ruimte voor bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling Beveren-Noord en de 
nieuwe bedrijventerreinen Krommebeek en Onledebeek.  

- Via het inzetten op een multimodaal logistiek platform vanuit de haven. De plannen voor een 
nieuwe binnenvaartterminal ter hoogte van bedrijventerrein Schaapbrugge past in dit kader.  

- Via een focus op speerpunten. Zo hebben licht verwerkende industrieën, KMO’s en voedings- of 
agrarische bedrijven een voetje voor op bedrijventerrein Ovenhoek. Deze nieuwe ontwikkeling is 
verbonden met het warmtenet in Roeselare. Bedrijven kunnen zo op een duurzame manier 
verwarmen.  

Dit groot aanbod aan bedrijventerreinen, met een verschillende focus, is een positieve ontwikkeling.  De 
economische sectoren waarin Roeselare sterk staat, zoals de voeding, zijn immers plaatsintensief. In 
combinatie met de hoge tewerkstelling en het hoge aantal ondernemers, is deze ruimte van groot belang. 

 

Ondersteuning van ondernemers 

Versterken van het ondernemersweefsel 

De Stad Roeselare neemt een actieve rol op om het ondernemersweefsel te versterken. Zo zijn er 
verschillende functionele ondernemersnetwerken zoals het centrummanagement, de marktraad en het 
horecamanagement. Initiatieven zoals de Roeselare Awards, waarbij verschillende partners de handen in 
elkaar slaan, worden heel positief onthaald door ondernemers.  

Unizo en VOKA werken ook aan het verder ontwikkelen van het ondernemersweefsel. Zo zet Unizo 
maandelijks een lokale ondernemer in de kijker. VOKA maakt dan weer gebruik van initiatieven zoals het 
PLATO-netwerk, waarbij ondernemers goeie praktijken uitwisselen. In het verleden vonden reeds 
bijeenkomsten van dit netwerk plaats in Roeselare.  

 

Momentum door Plan Roeselare Ondernemen 

Het opstellen van het Plan Roeselare Ondernemen is een ideaal momentum om als Stad verder in te zetten 
op het versterken en ontwikkelen van het ondernemersweefsel. Door ondernemers zowel bij de opmaak, 
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uitvoering als bijsturing van het plan te betrekken, kan een sterkere band tussen de ondernemers onderling 
en de Stad gevoed worden.  

 

Steun voor starters  

Roeselare biedt in het ondernemerscentrum ruimte aan voor starters. Deze ruimte is beschikbaar aan 
voordelige tarieven voor de ondernemers en is professioneel uitgerust. Specifiek voor ondernemingen in de 
voedingssector is er ook een aanbod door het Huis van de Voeding. Daar zijn onder andere smaakateliers 
waar ondernemingen terecht kunnen om producten te testen en te ontwikkelen.  

Grote bedrijven kunnen ook een voorbeeldrol opnemen voor startende ondernemers. Zo startte Roularta 
een ‘accelerator’ om start-ups ondersteuning en richting te geven.  

Toch is er geen echt start-up klimaat in Roeselare. De bovenstaande initiatieven kunnen een positieve 
dynamiek versterken, maar zijn waarschijnlijk nog niet voldoende.  

 

SWOT ondersteunende bedrijfsinfrastructuur 

+ Ruim aanbod en recente ontwikkelingen aan fysieke bedrijfsinfrastructuur   

+ Gewaardeerde initiatieven zoals Roeselare Awards versterken het ondernemersweefsel   

+ Het KMO- en bedrijvenplan zorgt voor een momentum om bedrijven te betrekken  

- Er is nog geen echt startup klimaat met incubatoren en/of spin-offs 

 

 (Bron: PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017) 

 

Naar spreiding van de bedrijvenzones binnen en aansluitend op Roeselare zien we dat de belangrijkste 
concentraties geënt zijn op de grote ring, op de Brugsesteenweg, op de kanaalzone en op de op-en 
afrittencomplexen. Figuur 11 geeft de spreiding weer op het ganse grondgebied van de gemeente Roeselare 
(de contour op de kaart is de gemeentegrens). 

 

Binnen de kern van Roesalare komen een aantal grootschalige, voornamelijk historisch gegroeide bedrijven 
voor.  De meeste bedrijven werden bij de opmaak van het APA opgenomen in een geëigende zone. Het gaat 
over de bedrijven Boro (a), Soliver (b), Roularta (c), Rodenbach (d) en Jonckheere (e).  

Bij MB van 7 juli 2008 werd BPA Krottegem goedgekeurd waarbij de bedrijven Dumont-Wyckhuyse (f), 
Damant-Croes (g) en Soubry (h) in een zone voor grootschalige historisch gegroeide bedrijvigheid komen te 
liggen. Het BPA voorziet eveneens de nabestemming wonen met daaraan verenigbare stedelijke functies. 
Dit wordt als volgt omschreven: ‘Indien de bovenvernoemde activiteiten (lees de bedrijfsactiviteiten) stoppen 
krijgen de percelen per site, aangeduid met *, de bestemming als stedelijke projectzone. Wonen en met het 
wonen verenigbare functies zijn binnen onderhavig stedelijke projectzone toegelaten. Percelen of delen 
ervan gelegen binnen aanpalende zones kunnen eventueel meegenomen worden binnen deze stedelijke 
projectzone.’ 

De site Dumont-Wyckhuyse werd reeds afgebroken.  

De grootschalige bedrijvigheid aan de kop van het kanaal (i) is beeldbepalend voor de stad. 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
24 

Figuur 11: Spreiding van bedrijvenzones binnen Roeselare 

 

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Figuur 12: Historisch gegroeide bedrijven binnen Roeselare 

 

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Aangevoelde krapte of ruimte voor economische 
ontwikkeling 

Om de krapte of ruimte voor economische ontwikkeling te duiden wordt verwezen naar het eindrapport 
‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, opgemaakt door de provincie West-
Vlaanderen. 

 

Om alle voorziene initiatieven en eventuele bijkomende vragen naar ruimte voor bedrijfsgronden te kunnen 
realiseren zal de provincie West-Vlaanderen beroep moeten doen op het reservepakket van 1.400 ha dat 
Vlaanderen voorzien heeft in het RSV.  Daarom neemt de provincie West-Vlaanderen samen met de POM 
West-Vlaanderen het initiatief om in overleg met de betrokken actoren een nieuwe behoefteraming voor 
de periode 2017-2027 op te starten. Dit met als doel om op een wetenschappelijk onderbouwde manier 
een deel van het Vlaamse reservepakket aan te wenden als antwoord op de berekende behoefte binnen de 
provincie. 

 

West-Vlaanderen werd eerst ingedeeld in economische subregio’s. De subregio Roeselare bestaat uit de 
gemeenten Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en 
Staden. 

 

Het resultaat van de inschatting van de vraag binnen de subregio Roeselare bedroeg 13 ha voor lokale 
bedrijvigheid en 147 ha voor regionale bedrijvigheid. 

Volgend aanbod was in de subregio Roeselare aanwezig (toestand 1/1/2017): 

- Effectief aanbod (percelen die effectief worden aangeboden aan ondernemers): 25,5 ha 
- Effectief potentieel aanbod (aanbod waarvan vaststaat dat deze percelen de komende 10 jaar op 

de markt komen): 60,9 ha 
- Te activeren potentieel aanbod (potentieel aanbod dat mits de nodige activering op de markt kan 

komen): 15,3 ha 
- Strategisch aanbod (Deze categorie omvat alle percelen en terreinen die verantwoord in eigendom 

zijn van een onderneming, maar die niet actief worden gebruikt voor economische activiteit, maar 
in functie van een mogelijke uitbreiding van de bestaande onderneming worden bewaard. Ze 
beslaan een duidelijk af te splitsen ruimtelijk geheel. Daarnaast bestaat een deel ook uit gronden 
die niet in eigendom zijn van ondernemingen, maar die gelet op hun ligging (bv. achtergelegen) 
enkel en alleen gebruikt kunnen worden door aanpalende bedrijven): 28,2 ha 

- Geen aanbod (terreinen/percelen die omwille van beleidsredenen en/of bouwtechnische redenen 
niet meer ontwikkelbaar zijn voor bedrijvigheid): 9,3 ha 

- Aanbod in de pijplijn (hoeveelheid hectaren aan bedrijfsgronden die momenteel in 
planningsprocedure zitten en binnenkort zullen worden bestemd): 7,4 ha  

 

Voor de subregio Roeselare had de confrontatie tussen vraag en aanbod volgend resultaat 

- Bij een confrontatie van de vraag met het effectief aanbod  werd een behoefte vastgesteld van 4,7 
ha voor lokale en van 129,8 ha voor regionale bedrijvigheid. De totale behoefte bedroeg dus 134,5 
ha 

- Deze behoefte werd afgewogen t.o.v. het effectief potentieel aanbod. Dit gaf een overschot voor 
lokale bedrijvigheid (behoefte van 4,7 ha tegen een effectief potentieel aanbod van 20,8 ha), maar 
een groot tekort voor regionale bedrijvigheid (behoefte van 129,8 ha tegen een effectief potentieel 
aanbod van 40,1 ha). Het totaal tekort bedroeg 73,6 ha. Hiervan werden de planinitiatieven van de 
subregio Roeselare (7,4 ha lokaal) afgetrokken, waardoor men kwam tot een tekort van 66,2 ha. 

 

Op basis van de confrontatie vraag –aanbod zijn er noden in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem.  

 

Naar nood voor bijkomende ruimte voor bedrijvigheid werden volgende conclusie genomen: 
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- Om een antwoord te kunnen bieden op de economische dynamiek is er nood aan 430 ha netto of 
559 ha bruto aan bijkomende ruimte:  
o 200 ha netto (of 260 ha bruto) om de behoefte op korte termijn in de subregio’s op te vangen  
o 230 ha netto (of 299 ha) om vanuit de provincie een antwoord te bieden aan de economische 

dynamiek en naar die subregio’s waar de geraamde behoefteberekening onderschat is. Dit 
moet ook de provincie in staat stellen om te zorgen dat er in 2027 een voldoende aanbod is.   

 

De behoefte aan regionale bedrijventerreinen kan enkel voorzien worden in economische knooppunten. Dit 
zijn de SPEK’s Ardooie, Hooglede, Staden en het regionaalstedelijk gebied Roeselare. 

 

(Bron: ‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, provincie West-Vlaanderen) 
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De rol van de gemeente / intercommunale 
/ provinciaal beleid 

Planningscontext 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Roeselare als regionaalstedelijk gebied en onderdeel van het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’ 

Roeselare, met delen van Izegem en Ingelmunster, wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gese-
lecteerd als regionaalstedelijk gebied. Regionaalstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk 
aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor 
economische activiteiten op te vangen. 

Roeselare maakt tevens deel uit van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “regio Kortrijk”. Dergelijke 
netwerken zijn door hun ligging en samenhang van infrastructurele, ecologische, functioneel- en/of fysie-
kruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor Vlaanderen. 

De ‘regio Kortrijk’ bestaat uit de stedelijke gebieden Roeselare, Kortrijk, Menen en Waregem, waarbij de 
twee eerstgenoemde stedelijke gebieden regionaalstedelijke gebieden zijn. Waregem is een structuur-
ondersteunend kleinstedelijk gebied en Menen een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De regio 
Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk 
Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. 

In stedelijke netwerken moeten ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden en voor het buiten-
gebied in onderlinge samenhang uitgewerkt worden. Voor Vlaamse netwerken is dit een bevoegdheid van 
het Vlaamse Gewest. Structuurbepalende functies van het buitengebied hebben een belangrijke plaats en 
rol binnen het stedelijk netwerk. 

 

Roeselare als economisch knooppunt 

Als regionaalstedelijk gebied is Roeselare geselecteerd als economisch knooppunt. In deze voor Vlaanderen 
strategische locaties worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd. Het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft bepaald dat van de nieuwe bedrijventerreinen 76 tot 81% moet 
voorzien worden als lokaal en regionaal bedrijventerrein in de economische knooppunten en 24 tot 19 % 
als lokale bedrijventerrein in de gemeenten buiten de economische knooppunten. 

Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen voorkomen binnen beide categorieën. 

Regionale bedrijventerreinen worden in regionaalstedelijke gebieden afgebakend door het Vlaamse 
Gewest. Lokale bedrijventerreinen kunnen door de gemeente worden afgebakend, rekening houdend met 
het beschikbare aanbod. 

 

Roeselare t.o.v. lijninfrastructuren 

Binnen het RSV wordt geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet door het functioneel 
categoriseren van de wegen. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de 
bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de 
verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. Op basis hiervan wordt een onderscheid gemaakt 
tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen. Hoofdwegen en primaire wegen 
worden op Vlaams niveau afgebakend. 

Voor Roeselare is volgende selectie van belang.  

- De E403 (A17) wordt aangeduid als hoofdweg. Een hoofdweg verbindt groot- en regionaalste-
delijke gebieden in Vlaanderen met stedelijke gebieden er buiten.  

- De N36 aansluiting 6 E403 tot N32/R32 en het recent aangelegde deel van de R32 tot de E403 (A17) 
oprit 8 zijn geselecteerd als primaire weg II. Deze wegen verzorgen de verbinding van het stedelijk 
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gebied Roeselare en het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’ naar het hoofdwegennet of naar een 
primaire weg I toe.  

- De spoorlijn Oostende - Brugge - Kortrijk - Rijsel wordt geselecteerd als hoofdspoorweg (verbinding 
van Vlaams niveau) voor personenvervoer, met het station van Roeselare als structuurbepalend 
hoofdstation voor het regionaalstedelijk gebied. Rond de hoofdstations wordt een hogere dicht-
heid en de lokalisatie van mobiliteitsgenererende activiteiten nagestreefd. Wat goederenvervoer 
betreft komt het traject via Gent, Tielt, Lichtervelde en De Panne naar de Chunnel in aanmerking 
als alternatief voor een verlengde Ijzeren Rijn. Het tweede alternatief gaat via Gent, Kortrijk en 
Rijsel naar de Chunnel.  

- Het kanaal Roeselare-Leie behoort tot het hoofdwaterwegennet (verbinding van (inter)nationaal 
en Vlaams niveau).  

- Het kanaal Roeselare-Leie wordt niet geselecteerd in het RSV. 

 

Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 

Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 

Naar gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid toe is Roeselare, gezien zijn selectie als regionaalstedelijk 
gebied, eveneens geselecteerd als economisch knooppunt en dus van essentieel belang om nieuwe 
investeringen aan te trekken. Het aanbodbeleid richt zich in stedelijke gebieden niet alleen tot de endogene 
ontwikkelingen en clustervorming maar ook tot nieuwe bedrijfsactiviteiten en moet gevoerd worden in 
verhouding tot het schaalniveau van het stedelijk gebied. Voor regionaalstedelijke gebieden dient de 
visievorming te gebeuren tijdens het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied door het Vlaamse 
Gewest. Over het pakket bedrijventerreinen voor regionaalstedelijke gebieden heeft het Vlaamse Gewest 
bevoegdheid. 

 

Gewenste structuur van verkeer en vervoer 

Naar gewenste structuur van verkeer en vervoer wordt er gekozen voor een verdere subcategorisering van 
de secundaire wegen in drie types (I, II en III). Voor Roeselare is volgende selectie van belang: 

Secundaire weg I: 

- N36 van Roeselare (R32 tot de N313)(Diksmuidsesteenweg) 
- R32 van N32 (Roeselare-Zuid) tot N32 (Roeselare Noord (voorzien bij herziening PRS) 

Secundaire weg II: 

- N32 (Westlaan/Koning Albert III-laan tot R32 )(Meensesteenweg) 
- N32 (R32 tot Menen) (Meensesteenweg) 
- N36a van de R32 tot de N32 (Diksmuidsesteenweg) 
- N32 (Torhout tot kruispunt Koning Leopold-III-laan)(Brugsesteenweg) 
- Linkervaartoever-Graankaai-Zwaaikomstraat vanaf de E403 (A17) tot de N37 

Secundaire weg III: 

- N32 (van het kruispunt Leopold III-laan tot de Noordlaan) 
- N32 (Brugsesteenweg/Noordlaan tot de Meensesteenweg/Westlaan) 
- Spilleboutsdreef 
- Koning Albert-I laan 
- Gasstraat 
- Stationsdreef 

 

Het NMBS-station te Roeselare is geselecteerd als een knooppunt voor regionaal openbaar vervoer. 

 

Het kanaal Roeselare-Leie is in de provincie de belangrijkste secundaire waterweg. Secundaire waterwegen 
vervullen een ontsluitingsfunctie naar het hoofdwaterwegennet. 
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Figuur 13: Selecties RSV, PRS 

 

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare 

Gewenste economische structuur 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor economische activiteiten in het stedelijk weefsel – vermengd met het 
woonweefsel 

Het stedelijk weefstel wordt gekenmerkt door economische activiteiten verweven met de (vaak 
dichtbebouwde) woonomgeving. 

Deze activiteiten kunnen behouden blijven en beperkt uitbreiden voor zover ze de draagkracht van de 
omgeving en de leefbaarheid van de woonomgeving niet overschrijden. De aard van de woonomgeving 
(geconcentreerd versus verweven met andere activiteiten) vormt een belangrijk criterium bij de 
beoordeling tot uitbreiding. 

Sommige grootschalige bedrijven binnen het stedelijk weefsel werden in het APA bestemd als 
bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter. Het gaat over de bedrijven Boro, Jonckheere, Soliver, 
Roularta, Rodenbach. Andere grootschalige bedrijven werden middels BPA Krottegem bestemd als zone 
voor grootschalige historisch gegroeide bedrijvigheid. Het betreft de bedrijven Dumont-Wyckhuyse, 
Damant-Croes en Soubry. Daarnaast zijn er talrijke, minder grootschalige bedrijven aanwezig binnen het 
stedelijk woonweefsel. 

Bij stopzetting van de bestaande activiteit wordt per site onderzocht of een nieuwe economische activiteit 
dan wel een opsplitsing in meerdere (en dus in omvang beperkte) economische activiteiten (vb. 
doorgangsgebouw voor startende bedrijven) mogelijk/wenselijk zijn. Hierbij mag de draagkracht van de 
omgeving niet overschreden worden (verkeersgeneratie, lawaai, ...). 

Bij stopzetting van de bestaande activiteit wordt telkens overwogen of een nieuwe bedrijfsactiviteit 
wenselijk is vanuit de leefbaarheid van de woonomgeving. Indien dit niet wenselijk is kan een omschakeling 
naar andere stedelijke functies (wonen, dienstverlening, ...) overwogen worden waarbij ze een uitgelezen 
kans vormen om de woon- en leefkwaliteit van de omgeving (wijkgroen, doorsteken voor zwakke 
weggebruiker, parkeersproblematiek, ...) te verbeteren. 

 

Ruimte voor kantoren 

Kantoorfuncties zijn wenselijk op locaties met een goede bereikbaarheid voor het openbaar vervoer, 
voldoende parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersafwikkeling. Teneinde oververzadiging te 
voorkomen wordt onderzoek verricht naar het bestaand aanbod aan kantoren. 

Het station en haar ruime omgeving (bv. KBC-site) komt, naast de bestaande kantorenclusters in het 
stedelijk gebied Accent en Clintonpark (zie figuur 14), in aanmerking om de ruimtevraag naar kantoren en 
diensten op te nemen (station als verkeersknooppunt, centrumparkings, heraanleg stationsomgeving, ...). 
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Figuur 14: Gewenste economische structuur – GRS Roeselare 

 

 

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Figuur 15: Gewenste ruimtelijke structuur – GRS Roeselare 

 

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Juridische context 

Gewestplan Roeselare-Tielt en APA Roeselare 

Het Algemeen Plan van Aanleg (APA) werd opgemaakt omdat het bij KB van 17 december 1979 
goedgekeurde gewestplan niet meer ten volle beantwoordde aan de geëvolueerde specifieke ruimtelijke 
en socio-economische noden van Roeselare. Het werd goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Executieve 
dd. 29 april 1991. 

Binnen dit APA kregen het bedrijf Rodenbach en het bedrijf Roularta (Gedeeltelijk) een bestemming 
‘bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter’. Het zuidelijk deel van de site van het bedrijf Roularta kreeg 
een bestemming ‘algemeen woongebied’. Het bedrijf VDV Advocaten ligt volgend het AZPA binnen de 
bestemming ‘woonkerngebied’. 

Gezien het gewestplan Roeselare-Tielt bij Besluit van 15 december 1998 werd gewijzigd, komen de 
bestemmingen binnen het APA - die deel uitmaken van deze wijziging - te vervallen. De bestemmingen 
volgens gewestplanwijziging zijn hier terug van toepassing. Dit heeft echter geen invloed op de drie 
bedrijfssites en hun omgeving. 

Van de drie cases gelden alleen voor het bedrijf VDV Advocaten de voorschriften van het APA. Zoals reeds 
aangehaald ligt het bedrijf binnen de bestemmingszone ‘woonkerngebied’. 

 

Figuur 16: APA 
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BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012 
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Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare 

Het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare werd op 21 november 2008 definitief 
vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit uitvoeringsplan bevat de grenslijn van het regionaalstedelijk 
gebied en de nodige bestemmingswijzigingen. De deelgebieden 6, 7 en 11 werden in 2010 herzien en 
definitief vastgesteld op 29 oktober 2010. 

De drie bedrijfssites liggen binnen de afbakeningslijn van het Regionaalstedelijk gebied Roeselare. De 
bestemmingswijzigingen hebben geen invloed op de bedrijfssites en hun omgeving. 

 

BPA’s en RUP’s 

De drie bedrijfssite en hun directe omgeving zijn niet gelegen binnen een RUP. 

Het bedrijf Roularta is gelegen binnen het BPA Verbrandhofstraat (MB 10/02/2004) (zie zwarte omranding). 

De gronden van Roularta zijn bestemd als ‘woonzone’ (zone 1), ‘woonzone verweven met andere functies’ 
(zone 2), ‘woonzone verweven met andere functies, met wisselbestemming zone voor bedrijfsactiviteiten’ 
(zone 3),  ‘zone voor bedrijfsactiviteiten’ (zone 4), ‘zone voor bedrijfsondersteunende activiteiten’ (zone 6) 
en ‘bufferzone’ (zone 8). 

Opvallend is dat de verschillende woonbestemmingen in het zuiden van de bedrijfssite niet werden 
gerealiseerd, en deze zones gewoon meegenomen zijn binnen het zuidelijk landschapspark. 

 

Figuur 17: BPA Verbrandhofstraat 

 

 

Het bedrijf Rodenbach is gelegen binnen het BPA Krottegem (MB 07/07/2008) (zie zwarte omranding). 

De gronden van Rodenbach zijn bestemd als ‘zone voor aldaar gevestigd bedrijf’ (zone 9). 
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Volgende hoofdbestemmingen worden toegelaten:  

‘Bestemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het huidig aldaar gevestigd bedrijf  en daarmee 
verwante activiteiten in het segment van voeding.  Nevenactiviteiten, zoals de noodzakelijke kantoren, 
tentoonstellingsruimtes, sociale uitrustingen, circulatieruimtes, stapelruimtes, laad- en losplaatsen, enz. zijn 
enkel toegelaten in zoverre deze noodzakelijk zijn voor het huidig aldaar gevestigd bedrijf.  

Activiteiten in de sfeer van cultuur en ontspanning kunnen binnen onderhavige zone tevens worden 
ontplooid, voorzover deze activiteiten een meerwaarde voor het openbaar domein, het sociale en het publiek 
leven betekenen, waarbij het potentieel geheugenvermogen van het huidig aldaar gevestigd bedrijf en zijn 
site optimaal worden benut. Bovendien dienen deze activiteiten verenigbaar te zijn met de omgeving, 
waarbij de ruimtelijke draagkracht van deze laatste niet mag overschreden worden. In het bijzonder naar 
geluidsoverlast dient erover gewaakt dat zich binnen onderhavige zone geen activiteiten ontplooien die 
abnormale en voor de omgeving niet aanvaardbare geluidshinder veroorzaken. Sterk verkeersgenererende 
activiteiten zijn niet toegelaten binnen onderhavige zone. Het is niet toegelaten nieuwe gebouwen op te 
richten, teneinde bovenvermelde nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. Deze nevenactiviteiten moeten 
zich ontplooien binnen de bestaande, behoorlijk vergunde gebouwen. Aanpassingswerken en beperkte 
uitbreidingen ten behoeve van deze nevenactiviteiten aan deze bestaande gebouwen zijn wel toegelaten.’ 

Als nabestemming werd ‘wonen en handel’ ingeschreven. 

 

Figuur 18: BPA Krottegem 
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Bouwkundig erfgoed – monumenten en bouwkundige relicten 

Bouwkundig relict - Brouwerij Rodenbach – 14/09/2009 - Spanjestraat 133-137, 141 – ID: 23621 

‘In 1821 overname van brouwerij Norbert, naamswijziging in Brouwerij Rodenbach en Cie. In 1864 
naamsverandering in Brasserie et Malterie Saint Georges, in 1920 N.V. Brouwerij Rodenbach. Heden 
overgenomen door brouwerij Palm. 

Uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn enkele kleine kelders bewaard. Tussen 1864-1877 oprichting van 
volledig nieuw bedrijf. Twee grote bouwcampagnes met name 1864-1897 en 1934-1967. Tijdens tweede 
bouwcampagne werden de oudste gedeelten van vóór 1864 gesloopt, met uitzondering van enkele kleine 
kelders. In 1980 sloop van gebouwen van 1951 (ast en kiemvloeren), in 1982 deel van oude mouterij van 
1864 gesloopt (kiemvloeren). In 1986 restauratie van de ast. 

Vermeldenswaardig zijn: brouwzaal en deel van gisting van 1864. Massieve dragende 
buitenmuren in baksteenmetselwerk verfraaid met pilasters en lijsten. Vloeren op stalen profielliggers op 
gietijzeren kolommen. Troggewelven tussen I-liggers. 

Poortgebouw van de oude mouterij van 1864 van drie bouwlagen van donkerrode baksteen onder 
overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien) en lessenaarsdaken. Op de tweede bouwlaag, 
voluutvormige vleugelstukken eindigend op pijlers met bolbekroning. Rondboogpoorten, laadluiken en 
vensters met radvormig bovenlicht. Muur van mouterij van donkerrode baksteen verfraaid met pilasters en 
lijsten. 

Ast van 1872 met cirkelvormig grondplan met concentrische cirkels, vergelijk asten van west-Engeland (the 
Welsh types). Baksteenmetselwerk van donkerrode veldovensteen met gecementeerde plint. 
Cilindervolume bekroond met rondboogfries waarop kegelvormig dak van baksteenmetselwerk eindigend 
op rondboogfries; kegel na restauratie bekleed met leien. Rondboogvensters in steekbogige nissen. Vier 
dakkapellen en metalen gek. Sporen van mouterij van 1864 behouden. Interieur: vuurhaard met nieuw 
smeedijzerwerk en kelk behouden. Metalen roosters van de astplaten. 

Lagerkelders (gistkelders) in een brouwerijvleugel van 1864. Half onder het maaiveld en met een zolder. 
Circa 300 eikenhouten foeders te dateren vanaf 1872. Zoldervloer heden van gewapend beton in plaats van 
hout. 

Gebouwen uit het midden van de 20ste eeuw: lagerkelders, uitbreidingen van de mouterij, 
brouwzaal en gisting, bottelarij: betonskelet, opgevuld met wanden in baksteenmetselwerk. Gebouwen uit 
de jaren 1980: stapelruimte met stalen skelet van kolommen en spanten, aan de buitenzijde afgewerkt met 
geprofileerde metaalplaten. Nieuwe gistingstanks in open lucht. 

Moutast heden geherwaardeerd als tentoonstellingsruimte in het kader van bedrijfsrondleidingen.’ 

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be) 

Monument – Brouwerij Rodenbach: ast, poortgebouw, westelijke vleugel – 23/11/1998 – Spanjestraat 133 
– ID: 13379 

‘Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de ast, het 
poortgebouw, de westelijke vleugel met lagerkelder en foeders. 

Brouwerij Rodenbach -Ast, poortgebouw, oude vleugel met lager kelder (gistkelder) en foeders- zijn 
beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: 

industrieel-archeologische waarde 

Als een voor Vlaanderen uniek voorbeeld van een ronde moutast met kegelvormige kap van het 
zogenaamde Engelse type gebouwd in 1872, van een poortgebouw van een mouterij in een sterk 
geprononceerde baksteenarchitectuur in rondboogstijl uit 1864, alsook van een lagerkelder (gistkelder) met 
méér dan 170 eiken foeders gebouwd vanaf 1872 met een inhoud van 195 tot 690 hectoliter.’ 

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be) 

Monument – Brouwerij Rodenbach: delen oude brouwerij en cultuurgoederen – 15/10/2003 – Spanjestraat 
133-135 – ID: 13382 

‘Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de oude 
brouwerij en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zoals de bijhorende uitrusting, de 
decoratieve elementen en de schoorsteen. 

Delen van de Brouwerij Rodenbach, met name de oude brouwerij met inbegrip van het gebouwen van de 
cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, decoratieve 
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elementen en de schoorsteen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd 
door de: 

industrieel-archeologische waarde 

Als een volledig bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse brouwerij, in casu de kern met brouwzaal, 
gebouwd en ingericht in 1864 en met een uitbreiding uit het interbellum. Zowel wat het gebouw als wat de 
inrichting aangaat zijn van de voornaamste inrichtingperiodes de materiële getuigen op goed afleesbare 
wijze bewaard en dit als een functioneel geheel. De bovengemelde materiële getuigen (waaronder 
sommigen met een uitzonderlijke ouderdom, namelijk daterend van 1864) bezitten de kenmerken (zoals de 
koelruimte met overdruk van 1938) eigen aan hun ontwerpperiode en vormen aldus de illustratie van de 
evolutie van de bierproductie als industrieel proces gedurende een terzake zeer belangrijke expansieve 
periode alsook van de technologische stand van zaken.  
Het interieur van de brouwerij illustreert het belang dat door de bedrijfsleiding aan de architecturale 
aankleding van de brouwzaal werd gehecht (een algemeen voorkomend fenomeen). 
De brouwerij, in casu de kern met brouwzaal, vormt een essentieel illustratief onderdeel van andere reeds 
als monument beschermde onderdelen zoals de moutast en de lagerkelders met eikenhouten foeders.’ 

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be) 

Figuur 19: Bedrijf Rodenbach – beschermde delen 

 

BRON: Inventaris onroerend erfgoed 

 

Bouwkundig relict – Neogotisch burgerhuis – 14/09/2009 – Henri Horriestraat 44 – ID: 23896 

‘Nr. 44. Neogotisch eind XIX-begin XX-breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische 
pannen). Baksteenbouw met gebruik van arduin voor o.m. de bossage van de afgeschuinde sokkel en de 
vensterkruisen. Aan baksteengotiek ontleende elementen als geprofileerde Brugse trav., kruis-en 
kloosterkozijnen hier verwerkt in een asymmetrische "functionele" gevelcompositie. Op de begane grond 
omschrijft de Brugse trav. de korfboogdeur en het hoger vierlicht met metselmozaïek in het boogveld; 
onregelmatig vernauwend loopt ze door tot op de bovenverd. met centraal kruisvenster tot het getrapt 
middendakvenster met smaller kruiskozijn.’ 

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)  
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Parkeerverordening stad Roeselare 

Op 20 april 2015 keurde de gemeenteraad van Roeselare een parkeerverordening goed. 

 

Deze verordening is voornamelijk van belang voor het bedrijf VDV Advocaten, vermits dit bedrijf in het 
centrum van Roeselare is gelegen en geen eigen parkeerfaciliteiten heeft. 

 

De Henri Horriestraat, waarlangs het bedriif VDV Advocaten is gelegen, behoort tot ‘zone 1’.  

 

Er moeten fiets- en autoparkeerplaatsen worden voorzien in de volgende gevallen: 

• Bij een woonfunctie: indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt 
gevraagd voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging naar een 
woonfunctie en/of een vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de 
bestaande en vergunde situatie betreft. 

• Bij functies anders dan wonen: indien een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning wordt gevraagd voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een 
functiewijziging of een volume-uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie betreft. Indien 
een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een volume-uitbreiding en/of 
functiewijziging naar een andere functie dan wonen dient enkel de oppervlakte die wordt 
toegevoegd of van functie gewijzigd in rekening te worden gebracht. 

 

Volgende numerieke bepalingen rond extra fietsparkeerplaatsen werden opgenomen: 

• Diensten, handel en horeca: 0 

• Kantoorgebouwen: 0 

 

Volgende numerieke bepalingen rond extra fietsparkeerplaatsen werden opgenomen: 

• Diensten, handel en horeca: 0 

• Kantoorgebouwen: 0 

Voor ‘zone 1’ wordt er geen numeriek minimum aantal te realiseren autoparkeerplaatsen opgelegd. De 
vergunningverlenende overheid toetst de aanvraag wel af aan de principes van de goede ruimtelijke 
ordening. 
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Specifiek lokaal beleid naar ondernemingen 

2015 – Kernplan Roeselare 

Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor 
nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden.  Roeselare is 'r voor jou. Dit 
geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevingscentrum wordt, 
door gerichte maatregelen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen 
en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, 
evenementen en digitale ontmoeting.  

De voorbije jaren werden reeds heel wat investeringen gerealiseerd om de binnenstad te herinrichten, met 
het Open Kenniscentrum ARhus op de De Muntsite en de herinrichting van het Stationsplein als concrete 
blikvangers.    

Het Kernplan focust verder op deze stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de 
algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische 
invalshoek (in het bijzonder). Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en 
ondernemers.  Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars. 

 

7 ambities, 50 krachtlijnen: 

- Ambitie 1: Het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen 1) Pleinenplan 2) Groenplan 3) 
Uitbreiding terrassen Grote Markt 4) Heraanleg Botermarkt 5) Heropwaardering kleine straatjes 6) 
Bredere winkelwandelpaden 7) Een groen de Coninckplein 8) Speelprikkels 9) Kinderopvang 10) 
Sfeermuziek 11) Duurzame kerstverlichting 12) Netheidsplan 13) Aanpak publiek sanitair 14) 
Toegankelijkheidstoets 15) Esthetische etalages en panden 16) Opmaak van een 
beeldkwaliteitsplan 17) Wonen boven winkels 18) Aankleding winkelstraten 19) GRUP 
Brugsesteenweg 20) Vernieuwing WieMu en dienst Toerisme 21) Slimme stadsdistributie 22) 
Ledborden  

- Ambitie 2: Handelaars actief steunen 23) Roeselare b(l)oeit 24) Gedeeltelijke terugbetaling van de 
opcentiemen voor nieuwe retailers/ondernemers  in het kernwinkelgebied 25) Subsidie voor 
handelszaken die verhuizen van buiten naar binnen het kernwinkelgebied  of een tweede vestiging 
starten in het kernwinkelgebied 26) Subsidie voor herbestemming van panden die niet meer in het 
huidige kernwinkelgebied  gelegen zijn 27) Subsidie voor aanpassing van panden die qua indeling 
en/of oppervlakte niet meer  aan de normen beantwoorden 28) Leegstandsbelasting binnen het 
kernwinkelgebied 29) Eigenaars- en ontwikkelaarsforum 30) Toetsing nieuwe bouwaanvragen 31) 
Monitoring leegstand 32) Proactief acquisitiebeleid 33) Acquisitiemonitoring  

- Ambitie 3: Slimmer shoppen 34) Gratis WIFI in de binnenstad 35) Citie app 36) Roeselare kadobon 
37) Aanstellen van een innovatiemanager 38) Innovatie op de werkvloer  

- Ambitie 4: Belevingsstad 39) De Roeselroute en sfeergebieden 40) Evenementen in een nieuw 
kleedje  

- Ambitie 5: Bereikbaar voor iedereen 41) Nieuwe bewegwijzering 42) Sms-parkeren en parkeerapp 
43) Wegenwerkenboordtabel 44) Bereikbaarheidsteam 45) Parkeerpromotieacties 46) Doordacht 
parkeerbeleid en mobiliteitsplan  

- Ambitie 6: Samen sterk 47) Vorming en netwerkevents tussen handelaars 48) Uitbouw van 
overlegorganen 49) Ondersteuning handelaarsorganisaties  

- Ambitie 7: Marketing met effect 50) Citymarketingplan 

 

(Bron: Kernplan Roeselare, 2015) 
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2017 – PRO – Plan Roeselare Ondernemen 

Burgemeester Kris Declercq stelde in het najaar van 2017 het Plan Roeselare Ondernemen (PRO) voor, 
waarbij de stad samen met de talrijk opgekomen ondernemers hun licht lieten schijnen over de toekomstige 
uitdagingen van de stad. 

Met het strategisch plan PRO wil de stad meer de nadruk leggen op de kmo's en de industrie en gaat 
daarmee een stap verder dan het Kernplan uit 2015 die focuste op de ondersteuning van de detailhandel. 

Idea Consult stelde voor Roeselare een economisch profiel op dat als basis diende voor PRO. De stad koos 
uit alle economische sectoren uiteindelijk drie sectoren die de komende jaren speciale aandacht en 
ondersteuning zullen krijgen: de voedingssector, de gezondheidssector en de maakindustrie. 

 

Er zijn daarnaast ook vier ambities gekoppeld aan PRO: 

Ondersteuning van innovatieve technieken en productiemogelijkheden 

Dit zal zich vertalen in de uitwerking van een heuse 'Vallei van de voeding' met een glastuinbouwzone, 
innovatieve voedingsbedrijven en een onderzoekscentrum voor de voedingssector. Maar ook een 
innovatieve gezondheidssector en de uitbouw van een slimme stad in een slimme regio (smart cities). 

 

Invulling van jobs en productieve tewerkstelling 

Jongeren worden warm gemaakt voor knelpuntberoepen en op de bedrijvenzone Haven-Zuid komt de 
nieuwe mastercampus van VDAB. Daar worden gerichte opleidingen gegeven in samenwerking met 
onderwijs en industrie. 

 

Optimale promotie en invulling van beschikbare ruimte 

Aandacht voor ruimte voor kmo's met familiaal karakter, ruimte voor huisnijverheid, duurzaamheid en 
mobiliteit. 

 

Een bruisende en professionele ondernemersstad 

De ondernemers krijgen alle kansen  geboden om hun onderneming succesvol uit te bouwen in Roeselare. 
Een slimme dienstverlening en communicatie vanuit de stad naar de ondernemers speelt daarin een 
centrale rol. 

 

(Bron: PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017) 

 

Zie ook hoofdstuk ‘Economisch profiel van de regio en de stad’. 

 

 

 
 

  

https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/KMO%20plan%20+%20bijlagen%20for%20web_0.pdf
https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/Kernplan-dossier.pdf
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Analyse per bedrijf 

Situring van de 3 bedrijven 

De drie bedrijven zijn gelegen binnen binnen de stadskern van Roeselare 

• Het bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ (1) is gelegen langs de Spanjestraat, ten oosten van de spoorweg 
en ten noorden van de kanaalomgeving. Het gehucht Spanje is al sinds de late 19de eeuw verbonden 
met de stadskern van Roeselare (zie historische analyse). 

• Het bedrijf ‘Roularta Media Group’ (2) is gelegen langs de Meiboomlaan en de Meensesteenweg 
en maakt deel uit van de naoorlogse radiale uitbreiding van de stadskern van Roeselare. 

• Het bedrijf ‘VDV Advocaten’ (3) is gelegen langs de Henri Horriestraat, binnen de historische 
stadskern van Roeselare. 

 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen  
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Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ 

Inleiding 

De brouwerij Rodenbach is gelegen langs de Spanjestraat, ten oosten van de spoorweg en ten noorden van 
de kanaalomgeving. Het bedrijf is reeds ter plaatse gevestigd sinds de eerste helft van de 19de eeuw. 

Het bedrijf bleef tot 1925 in handen van de familie Rodenbach. In 1925 werd een NV opgericht, bestuurd 
door verschillende directeurs. In 1998 werd het bedrijf overgenomen door NV Palm Breweries. In 2016 
verwerft de Nederlandse brouwersfamilie Swinkels (Bavaria N.V.) 60% van de aandelen van Palm Belgian 
Craft Brewers. 

 

Figuur 21: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – GRB 
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Ruimte 

Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting 

De Rodenbachs vestigden zich vanuit Andernach am Rhein in het West-Vlaamse Roeselare. Het geslacht 
Rodenbach kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook 
pragmatische revolutionairen en politici. 

Zo neemt Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland en voert hij in 1830 de Belgische 
omwenteling aan die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Drie Rodenbachs waren lid van de 
grondwetgevende vergadering bij de stichting van België. Constantijn Rodenbach is de auteur van de 
Brabançonne, het Belgische volkslied. 

In 1836 sticht Pedro Rodenbach samen met zijn ondernemende vrouw, Regina Wauters, de brouwerij. Het 
is echter aan Eugène Rodenbach dat RODENBACH zijn unieke kwaliteit en meesterlijke karakter te danken 
heeft. Hij bestudeert niet alleen de vinificatie van het bier, maar optimaliseert ook het rijpingsproces op 
eikenhouten foeders (rijpingsvaten). De wereldvermaarde foederzalen met hun 294 eikenhouten foeders, 
waarvan sommigen 150 jaar oud zijn, zijn beschermd als industrieel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. 

Uit bewogenheid voor het Belgische bierpatrimonium wordt PALM Breweries rentmeester van Brouwerij 
RODENBACH. Het gebouwencomplex en de foederzalen worden gerestaureerd. Het bezoekerscentrum met 
museale functie over de unieke familie Rodenbach en het unieke bier RODENBACH wordt op 23 juni 2000 
officieel ingehuldigd. In januari 2002 wordt de nieuwe ultramoderne brouwzaal in gebruik genomen. In 2011 
kocht de Provincie de oude bottelarij en bouwde het pand uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. 

(Bron: https://www.palm.be/nl/rodenbach) 

 

Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving 

Het bedrijf is reeds ter plaatse opgericht in 1836. Binnen het hoofdstuk ‘regionale situering – historische 
analyse van de regio’ werd reeds geduid dat de bebouwing opgericht werd binnen het gehucht ‘Spagnien’, 
dat eind 19de eeuw door de uitbreiding van de kernbebouwing binnen de kern van Roeselare werd 
geïntegreerd. 

 

Luchtfoto 1971 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- De site is zeer dicht bebouwd met bedrijfsgebouwen. 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- Rondom de bedrijfssite zien we woonwijken met voornamelijk gesloten en halfopen bebouwing, 

vermengd met bedrijfsgebouwen. 

- Wie zien reeds de bedrijvigheidsontwikkeling langs het kanaal. 

-  Net ten noorden van het bedrijf ligt het voetbalterrein van het vroegere FC Roeselare. Dit team 

werd gesponsord door Rodenbach en het terrein had de naam ‘Rodenbachstadion’. Ten oosten 

van de bedrijfssite zien we ook het stedelijk sportstadion. 

- Ten zuiden van de bedrijfssite zien we de site van het kasteel Rodenbach. 

 

Luchtfoto 1990 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- Binnen de site zijn een aantal ingrepen gedaan (bouwen en verbouwen) (zie stedenbouwkundige 

vergunningen 1980.476, 1981.309, 1982.89 en 1983.380). 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- De bedrijvigheidsontwikkeling binnen de kanaalzone heeft zicht verdergezet. 

- We zien verdere wijkontwikkelingen ten noorden en ten oosten van de bedrijfssite. 

 

Luchtfoto 2000 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 
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- De centrale binnenplaats is opener gemaakt (slopen van kleine gebouwtjes). 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- We zien geen fundamentele wijzigingen in de omgeving.  

 

Luchtfoto 2017 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- Oude productielokalen werden gesloopt en er werd een compleet nieuwe brouwzaal gebouwd 

(zie stedenbouwkundige vergunning 2001.104). 

- De oude bottelarij werd omgevormd tot het ‘huis van de voeding’ (zie stedenbouwkundige 

vergunningen 2009.627, 2013.718 en 2014.532) 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- We zien een herinrichting van de kanaalkop (o.a. realisatie van een rond punt). 

 

Het bedrijf is een multi-sitegroep 

Het bedrijf maakt deel uit van een multi-sitegroep: 

- In 1998 werd de brouwerij Rodenbach overgenomen door NV Palm Breweries. Deze groep was 

eigenaar van volgende brouwerijen: Brouwerij Palm (Steenhuffel), Brouwerij Rodenbach 

(Roeselare), Brouwerij De Gouden Boom (Brugge) en Brouwerij De Hoorn (Steenhuffel). 

- In 2014 wordt Palm Breweries omgedoopt tot Palm Belgian Craft Brewers. 

- Op 10 mei 2016 verwerft de Nederlandse brouwersfamilie Swinkels (Bavaria N.V.) 60% van de 

aandelen van Palm Belgian Craft Brewers. Dit zal uitgebreid worden naar 100% in 2021. Door de 

overname verstevigt Bavaria zijn positie in de markt van speciaalbieren en krijgt bovendien 

toegang tot Belgische retail en horeca. Palm, dat zo'n 1 miljoen hectoliter bier per jaar brouwt, 

blijft als Belgisch bedrijf bestaan en houdt een Belgische directie. In de raad van toezicht krijgt 

Bavaria twee zetels; deze worden bezet door de voorzitter van de directie en de financieel 

directeur. 

(Bron: https://www.palm.be/nl ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_Brouwerij) 

 

 

 

  

https://www.palm.be/nl
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Figuur 21: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 1971 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 22: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 1971 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen  
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Figuur 23: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 1990 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 24: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 1990 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Figuur 25: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 26: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Figuur 27: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 28: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Milieu 

Stedenbouwkundige vergunningen 

Volgende stedenbouwkundige verginningen werden in de laatste 40 jaar afgeleverd: 

- Vergunning 1980.476: Bouwen stapelplaats voor brouwerij (13/04/1981); 

- Vergunning 1981.309: Bouwen van lagerkelder en helderbierkelder (4/01/1982); 

- Vergunning 1982.89: Verbouwen gedeelte magazijn tot burelen + gevelverandering 

(17/05/1982); 

- Vergunning 1983.380: Inwendig verbouwen bestaande gebouw (21 november 1983); 

- Vergunning 1991.574: Aanbrengen beglaasde erker in bestaande muuropening (25/11/1991); 

- Vergunning 2001.104: Slopen van oude productielokalen, bouwen van nieuwe brouwzaal + 

leidingnetwerken + herinrichten bureaus (11/06/2001); 

- Vergunning 2009.627: Verbouwen van de oude bottelarij (27/01/2010); 

- Vergunning 2013.718: Het herbestemmen en herinrichten atelier 2 van het huis van de voeding 

(3/02/2014); 

- Vergunning 2014.532: Verbouwen en inrichten 1e verdiep fase 2 (15/12/2014); 

- Vergunning 2015.284: Verbouwing van de gevel (17/08/2015). 

 

Milieuvergunningen 

Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd: 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 03/08/1934 oprichten van een bierbrouwerij, 

mouterij met stoomketel, stoommachine, elektromotoren, autoloods en benzinedepot - loopt 

tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 02/04/1938 uitbreiden van de bestaande 

vergunning met een stoomketel van 97 m² verwarmingsvlak en een druk van 12 kg/m² oprichten 

van een bierbrouwerij, mouterij met stoomketel, stoommachine, elektromotoren, autoloods en 

benzinedepot - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 14/09/1946 uitbreiden bestaande vergunning met 

een economiseur verwarmer - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 20/06/1947 plaatsen van een dieselmotor van 80 HP 

en een mazoutdepot van 50.000 liter - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 16/07/1948 plaatsen van een lagedrukketel  -loopt 

tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 05/06/1953 plaatsen van een bovengrondse 

metalen mazouthouder voor 25000 liter - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd 14/01/1955 plaatsen van een stoomketel van 1000 

Watt, verwarmingsoppervlakte 80 m², zegeldruk 12 kg/cm² - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 26/06/1959 uitbreiden van een vergunde inrichting 

met een opslagplaats voor 6 vaste koolwaterstofgas recipiënten  (propaan, butaan, enz. ) met 

een waterinhoudsvermogen van 1600 liter ieder (totale omvang 9600  liter) - loopt tot 

03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 12/12/1963 uitbreiden van een vergunde inrichting 

met een bovengrondse stookoliedepot van 20.000 liter en een nieuwe stoomketel met 32m²  

verwarmingsoppervlakte en 12kg/cm² druk - loopt tot 03/08/1964; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 05/11/1964 Hernieuwen van de milieuvergunning 

voor een brouwerij-mouterij uitgerust met 4 stoomketels, 1 stoommachine, een 

hoogspanningscabine van 650 kVA,en een laagspanningscabine van 750 Amp en 220 volts, een 

ondergrondse benzinehouder van 2000 liter; een mazoutdepot van 55.000 liter zware stookolie 

en 38.000 liter lichte stookolie; 6 propaangashouders van 1600 liter elk, 21 metalen 

koolzuurhouders van samen 150.000 liter; een dieselmotor van 80 pk; een bergplaats voor + 20 

auto’s en/of vrachtwagens, een compressor met E.M. 2 pk; een werkplaats voor 
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metaalbewerking, een schrijnwerkerij; een paardenstal voor 4 paarden; 1 mechanisch 

weegtoestel van 5 ton; 8 artesische putten - loopt tot 05/11/1994  

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 29/03/1971 uitbreiden van bestaande vergunning 

met een stoomvat - loopt tot 05/11/1994; 

- beslissing door de bestendige deputatie dd. 24.01.1984 Uitbreiden van een bestaande 

vergunning met een stoomketel met een verwarmingsoppervlak van 217 m² en een 

stoomdrukking van 10 bar - loopt tot 05/11/1994  

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 22/09/1994 (zie bijlage – bespreking klachten) 

hernieuwen van een brouwerij met een geïnstalleerd drijfkrachtvermogen van 1309,7 kW 

motoren in gebruik, 275,09 kW wisselmotoren, 97,62 kW reservemotoren, een opslag van 600 

liter afvalolie, 4 elektriciteitscabines tot 1680 kVA, het gareren van bedrijfsvoertuigen, een 

herstellingswerkplaats met 1 schouwput, compressoren (tot. 549,72 kW), een propaangastank 

van 5400 liter, een CO² tank van 16.500 liter, een opslag van ontvlambare vloeistoffen (max. 625 

liter), ontvlambare vloeistoffen (max. 200 liter), 3 stookolietanks van resp. 1x 1000 liter 

bovengronds, 1x 25.000 liter ondergronds, 1x 32.000 liter bovengronds, een houtopslag van 200 

ton, opslag van kunststoffen (max 705 ton), een labo, een werkplaats voor metaalbewerking 

(tot. 52,09 kW); 3 stoomketels (tot. 31.350 liter) verbrandingsinrichtingen (tot. 12.725 kW) en 

een opslagruimte voor losse granen (tot. 1050 m³) - loopt tot 01.09.2011; 

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 22/09/1994 overname door NV Palm Breweries;  

- Beslissing door de bestendige deputatie dd. 16/12/2004 actualisatie van vergunning: buiten 

gebruik stellen van de bottelarij, vervangen van de brouwzaal; vervangen van 4 transfo’s door 1 

transfo; verwijderen garagewerkplaats; verwijderen mazoutopslagplaatsen 25000 liter en 1000 

liter met verdeelplop; verwijderen opslagtank zware stookolie 32000 liter; verwijderen 2 oude 

stoomketels (25350 liter en vervangen door 1 stoomketel 708 liter; vermindering thermisch 

vermogen stookinstallaties; verplaatsing kuiperij, vatenafvullijn, onderhoudswerkplaats; 

filtratielijn, compressoren en opslagplaats foeders loopt tot 01/09/2011; 

- beslissing door de bestendige deputatie dd. 06/07/2006 wijzigen voorwaarden met name 

wijzigen van de lozingsvoorwaarden van een brouwerij; 

- Beslissing door bestendige deputatie dd. 02/07/2009 Verder exploiteren van een 

grondwaterwinning bij een brouwerij   (zie bijlage 830/2/E/4) - loopt tot 01/09/2011  

- Beslissing door bestendige deputatie dd. 17/02/2011 Verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden 

van een brouwerij   (zie bijlage 830/2/E/5) - loopt tot 17/02/2031  

 

Problemen bij gunning of herziening 

In het kader van de afgeleverde milieuvergunning dd. 22/09/1994 werden tijdens het openbaar onderzoek 
2 schriftelijke bezwaren ingediend die betrekking hebben op het draaien van de machines om 4 uur ’s 
nachts, het ontbreken van nachtrust, het moeilijk kunnen verhuren van appartementen in de buurt en de 
beperkte verkoopwaarde van de appartementen. 

 

Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving 

Er werden geen inbreuken gemeld. 
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Mobiliteit 

Mobilitietsafwikkeling 

Het bedrijf is zowel ontsloten op de Spanjestraat als op de Koornstraat. 

Via de Mandellaan, de Beurtkaai en de Graankaai is het bedrijf, via de afrit 7 Izegem, ontsloten op de E403. 

 

Parkeren op het terrein of langs de openbare weg 

Op de binnenplaats kan er geparkeerd een geladen- en gelost worden.  

Op de kruising van de Spanjestraat en de Koornstraat is er een parking voorbehouden voor bezoekers. Ten 
noordoosten van de bedrijfssite is een kleine openbare parking gelegen. Er kan ook geparkeerd worden 
langsheen de Koornstraat en Spanjestraat. 

 

Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events 

De parking wordt opengesteld voor buurtbewoners. 
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Sociale aspecten 

Medegebruik van site, gebouwen of terreinen  

In 2011 kocht de Provincie de oude bottelarij van brouwerij Rodenbach in Roeselare en bouwde het pand 
uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. Met de ondernemerscentra willen POM West-Vlaanderen en 
Ondernemerscentra West-Vlaanderen startende ondernemers aanmoedigen om hun zaak op te starten in 
het stedelijk weefsel van de centrumsteden. Ondertussen huisvest ’t Werkpand Roeselare, de 
startersinfrastructuur van het ondernemerscentrum, 31 werkplekken voor startende ondernemers. 

De ondernemerscentra in West-Vlaanderen spelen in op de economische speerpunten van de regio. Voor 
Roeselare en Midden-West-Vlaanderen is de voedingsindustrie een evidente keuze. Het Huis van de 
Voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding. "Met deze Fabriek 
zet de POM in op een bundeling van krachten om de voedingsindustrie toekomstgericht te versterken”, 
vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Omgaan met nieuwe regelgeving over bijvoorbeeld 
waterkwaliteit, nieuwe business puren uit nieuwe trends zoals algen of insecten, en inspelen op de 
recentste innovatieve technologieën zijn maar een paar uitdagingen die de Fabriek voor de Toekomst wil 
aangaan.” 

Een knelpunt, tegelijkertijd de grootste waarde van de voedingssector, is de tewerkstelling. Het voormalige 
doe- en belevingscentrum Miummm werd geïntegreerd met het opleidingsatelier dat VDAB samen met 
Syntra West en IPV uitbouwde tot een volwaardig Joblabo. "Jongeren kunnen er kennismaken met de 
diversiteit van jobs die de voedingssector biedt én vraagt. Er kunnen ook heel specifieke, praktische 
opleidingen gevolgd worden die naadloos aansluiten op tewerkstelling in een lokaal voedingsbedrijf”, aldus 
Jean de Bethune. 

“De pijler innovatie is een belangrijke steunpilaar van het Huis van de Voeding. Onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe producten in de voedingsindustrie zijn onontbeerlijk voor de verdere groei van de sector”, weet 
Jean de Bethune. Het Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentrum, kortweg LED Voeding, staat 
starters en kmo’s met raad en vooral daad bij. Hogeschool VIVES, met het studiegebied biotechniek op een 
boogscheut van het Huis van de Voeding, hielp mee om het Foodlab uit de grond te stampen. Startende 
ondernemers, kmo’s en studenten kunnen onder begeleiding experimenteren en de ontwikkeling van 
nieuwe producten op punt stellen. In het Foodlab is ook een professionele keuken geïntegreerd waar 
kookworkshops en productdemonstraties georganiseerd kunnen worden. Ook Flanders’ Food, het 
kenniscentrum van de Vlaamse voedingsindustrie, opende ter plaatse een antenne om dichter bij de West-
Vlaamse bedrijven te opereren. Onder auspiciën van TUA West is daarenboven de expertise van zowel 
UGent als KU Leuven, in de persoon van een innovatiemanager, aanwezig in het Huis van de Voeding. 

Ook het provinciale streekhuis Midden-West-Vlaanderen nam begin dit jaar zijn intrek in het gebouw. 
Hiermee wordt het plaatje van de zogenaamde triple helix (kennisinstellingen, bedrijfswereld, overheid) 
compleet en wordt de verankering aan de regio en haar besturen bijkomend versterkt. 

Dit alles was slechts mogelijk door keuzes te maken en om vanuit de Provincie de krachten te bundelen. 
Ook budgettaire knopen werden doorgehakt, aangevuld met het ijveren voor Europese projecten waarmee 
dit mogelijk werd gemaakt. Voor elke van de onderdelen werd gezocht naar het meest geschikte Europese 
programma en werden dossiers uitgeschreven. De Europese fondsen die hierdoor werden vrijgemaakt, 
waar mogelijk samen met Vlaamse cofinanciering, versterkten de provinciale middelen om de werking van 
het Huis van de Voeding te optimaliseren. 

De recente verbouwingen zijn het resultaat van een masterplan opgemaakt door bureau Partners in 
Marketing, na een hele reeks van gesprekken met alle dragende partners. Architectenbureau Belaen en Van 
de Loock uit Waregem werkte de plannen uit, die tenslotte werden uitgevoerd met Meuleman nv uit Kortrijk 
als hoofdaannemer. 

http://www.pomwvl.be/news/heropening-huis-van-de-voeding-roeselare 

 

Interactie met de buurt 

Er worden brouwerijbezoeken georganiseerd. 

  

http://www.pomwvl.be/news/heropening-huis-van-de-voeding-roeselare
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Economische aspecten 

Type activiteiten en evolutie 

Volgende bieren worden gebrouwen: 

- Rodenbach Classic; 
- Rodenbach Vintage; 
- Rodenbach Grand Cru 
- Rodenbach Alexander; 
- Rodenbach Caractère Rouge 

(Bron: https://cheers.rodenbach.be/nl/brouwerij) 
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Bedrijf ‘Roularta Media Group’ 

Inleiding 

Roularta Media Group (RMG opgericht in 1954) is een Belgische beursgenoteerde multi-media-groep met 
ruim 2.000 medewerkers en een totale gecombineerde omzet van 500 miljoen euro. De naam Roularta 
combineert ‘Roulers’, de Franstalige stadsnaam van Roeselare, met ‘Art’. De Hoofdzetel van het bedrijf en 
de drukkerij zijn gelegen aan de Meiboomlaan 33 in Roeselare. 

• RMG lanceerde in de voorbije decennia de grootste kranten van het land. Deze Week (De 

Streekkrant),  De Zondag en het grootste magazine van het land (Steps).  

• Roularta creëerde de zes Belgische nieuwsmagazines (Knack - Le Vif/L’Express, Trends N/F en 

Sportmagazine N/F) en een reeks specifieke niche-magazines (zoals Nest N/F en Plus Magazine in 

België , Nederland en Duitsland). 

• Via overnames werd Roularta marktleider op het vlak van de medische uitgaven, de IT-publicaties 

en de vakbladen voor de Grafische nijverheid. 

• Knack.be/LeVif.be is de grootste nieuwssite van het land op het vlak van quality news met 1,8 

miljoen “real users”. 

• Roularta Digital is het complete pakket voor marketing via het internet voor de lokale 

adverteerder.  

• Roularta Printing is de grootste drukkerij van het land. 

• Roularta zorgt met Trends Business Information voor alle financiële en marketing data van alle 

Belgische bedrijven. 

• Roularta organiseert events in de business- en lifestylesfeer en ontwikkelt alle mogelijke line 

extensions rond zijn sterke merken : boeken en magazine-specials, reizen en design. 

 (Bron: www.roularta.be) 

 

Figuur 29: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – GRB 

 

http://www.roularta.be/
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Ruimte 

Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting 

In 1954 verlaat Dr. Jur. Willy De Nolf, vader van de huidige voorzitter Rik De Nolf, de balie van de rechtbank 
van Kortrijk om in Roeselare de nv Roularta op te starten. Het is een uitgeverij-drukkerij met twee lokale 
weekbladen: De Roeselaarse Weekbode en Advertentie, respectievelijk een betaald weekblad en een gratis 
huis-aan-huis bedeelde krant.  

Door de gestadige groei blijken het machinepark en de drukkerij al snel te klein. In 1963 start dan ook de 
bouw van een nieuwe drukkerij aan de Meiboomlaan in Roeselare, nog altijd de thuisbasis van de huidige 
Roularta Media Group. 

In 1968 komt er een nieuwe vleugel bij de drukkerij. Daar vinden de 90 werknemers en een nieuwe Plamag-
typorotatiepers hun onderkomen. 

De verschillende ondersteunende divisies en diensten van Roularta Media Group volgen al die decennia de 
razendsnelle evolutie van de core business. Zo wordt de drukkerij voortdurend uitgebreid en 
gemoderniseerd. De enorme expansie einde jaren tachtig maakt verdere investeringen in de drukkerij 
noodzakelijk. Midden jaren ’90 werd het drukkerijgebouw met een oppervlakte van 90 m op 20 m 
uitgebreid. 

In 2006 starten de werken voor de bouw van een gloednieuwe drukkerij. De nieuwe hall van liefst drie 
voetbalvelden groot of 19.500 m² vormen de thuis voor de nieuwe MAN-rotatiepersen met o.a. een heatset 
Colorman die 128 pagina's tabloidformaat kan drukken in full colour op glossy papier.  Daarnaast worden 
nog drie nieuwe MAN-magazinepersen geïnstalleerd, twee 72 pagina-persen en één 16 pagina's die covers 
drukt in vijf kleuren met vernis tegen 100.000 exemplaren per uur. Dit maakt van Roularta één van de meest 
geavanceerde drukkerijen van Europa. 

 

Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving 

 

Luchtfoto 1971 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- De omvang van de bebouwing is slechts een fractie van de huidige omvang. De bebouwing is 

geconcentreerd gelegen langs de Meiboomlaan, in het uiterste noorden van de huidige 

bedrijfssite. 

- De overige gronden van de huidige bedrijfssite waren nog in landbouwgebruik. Op de gronden 

van de huidige bedrijfssite is een hoeve gelegen 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- De Meiboomwijk (ten noorden en ten westen van de bedrijfssite) en de Zuidmolenwijk (ten 

oosten van de Meensesteenweg) waren in volle ontwikkeling. 

- Langsheen de Meensesteenweg zien we lintbebouwing. 

- De gronden ten zuiden van de huidige bedrijfssite waren in landbouwgebruik. 

 

Luchtfoto 1990 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- We zien een volledig nieuwe bedrijfsvleugel ten zuidoosten van de oorspronkelijke bebouwing 

(zie stedenbouwkundige vergunningen 1987.144 en 1989.195). 

- Het bedrijf wordt ook ontsloten op de Meensesteenweg. 

- De overige gronden van de huidige bedrijfssite waren nog steeds in landbouwgebruik. 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- De Meiboomwijk is verder in westelijke en zuidelijke richting uitgebreid, de Zuidmolenwijk is 

verder in zuidelijke en oostelijk richting uitgebreid. 

- De lintbebouwing langsheen de Meensesteenweg is in zuidelijke richting uitgebreid. 
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- We zien een aanzet van woonontwikkeling langs de Verbrandhofstraat, ten zuiden van de huidige 

bedrijfssite. 

- De grote ring is volop in aanleg. 

 

Luchtfoto 2000 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- De zuidoostelijke bedrijfsvleugel is verder uitgebreid (zie stedenbouwkundige vergunningen 

1993.770, 1993.771, 1995.60 en 1996.86). 

- T.h.v. de ontsluiting op de Meensesteenweg zij parkeervoorzieningen aangelegd. 

- De begrenzing van de huidige bedrijfssite krijgt vorm. Delen van de site zijn nog in 

landbouwgebruik. 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- De woonwijk langs de Verbrandhofstraat is verder ontwikkeld. 

- De grote ring is afgewerkt en langsheen deze ring zijn grote bedrijvigheidsontwikkelingen 

waarneembaar.  

 

Luchtfoto 2017 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- Het bedrijf is enorm uitgebreid via de realisatie van de nieuwe drukkerij (zie stedenbouwkundige 

vergunning 2005.1117). 

- De ruimte tussen de nieuwe bedrijfsbebouwing en de Meiboomlaan is volledig heraangelegd met 

parkeergelegenheden in een groen kader. 

- Ten zuiden van de bedrijfsgebouwen is een landschapspark ontwikkeld, met groen- en 

geluidsbuffering en waterpartijen (bluswatervijver?). De hoeve, gelegen binnen de bedrijfssite, is 

gesloopt (zie stedenbouwkundige vergunning 2015.237). 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- De laatste fase van de uitbreiding van de Meiboomwijk is gerealiseerd. 

- De bedrijvigheidsontwikkelingen langs de grote ring zijn uitgebreid.  

 

Het bedrijf is een multi-sitegroep 

Het bedrijf heeft verschillende vestigingen is binnen en buitenland: 

In België zijn volgende vestigingen gelegen: 

- De hoofdzetel en de drukkerij zijn gevestigd in de Meiboomlaan 33 te Roeselare. 

- De reclameregie en Kanaal Z zijn gevestigd in het Z.I. Researchpark 120 te Zellik. 

- De redacties zijn gevestigd in het Brussels Media Center, Raketstraat 50 te Haren-Brussel 

In Duitsland zijn volgende vestigingen gelegen: 

- Bayard Media, Boheimstrasse 8, Augsburg; 

- Johann Michael Sailer Verlag, Lina-Ammon-Strasse 30, Nürnberg 

In Nederland zijn volgende vestigingen gelegen: 

- Senior Publications Nederland BV, Amalialaan 126, Baarn 

- Zeeuws Vlaams Mediabedrijf, Axelsestraat 16, Terneuzen 
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Figuur 30: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 1971 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 31: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 1971 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen  
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Figuur 32: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 1990 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 33: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 1990 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen  
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Figuur 34: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 35: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Figuur 36: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 37: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Milieu 

Stedenbouwkundige vergunningen 

Volgende stedenbouwkundige verginningen werden in de laatste 30 jaar afgeleverd: 

- Vergunning 1987.144: Uitbreiding drukkerij (29/06/1987); 

- Vergunning 1989.195: Uitbreiding van een industriegebouw (26/06/1989); 

- Vergunning 1992.75: Uitbreiding technische burelen (31/06/1992); 

- Vergunning 1993.770: Bouwen van burelen (29/04/1994); 

- Vergunning 1993.771: Uitbreiden drukkerij (20/06/1994); 

- Vergunning 1994.314: Bouwen burelen (30/01/1995); 

- Vergunning 1994.500: Nivelleren grond ca. 50 cm (19/09/1994); 

- Vergunning 1995.60: Verbouwen portiersloge, bouwen berging voor paletten (24/04/1995); 

- Vergunning 1996.86: Bouwen burelen boekhouding (29/04/1996); 

- Vergunning 2000.120: Bouwen van burelen na slopen squashruimte, veranda en serre + het 

aanleggen van een parking (15/05/2000); 

- Vergunning 2000.256: Aanleggen van een parking + plaatsen tijdelijke bureelcontainers 

(15/05/2000); 

- Vergunning 2002.214: Opdrachten t.b.v. nieuwe krant, warmtewisseling, tankpark en 

koeltoreninstallatie (15/07/2002); 

- Vergunning 2003.300: Opdrachten t.b.v. nieuwe krant, warmtewisseling, tankpark en 

koeltoreninstallatie (11/08/2003); 

- Vergunning 2003.528: Het slopen van een toonzaal met een appartement en het slopen van een 

woning (18/08/2003); 

- Vergunning 2005.1117: Uitbreiden van een bedrijfsgebouw, het slopen van een serre en een 

woning, het rooien van bomen en het aanleggen van een parking en een bufferput (12/06/2006); 

- Vergunning 2006.161: Het aanleggen van een tijdelijke parking langs de Kleine weg (27/03/2006); 

- Vergunning 2006.162: Het aanleggen van een tijdelijke parking langs de Meensesteenweg 

(24/04/2006); 

- Vergunning 2006.354: Het bouwen van een technisch lokaal voor de aansluiting van een hydranet 

op het stadswater (12/06/2006); 

- Vergunning 2007.61: Het plaatsen van een naverbrander (19/02/2007); 

- Vergunning 2007.495: Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (18/02/2008); 

- Vergunning 2007.976: Het aanleggen van een tijdelijke parking na slopen van appartementen en 

toonzaal + loods (11/02/2008); 

- Vergunning 2015.237: Het slopen van een bestaande boerderij, het rooien van bomen en het 

wijzigen van het reliëf (17/08/2015); 

- Vergunning 2016.650: Het slopen van een bestaand gebouw en het aanleggen van een 

kwalitatieve groenzone (20/03/2017). 

 

Milieuvergunningen 

Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd: 

NV Roularta: 

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/02/1965 exploiteren van een machinale drukkerij 

en een hoogspanningscabine van 100 kVA loopt tot 18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 29/08/1974 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij 

loopt tot 18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 06/08/1981 exploiteren en uitbreiden van een 

machinale drukkerij loopt tot 18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 22/01/1987 uitbreiden en omvormen van een 

drukkerij 1 jaar op proef  
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- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/04/1991 definitieve vergunning loopt tot 

18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 07/11/1991 uitbreiden bestaande drukkerij loopt tot 

18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 27/08/1992 correctie op bovenvermelde vergunning 

loopt tot 18/02/1995  

NV Roularta Media Group: 

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 22/07/1993 uitbreiden van een machinale drukkerij 

loopt tot 18/02/1995  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 09/06/1994 hernieuwen, herschikken en uitbreiden 

van een uitgeverij - drukkerij loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 29/08/1995 wijzigen van de 

vergunningsvoorwaarden  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 15/06/1995 mededeling kleine verandering (geen 

aktename)  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 23/11/1995 uitbreiden van een uitgeverij loopt tot 

09/06/2014.  

- Beslissing door de Vlaamse minister d.d. 27/03/1996 uitspraak over beroep tegen beslissing van 

23/11/1995. – zie hoofdstuk ‘problemen bij gunning of herziening’. 

NV Roularta Printing: 

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 25/01/2001 gedeeltelijke overname N.V. Roularta 

Printing/Newsco tegenover N.V. Roularta Media Group  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 12/12/2002 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij 

loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 28/10/2004 mededeling van kleine verandering 

loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de Vlaamse minister d.d. 09/06/2005 afwijkingsaanvraag titel II van VLAREM 

NV Routarta Media Group: 

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/04/1991 uitbreiden van een drukkerij loopt tot 

18/02/1995  

- Beslissing door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/07/1993 aanvraag 

grondwaterwinning (zonder voorwerp)  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/04/2006 overname van N.V. Roularta Media 

Group tegenover N.V. Roularta Media Group/Roularta Printing/Roularta Publishing  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/04/2006 uitbreiden, wijzigen en toevoegen van 

een drukkerij loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 12/04/2007 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij 

loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 17/03/2011 wijzigen en uitbreiden van een drukkerij 

loopt tot 09/06/2014  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 16/05/2013 verder exploiteren, toevoegen, 

uitbreiden en wijzigen van een drukkerij loopt tot 16/05/2033  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/08/2015 wijzigen/aanvullen van de 

vergunningsvoorwaarden nl het wijzigen van de lozingsnormen voor een drukkerij  

- Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 15/06/2017 mededeling van kleine verandering 

loopt tot 16/05/2033 
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Problemen bij gunning of herziening 

Tegen de beslissing door de bestendige deputatie d.d. 23/11/1995 tot het toekennen van een 
milieuvergunning voor het uitbreiden van een uitgeverij werd beroep aangetekend door de V.Z.W. 
Wijkcomité Meiboom Roeselare en door de VMM. 

Vooral de bezwaren van het wijkcomité zijn interessant: 

- De exploitatie van een dergelijk bedrijf is onverenigbaar met de directe omgeving; 

- Een degelijke bufferzone ontbreekt; 

- Op geregende tijdstippen is er nog langdurige geurhinder van vluchtige stoffen wegens de niet-

werking van het naverbrandingssysteem; 

- Tijdens de zomermaanden is er ’s nachts regelmatig lawaaihinder omdat de ramen en poorten 

van het bedrijf niet gesloten zijn; 

- Het bedrijf veroorzaakt parkeerproblemen in de straat als gevolg van een ontoereikende 

bedrijfsparking. 

De beroepen werden bij beslissing van de Vlaamse minister d.d. 27/03/1996 ongegrond verklaard. De 
aanspraken en bezwaren aangehaald door de beroepindiener werden als volgt geëvalueerd: 

- Het bedrijf dient te voldoen aan de geluidsvoorwaarden van titel II van het Vlarem, volgens de 

bijzondere voorwaarden van de vergunning dient een beperkt akoestisch onderzoek te worden 

uitgevoerd binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe pers. 

- Het bedrijf heeft bij zijn expansie wel degelijk rekening gehouden met de woonwijk langs de 

Meiboomlaan. 

- De naverbrandingsinstallaties hebben voldoende capaciteit om alle van de drukpersen afgezogen 

luchtdebieten te verwerken, door het feit dat er twee naverbrandingsinstallaties zijn met 

verschillende capaciteit kunnen ook kleinere luchtdebieten voldoende worden verwerkt. 

- In toepassing van artikel 4.5.1. van titel II van het Vlarem dient de exploitatie de nodige 

maatregelen te treffen om de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken; dit impliceert 

het gesloten zijn van ramen en deuren van productieruimten waarin lawaaierige activiteiten 

plaatsvinden. 

 

Ondanks het ongegrond verklaren van de bezwaren, is het wel duidelijk dat er midden jaren ’90 toch 
spanningen waren tussen het bedrijf en de omwonenden. 

In het kader van de grote uitbreiding van de drukkerij in 2006 heeft het bedrijf echter het geweer totaal van 
schouder veranderd en heeft het gekozen voor een directe communicatie met de buurt, hetgeen de relatie 
bedrijf-buurt zeker ten goede is gekomen (zie hoofdstuk ‘sociale aspecten – interactie met de buurt). 

 

Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving 

Er werden geen inbreuken gemeld. 
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Mobiliteit 

Mobilitietsafwikkeling 

Het bedrijf is zowel ontsloten op de Meiboomlaan als op de Meensesteenweg. 

Via de N36 (grote ring) is het bedrijf, via de afrit 67 Roeselare-Rumbeke, ontsloten op de E403. 

 

Parkeren op het terrein of langs de openbare weg 

i.k.v. verschillende vergunningsaanvragen zijn er in de loop der jaren steeds meer parkeerplaatsen op eigen 
terrein voorzien. Er zijn parkeergelegenheden gecreëerd tussen de nieuwe drukkerij en de Meiboomlaan, 
langs de ontsluitingweg op de Meensesteenweg en in het noorden van de bedrijfssite. 

Er kan ook geparkeerd worden langsheen de Meensesteenweg. 

 

Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events 

De parking langs de Meiboomlaan wordt opengesteld voor buurtbewoners. 
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Sociale aspecten 

Medegebruik van site, gebouwen of terreinen  

De site, gebouwen of terreinen worden niet ter beschikking gesteld voor medegebruik. 

 

Interactie met de buurt 

Sinds 2006 (grote uitbreiding drukkerij) zet het bedrijf sterk in op communicatie richting en betrokkenheid 
van de buurtbewoners: 

Sinds 2006, naar aanleiding van de uitbreidingswerken van de drukkerij is er regelmatig overleg met 
afgevaardigden van het wijkcomité en van de stad Roeselare. In 2017 vond ons 10e wijkoverleg plaats. In 
een positieve sfeer willen wij periodiek overleggen, of ad hoc met elkaar in contact treden. Vernieuwings- 
of aanpassingswerken worden besproken. Dit proberen we zoveel mogelijk te illustreren aan de hand van 
een rondleiding. Er wordt informatie bezorgd over nieuwe machines, veiligheidsmaatregelen en 
noodprocedures, over inspanningen betreffende milieu, geluidsdemping,… Vragen van omwonenden 
worden beantwoord en eventuele verzuchtingen of ongemakken onderzocht en aangepakt. In dezelfde 
open geest en verstandhouding bespreken we ook aspecten waarvoor de stad Roeselare od de provinciale 
overheid bevoegd is. Het wederzijds respect en vertrouwen tussen de betrokken partijen primeert daarbij.  

Patrick Verbrugghe, buurman van Roularta: “Ik woon in de Meiboomwijk, waar dus ook het hoofdkwartier 
van Roularta is gevestigd. Ik ben voorzitter van het Meiboomwijkcomité. We zijn erin geslaagd een goede 
samenwerking met Roularta uit te bouwen. Dat resultaart in een wederzijds respect. Men kan er niet naast 
kijken dat Roularta grote inspanningen geleverd heeft en voort zal leveren tan dienste van de leefbaarheid 
van onze wijk. …De Omwonenden kijken ernaar uit om in samenspraak verder met Roularta te kunnen 
samenwerken”. 

Een belangrijk aspect van deze duurzame relatie tussen het bedrijf en de buurt is het feit dat het bedrijf 
bijzondere inspanningen levert om het terrein een groen invulling te geven: 

- Na de grote investering in verband met de nieuwbouw in Roeselare, concentreerden we ons 

eerder op een groene omgeving 

- De groene border vooraan de nieuwbouw blijft een pareltje van natuur en groen. 

- Op het terrein naast het bedrijf werd een oude boerderij afgebroken en een volledig nieuwe 

groenzone aangelegd. De bedoeling was om een agrarisch landschapspark met een oppervlakte 

van 5,61 ha te creëren binnen de stad. Tussen de border en het agrarisch landschap vinden we 

een ruimte met glooiingen in de vorm van bloemenweides, waartussen verschillende graspaden 

lopen. De geluidsberm werd verlengd tot in het landschapspark. Naast de bloemenweides komen 

we in het agrarisch landschap waar een afgesloten weide van 1,4 ha wordt ingericht met 

bomenrijen en een poel. Aan het einde van dat terrein is een grasland van 1,6 ha ingezaaid. Het 

hele landschapspark is omgeven door struweel vooral bestaande uit streekeigen planten. Het is 

toegankelijk via gemaaide graspaden. 

- Aan de achterzijde van de vestiging werd een autogarage aangekocht en gesloopt. Voor het groot 

braakliggend terrein werd gekozen voor het creëren van stadsnatuur. Rondom het terrein 

werden inheemse hagen (Meidoorn) aangeplant. In het voorjaar van 2018 wordt een bijen- en 

vlindervriendelijke bloemenweide ingezaaid. Tot slot werden 9 wilgen aangeplant. 

(Bron: Roularta Media Group, derde duurzaamheidsverslag, 2017 - 
http://wob.roularta.be/WOB/3DDUURZAAMHEIDSVERSLAG2018V2/Duurzaamheidsverslag2018HRV2/ht
ml5/index.html ) 

 

 

  

http://wob.roularta.be/WOB/3DDUURZAAMHEIDSVERSLAG2018V2/Duurzaamheidsverslag2018HRV2/html5/index.html
http://wob.roularta.be/WOB/3DDUURZAAMHEIDSVERSLAG2018V2/Duurzaamheidsverslag2018HRV2/html5/index.html
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Economische aspecten 

Type activiteiten en evolutie 

Het bedrijf is actief in volgende branches: 

Magazines: 

• Belgische nieuwsmagazines:  

- Knack en Le Vif/L'Express, de algemene nieuwsmagazines die gecombineerd worden met de 

lifestylemagazines Weekend Knack en Weekend Le Vif/L'Express en met de 

entertainmentmagazines Focus Knack en Focus Vif .  

- Trends en Trends Tendances, de business nieuwsmagazines.  

- Sport/Voetbal en Sport/Foot Magazine, de sportnieuwsmagazines 

• Magazines voor 50-plussers: 

- In samenwerking met partner Bayard Presse (Parijs) wordt verder gewerkt aan de uitbouw van 

een internationale groep gespecialiseerde bladen voor de 50-plussers: Plus in België, Nederland 

en Duitsland. 

• Andere niche-magazines: 

- het country-magazine Nest (N/F). 

- het Franstalige wekelijks tv-nieuwsmagazine Télépro. 

- het magazine Ik ga Bouwen en Renoveren (N/F). 

- het maandelijks magazine Bodytalk (N/F). 

- Style Trends (N/F). 

- In Duitsland worden magazines voor kinderen uitgegeven via Sailer Verlag en magazines voor 

jonge ouders met baby's. 

• Professionele magazines: 

- Roularta Media Group brengt onder de noemer van Roularta B2B Media een waaier van 

kwalitatieve magazines uit, gericht naar de professionele lezersmarkt. Alle titels worden 

uitgegeven in het Nederlands en het Frans. 

- De belangrijkste titels zijn Sterck, Data News, de Artsenkrant, Grafisch Nieuws enz… 

• Roularta Health Care 

- Roularta HealthCare is marktleider in het segment medische pers. 

- Enkele titels zijn: Artsenkrant/Le journal du Médecin, de Apotheker/le Pharmacien, Belgian 

Oncology News en HealthCare Magazine. 

Kranten:  

• Krant van West-Vlaanderen 

- Meest verkochte medium in de provincie. 

- Biedt een pakket aan van een lokaal weekblad, samen met het magazine ‘KW Weekend’. 

• Local Media 

- De Streekkrant/De Weekkrant is de grootste krant van het land met 2,5 miljoen lezers. 

- De Zondag: De originele distributie-formule via de bakkers maakt het mogelijk om op 

zondagmorgen zo'n 1,5 miljoen lezers te bereiken. 

- De Groep Tam-Tam is een netwerk van lokale bladen op tabloidformaat. 

- RMG heeft 51 % van de aandelen van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad in Nederland. 

Televisie:  

• RMG participeert voor 50% in de Regionale Media Maatschappij waarin 2 West-Vlaamse tv-zenders, 

Focus TV en WTV zijn ondergebracht en voor 50% in RTVM de nationale reclameregie voor de 

regionale zenders. 

• Kanaal Z/Canal Z (100% Roularta) is de Belgische nieuws-en businesszender die 1.300.000 kijkers op 

weekbasis bereikt.  

• In 2018 werd de participatie in Medialaan verkocht. 

Internet: 
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• Knack.be en levif.be zijn de nieuwssites van Roularta Media Group. Zij brengen relevante informatie 

en volgen de actualiteit op de voet binnen de interessesferen van het Knack-, Le Vif- en 

Trendspubliek. 

• Roularta ontwikkeld samen met Rossel vlan.be de grootste zoekertjessite van België met 

immovlan.be, autovlan.be, enz. 

• Roularta Recruitment Solutions heeft een multimediaal aanbod met de rubriek Streekpersoneel in De 

Streekkrant/De Weekkrant en De Zondag, met streekpersoneel.be en met tal van recruitment-salons. 

• De divisie "Roularta Local Media" levert full service aan lokale adverteerders op het vlak van het 

internet. 

• Storesquare is het e-commerce platform voor de lokale handel met 1000 aangesloten winkels in het 

startjaar 2016 

Industrie: 

Roularta Printing is de grootste offsetdrukkerij van België waar kranten, magazines en catalogi van 
topkwaliteit gemaakt worden voor België en voor het buitenland. 

(Bron: www.roularta.be) 

 

Voor de evolutie van de activiteiten in de tijd: zie bijlage ‘tijdslijn Roularta’. 
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Bedrijf ‘VDV Advokaten’ 

Inleiding 

In 1954 startte Mr. Albéric Van Eeckhout een advocatenkantoor in het centrum van Roeselare. Mr. Albéric 
Van Eeckhout was Stafhouder van de balie te Kortrijk (1984-1986). 

In 1987 vervoegde Mr. Antoine Van Eeckhout het kantoor. Opeenvolgend werd het familiekantoor nog 
verder versterkt met Mr. Kaat Vanthuyne en Mr. Lode Derudder. 

In 1991 verhuisde het kantoor naar haar huidige locatie in de Henri Horriestraat (nr. 44). In 2006 werd om 
aan de toenmalige noden tegemoet te komen een nieuw modern gedeelte aangebouwd (Henri Horriestraat 
46). Dit is eveneens het ogenblik waarop het kantoor werd versterkt met Mr. Koen Vandenberghe, die te 
Ingelmunster een volwaardig kantoor had uitgebouwd. 

Mr. Antoine Van Eeckhout heeft van 2012 tot 2014 tevens de functie van Stafhouder van de balie van 
Kortrijk waargenomen. Tot op heden is hij vertegenwoordigd in de Orde van Advocaten. 

Vandaag is het kantoor Van Eeckhout-Derudder-Vandenberghe een middelgrote advocatenassociatie, met 
tien advocaten en vijf service medewerkers in de rangen. 

(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/) 

 

Figuur 38: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – GRB 

 

 

 

  

https://www.vdvadvocaten.be/
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Ruimte 

Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting 

Hoewel het advocatenkantoor reeds in 1954 werd opgericht, is het maar sinds 1991 ter plaatse (Henri 
Horriestraat 44) gevestigd. In 2006 werd wegens plaatsgebrek een naastgelegen pand bijgebouwd (Henri 
Horriestraat 46). 

 

Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving 

Het kantoor is ter plaatse gevestigd sinds 1991. We beginnen de analyse van het ruimtebeslag dus met de 
luchtfoto van 2000. 

 

Luchtfoto 2000 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- Het bedrijf had een historisch gebouw (Henri Horriestraat 44) in gebruik. Dit gebouw staat op de 

inventaris bouwkundig erfgoed. 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- Het bedrijf is gelegen binnen de historische stadskern. Het bebouwingsweefsel bestaat uit 

overwegend gesloten bouwblokken met bebouwing van verschillende schaalniveaus.  

 

Luchtfoto 2017 

Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op: 

- Het bedrijf is uitgebreid via de inname en verbouwing van het naastgelegen pand (Henri 

Horriestraat 46). 

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op: 

- Naast het bedrijfsgebouw is recent een nieuw appartementencomplex opgetrokken.  
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Figuur 39: Bedrijf ‘VDV Adocaten’ – orthofoto bedrijfssite 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 40: Bedrijf ‘VDV Advocaten’ – orthofoto omgeving 2000 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Figuur 41: Bedrijf ‘VDV Adocaten’ – orthofoto bedrijfssite 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 

Figuur 40: Bedrijf ‘VDV Advocaten’ – orthofoto omgeving 2017 

 

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen 
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Milieu 

Stedenbouwkundige vergunningen 

Volgende stedenbouwkundige verginning werd afgeleverd: 

- Vergunning 2005.279: Uitbreiding van een kantoorgebouw (30/05/2005). 

 

Milieuvergunningen 

Er werden geen milieuvergunningen afgeleverd. 

 

Problemen bij gunning of herziening 

Er werden geen problemen bij gunning of herziening gemeld. 

 

Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving 

Er werden geen inbreuken gemeld. 

 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
75 

Mobiliteit 

Mobilitietsafwikkeling 

Het bedrijf is ontsloten op de Henri Horriestraat. 

 

Parkeren op het terrein of langs de openbare weg 

Het bedrijf heeft geen parkeergelegenheden op eigen terrein. Langsheen de Henri Horriestraat of langs de 
omliggende straten kan geparkeerd worden. 

 

Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events 

Niet van toepassing, vermits het bedrijf geen parkeerruimte ter beschikking heeft op eigen terrein. 
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Sociale aspecten 

Medegebruik van site, gebouwen of terreinen  

Niet van toepassing. 
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Economische aspecten 

Type activiteiten en evolutie 

Het kantoor is gespecialiseerd in volgende materies: 

Ondernemingsrecht 

- Vennootschapsrecht: Aandeelhoudersconflicten, oprichting en ontbinding 

- Insolventierecht: Aanstellen curator, faillissement, gerechtelijk akkoord 

- Commercieel contractenrecht: Agentuur- en distributieovereenkomsten,algemene voorwaarden 

- Intellectuele eigendom: Bescherming merken, auteursrecht en octrooien 

- I.T. & E-commerce 

- Transportrecht 

- Vastgoedrecht 

- Aannemings- en bouwrecht 

Arbeids- en Sociaal recht 

- Individueel arbeidsrecht: aanwerving, tewerkstelling en ontslag 

- Collectief arbeidsrecht: CPBW, ondernemingsraad, collectief ontslag, sluiting, 

schijnzelfstandigheid, managementovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten 

- Arbeidsrecht : Arbeidsovereenkomsten, CAO , arbeidsongevallen, beroepsziekten 

- Sociaal recht 

Invorderingen en Beslag 

- Invordering van onbetaalde schuldvorderingen & debiteurenbeheer 

- Aangifte van schuldvordering bij vereffening, WCO, faillissement 

- Uitoefening van voorrechten, eigendomsvoorbehoud 

- Bewarend en uitvoerend beslag 

Algemeen Contractenrecht 

- Analyse, opstellen van en geschillen inzake contracten 

- Koop - Verkoop 

- Huur 

Vermogensrecht 

- Successieplanning: Oprichting burgerlijke maatschap, gesplitste aankoop, certificering aandelen 

- Erfrecht: Heling, betwisting geldigheid testament, erfrechtelijke reserve 

- Schenkingsrecht: Handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking, schenking onder last 

- Vereffeningen en verdelingen, onverdeeldheden 

Insolventierecht/ondernemingen in moeilijkheden 

- Aanstelling als curator, faillissement, gerechtelijk akkoord 

Administratief recht 

- Bestuursrecht, aanbestedingen 

- Overheidsopdrachten 

- Ruimtelijke ordening, onteigeningen 

- Milieu en vervuiling 

Personen- en Familierecht 

- Personenrecht: Afstamming, adoptie, jeugdrecht 

- Familierecht: echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregelingen kinderen 

- Erkend bemiddelaar in familie- en jeugdzaken 

- Collectieve schuldenregeling 

- Bewindvoering 

Strafrecht- en Verkeersrecht 
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- Politierechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank 

- Verkeersrecht, letselschade, verzekeringsrecht 

Medisch recht: medische aansprakelijkheid en ongevallen, ziekenhuisrecht 

(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/) 

 

Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie 

Binnen het kantoor zijn 15 mensen tewerkgesteld: 10 advocaten en 5 service medewerkers. 

(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/) 

 

 

 

  

https://www.vdvadvocaten.be/
https://www.vdvadvocaten.be/
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Bronnen 

GRS Roeselare, WVI, april 2012 

 

Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017 

 

Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en (ver)nieuw(end) ondernemerschap, RESOC Midden 
West-Vlaanderen, oktober 2017 

 

PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017 

 

‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, provincie West-Vlaanderen 

 

Kernplan Roeselare, 2015 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be 

 

https://www.palm.be/nl/rodenbach 

 

https://www.palm.be/nl 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_Brouwerij 

 

http://www.pomwvl.be/news/heropening-huis-van-de-voeding-roeselare 

 

https://cheers.rodenbach.be/nl/brouwerij 

 

https://www.roularta.be 

 

Roularta Media Group, derde duurzaamheidsverslag, 2017 

 

https://www.vdvadvocaten.be/ 
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