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0 0,5 1 Kilometers

Topografische kaart
Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Het RUP omvat het voormalige bedrijfsterrein Furniere en het 
achterliggende landbouwgebied. Dit RUP wordt opgemaakt ter 
uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem, 
definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-
Vlaanderen op 24 maart 2005. 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan behandelt de herbestemming van de 
paarse sproet, die de bedrijfssite Furniere omvat en het deel van een 
landbouwperceel.  Via dit RUP wordt een opstelling gemaakt van 
een ruimtelijke afweging met objectieve parameters, van waaruit 
de wenselijkheid voor een functiewijziging van de bedrijfssite in het 
plangebied wordt nagegaan.  

1.2. Ligging van het plangebied

Het gebied maakt deel uit van de gemeente Anzegem. De gemeente 
Anzegem bestaat uit zes deelgemeenten: Anzegem, Gijzelbrechtegem, 
Kaster, Tiegem, Ingooigem en Vichte. Het plangebied ligt in de 
deelgemeente Anzegem. Het plangebied maakt bovendien deel uit van 
Engelhoek, wat een gehucht is tussen Vichte en Heirweg. 

De site wordt ontsloten door de Materzeelstraat, een gemeentelijke 
weg.  
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,34 ha en is begrensd 
door:

•	 de Materzeelstraat in het westen;

•	 de tuinen van woningen langs de Materzeelstraat in het 
noorden en zuiden;

•	 het open landbouwlandschap tussen Vichte en Heirweg in het 
oosten.

De bestaande paarse sproet bepaalt de grenzen van het plangebied.  
Dit leidt tot enkele, op het eerste zicht, onlogische keuzes:

•	 In het oosten loopt de grens niet gelijk met de gebruikspercelen.  
Momenteel zijn deze percelen in gebruik als landbouwgrond. Dit 
gebruik wordt maximaal bestendigd.

•	 In het noorden en zuiden omvat het plangebied de aanpalende 
woonpercelen. De paarse bestemmingszone volgt ook hier de 
perceelsgrenzen niet. Door de twee aanpalende percelen mee te 
nemen, worden restzones vermeden.  

0 25 50 Meters

ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, wintervlucht 2015
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0 25 50 Meters

GRB
Bron: AGIV, september 2016

2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte

De bedrijfsgebouwen van de voormalige weverij Furniere en Co staan 
reeds enkele jaren leeg en zijn recent gesloopt (start sloopwerken 
17/08/2016).   

De gebouwen hadden, door hun historische groei, een weinig 
interessante structuur voor hergebruik. De loodsen waren ook laag. 
De gesloten gevel naar de straatkant was ook weinig aantrekkelijk. Het 
geheel leende zich hierdoor niet meer voor moderne bedrijfsvoering.

Op het noordelijke en zuidelijke perceel staat telkens een 
eengezinswoning:

•	 noordelijk perceel: 350 m² perceelsopp., 90 m² footprint

•	 zuidelijk perceel: 500 m² perceelsopp., 150 m² footprint

De woning op het noordelijk perceel is een halfopen bebouwing 
afgescheiden van het bedrijfsgebouw door een smalle doorgang 
(wandelpad) naar de tuin.   

Het zuidelijk perceel deelt een inrit met het bedrijfsgebouw. De 
toegang van de woning ligt op het bedrijfsperceel. Deze situatie is 
historisch gegroeid (de woning is de originele bedrijfswoning), maar 
leidt nu tot een onpraktische situatie. Het is een vrijstaande woning. In 
het noorden de oprit en ten zuiden een doorgang voor voetgangers 
naar de tuin. Die doorgang is echter zeer smal (en eigendom van het 
aanpalende perceel) waardoor twee wachtgevels ontstaan. 

2.1.2. Open ruimte

Het achterliggende deel van het perceel is momenteel nog in gebruik 
als landbouwgrond (+/- 1.400 m²), maar is bestemd als zone voor 
milieubelastende industrie.   

De noordelijke en zuidelijke woning hebben ook telkens een 
aanzienlijke tuin, die achteraan uitgeeft op de landbouwpercelen:

•	 noordelijke tuin: 260 m²

•	 zuidelijke tuin:   350 m²
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2.1.4. Reliëf

Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de heuvelrug die 
vanuit Vichte komt en die voor Heirweg eindigt. Hierdoor loopt het 
plangebied af van noord naar zuid, met een hoogteverschil van 
ongeveer 1 meter.  

De site behoort tot het stroomgebied van de Schelde.  

Het hoogteverschil op de bedrijfssite werd opgevangen bij de aanleg 
van de bedrijfshallen en is momenteel beperkt zichtbaar op de site.  
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Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, juni 2014
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2.1.3. Ontsluiting

De site, en bij uitbreiding Engelhoek, is voor zijn ontsluiting zeer auto-
afhankelijk.  

Voetgangers en fietsers: 
De Materzeelstraat is maar sporadisch voorzien van een voetpad (maar 
dit wordt meestal ingezet als parkeerstrook). De Vichtsesteenweg is 
voorzien van aanliggende fietspaden. 
De buurtweg (Sentier 30) loopt ten noordwesten van het plangebied 
en verbindt de Materzeelstraat met de Klijtstraat.

Openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op de Vichtsesteenweg - Halte 
Ingooigem Elstweg. Deze halte bevindt zich op 790 meter van het 
plangebied en wordt bediend door volgende lijnen:

•	 71 Richting Kortrijk Station 
      Richting Roeselare Station, Waregem Station

•	 81 Richting Roeselare Station, Waregem Station

•	 89 Richting Anzegem Kruisweg, Waregem Kliniek

Deze verbindingen zijn ondermaats*:

•	 Elstweg - Anzegem Centrum: 27 min

•	 Elstweg - Waregem Station: 1 u 05 min

•	 Elstweg - Kortrijk Station:  1 u (29 min op woensdag)

(steekproef op een dinsdag 13/09/2016 -  12:00u)

Wagens: 
Via de Materzeelstraat ontsluit de site op de Vichtsesteenweg. Vandaar 
wordt de verbinding gemaakt met het hoger verkeersnetwerk.
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2.1.5. Functies

In de ruime omgeving van de site bevinden zich verschillende functies.  
Het gaat hierbij van diensten, vrije beroepen tot landbouwbedrijven.  

Er zijn verschillende landbouwzetels gevestigd in de directe omgeving 
van het plangebied.

De hoeveelheid handelszaken is beperkt (de twee aangegeven op de 
kaart zijn maatschappelijke zetels, maar geen actieve handelszaken) en 
er is geen horeca aanwezig.

Dit ondersteunt de stelling dat Engelhoek een rustig, laagdynamische 
kern is.

Binnen het plangebied zelf is de oude bedrijfssite reeds enkele jaren 
verlaten. Daarnaast bevinden zich nog twee woningen.  
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2.2. Knelpunten en potenties

2.2.1. Knelpunten

Ruimtelijk

•	 Bij een herinrichting van de site moet voldoende aandacht 
besteed worden aan de aansluiting tussen de bestaande 
woningen en de nieuwe bebouwing. Hierbij dient ook de 
ontsluiting van de zuidelijke woning op een betere manier 
worden georganiseerd. Vooral de eigendomssituatie van de 
inrit moet duidelijker georganiseerd worden.

•	 Ook de rest van de zuidelijke perceelsgrens moet op een 
kwalitatievere manier worden geherorganiseerd.  

Planologisch 

•	 Het oostelijk gedeelte van het plangebied wordt momenteel 
gebruikt als landbouwgebied, maar is bestemd als 
milieubelastende bedrijvigheid. Deze bestemming is hier niet 
langer gewenst. 

•	 De bestaande ruimte voor bedrijvigheid kan herbestemd 
worden tot woongebied met een mogelijkheid om op eigen 
perceel kleinschalige ambachtelijke bedrijven toe te laten.

2.2.2. Potenties

Ruimtelijk

•	 De bestaande bedrijfsgebouwen voldoen niet meer aan de 
huidige normen (bedrijfsorganisatie, brandweer...). Afbraak, 
met eventueel het behouden van enkele relicten lijkt 
aangewezen. Hierdoor kunnen de ruimtelijke knelpunten 
aangepakt worden.

•	 Ook de overgang tussen het open landschap en de 
nieuwe bebouwing kan op een veel kwalitatievere manier 
georganiseerd worden.  

aansluiting noordelijke woning

aansluiting zuidelijke woning
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het 
plangebied grotendeels in onder:

•	 Milieubelastende industrieën

•	 Woongebied met landelijk karakter

•	 Agrarisch gebied

BPA NVT

RUP NVT 

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

NVT

Milieuvergunningen In het plangebied:

•	 Het bedrijf  kreeg op 19/04/2016 een vergunning voor exploitatie 
van een inrichting van klasse 2 voor 20 jaar. 

Wegens het stopzetten van de activiteiten is deze vergunning van 
rechtswege vervallen.

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen relicten, nog beschermde 
monumenten of stads- en dorpsgezichten

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen geen buurtwegen.

Waterlopen (categorisering) NVT

Herbevestigd agrarisch gebied NVT

VEN-gebied, IVON-gebied NVT

Vogelrichtlijngebied 
Habitatrichtlijngebied 
Ruimtelijk kwetsbaar gebied

NVT

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, infiltratie- 
en buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht. 
 

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 
het plangebied grotendeels in onder:

•	 Milieubelastende industrieën

•	 Woongebied met landelijk karakter

•	 Agrarisch gebied
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3.3. buurtwegen

Doorheen het plangebied loopt geen buurtweg:

Ten zuiden van het plangebied loopt de Sentier nr. 30, die nog steeds 
bestaat. De private Sentier en de Sentier nr. 46 zijn ondertussen 
verdwenen.  

Chemin nr. 14 is opgenomen binnen het publiek domein van de 
Materzeelstraat.  

0 100 200 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, maand jaar

Legende

wijzigingen
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld op 
23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

Anzegem wordt weerhouden als economisch knooppunt. Ingooigem 
en Vichte maken deel uit van het buitengebied. 

4.2. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie beslist 
om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen. Op 
11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.

Het PRS West-Vlaanderen selecteert Ingooigem als overige kern in het 
buitengebied (centrale kern van een vroegere deelgemeente én bevat 
tussen de 750 en 1.000 inwoners)1.

De heuvelstreek rond Zwevegem - Kooigem - Ingooigem wordt 
opgenomen als gaaf landschap.2

Voor reconversie, de herinvulling/herbestemming van een gebied 
waar vroeger benutte gebouwen met daarbijhorende gronden in 
onbruik zijn geraakt omdat er geen belangstelling meer voor bestaat 
of omdat het niet meer wenselijk is om ze voor de functie waarvoor 
ze bestemd zijn te behouden, stelt het PRS West-Vlaanderen enkele 
doelstellingen voorop. Zo worden reconversies binnen de bebouwde 
ruimte gestimuleerd:

“... Bij een reconversie dient in de eerste plaats te worden onderzocht 
of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet 
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is 
het van belang deze gebieden opnieuw in te zetten voor andere 
ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen, bedrijvigheid, recreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen… . Het gaat om alle kerngebonden 
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard 
omdat er minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze 
ruimtevragen moeten worden aangesneden. Hiervoor dienen geen 
behoeftestudies te worden opgemaakt. Bij latere behoeftestudies 

1 bron: PRS W-Vl- gecoördineerde versie - IG. pg 46

2 bron: PRS W-Vl- gecoördineerde versie - selecties van de 

gewenste ruimtelijke structuur - pg 275

zal het bijkomend aanbod gecreëerd door het reconversieproject, 
verrekend worden. Dit heeft dan ook gevolgen voor de ruimtebalans.”3

Het PRS West-Vlaanderen stelt voor reconversie enkele ruimtelijke 
principes op:

•	 opvangen	van	de	noden	binnen	de	gemeente 
Er dient een afweging te worden gemaakt van alle noden 
binnen de gemeente. De bestaande behoefteberekeningen 
kunnen hierbij een hulp zijn.

•	 	in	relatie	met	de	visie	binnen	het	GRS 
De gekozen opties moeten kaderen binnen de visie van het 
GRS. Indien binnen het GRS geen opties geformuleerd staan 
betreffende het reconversieproject, dan is dit beleidskader 
van toepassing en is er hiervoor geen herziening van het GRS 
nodig.

•	 functies	maximaal	verweven	
De potenties van het gebied dienen maximaal benut te 
worden voor het realiseren van een verwevenheid aan 
functies. Van belang hierbij is om rekening te houden met het 
bereikbaarheidsprofiel van het gebied, de reeds aanwezige 
functies in de omgeving en de schaal van de stad, de kern of 
de overige woonconcentratie.

•	 kwalitatieve	invulling	staat	centraal	
De invulling van het reconversiegebied voldoet aan een aantal 
kwalitatieve randvoorwaarden.

4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

De Materzeelstraat vormt de grens tussen het buitengebied van 
Anzegem en Ingooigem. De site ligt net binnen de afbakening 
van Anzegem, maar is duidelijk gericht op de kern van Engelhoek, 
die administratief deel uit maakt van Ingooigem, maar onder de 
invloedssfeer van Vichte valt.4   

Het GRS situeert Engelhoek in het deelgebied ‘bebouwde kern van 
Vichte/Engelhoek’5 . Het plangebied bevindt zich op de rand van deze 
bebouwde kern en ‘de open ruimte centraal & noord’.6

“We beschouwen de bebouwing van Vichte en Engelhoek als één 
deelgebied omwille van diverse redenen:

•	 Vichte-Engelhoek vormt ruimtelijk-morfologisch één geheel;

•	 de bestaande bedrijvigheid rond de Engelhoek (in het 
bijzonder het bedrijventerrein Huttegem) moet aanzien 

3 bron: definitieve vaststelling addendum PRS W-Vl, pG 98, 2013.

4 GRS Anzegem IG kaartnr. 31 Leiedal 2005

5 GRS Anzegem IG PG 54 Leiedal 2005

6 GRS Anzegem RG pg 68 Leiedal 2005
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worden als een onderdeel van de economische dynamiek, 
waaraan Vichte als bedrijfsondersteunend hoofddorp 
onderhevig is;

•	 de bewoners van de Engelhoek zijn sterk afhankelijk van de 
aanwezige functies en voorzieningen in Vichte-centrum.7”

Eén van de knelpunten voor het deelgebied is de onharmonische 
vermenging van bedrijvigheid met het wonen op verschillende plekken 
(o.a. ...., Engelhoek).  De verenigbaarheid en het goede nabuurschap 
komen in het gedrang.8 

“Centrale, licht glooiende landbouwgronden (zone 2)

Het gebied tussen Vichte, Heirweg, Anzegem en Ingooigem 
wordt gekenmerkt door licht glooiende landbouwgronden. Deze 
voornamelijk lichte zandleemgronden worden zowel voor weiland 
als voor akkers gebruikt. Dit gebied is duidelijk meer versnipperd met 
een dense verspreide bebouwing: deels bestaande uit grondloze 
landbouwbedrijven. Dit gebied sluit aan bij het Leie-Schelde 
interfluvium en is op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied.9”

“Woonlinten

Langs diverse (landelijke) wegen in dit deelgebied komt een 
lintbebouwing van woningen, landbouwbedrijven en kleine 
ambachtelijke bedrijven voor. Het betreft o.a. woonlinten langs 
de Knokstraat, de Materzeelstraat... en de Heuntjesstraat. Voor de 
bestaande zonevreemde woningen en bedrijven wordt verwezen 
naar de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur en economische 
structuur.”10

“De bestaande, gefragmenteerde bebouwde kern van Vichte/
Engelhoek moet via reconversie, een gerichte verweving van 
functies, verdichting en inbreiding geherstructureerd worden tot een 
bedrijfsondersteunend hoofddorp met enkele waardevolle parken. 
Het hoofddorp Vichte/Engelhoek moet ondersteunend zijn op vlak van 
wonen en werken in het buitengebied én dient een lokale verzorgende 
rol te vervullen met diverse handels- en gemeenschapsvoorzieningen. 
De sterke economische dynamiek van Vichte moet voornamelijk via 
de N36 geënt zijn naar de E17 (het op- en afrittencomplex ‘Vichte-
Deerlijk’).

De andere, kleinere deelkernen Ingooigem, Tiegem, Heirweg, Kaster 
en Gijzelbrechtegem moeten zich in de eerste plaats zelfstandig 
ontwikkelen tot kleine, maar leefbare landelijke dorpen met een 
voldoende aantal basisvoorzieningen, lokale economische activiteiten 
en enkele specifieke functies per dorp. 11”

“Het gehucht Engelhoek wordt eveneens als een gebied voor 

7 GRS Anzegem IG pg 56 Leiedal 2005

8 GRS Anzegem IG pg 57 Leiedal 2005

9 GRS Anzegem IG pg. 34 Leiedal 2005

10 GRS Anzegem RG pg 69 Leiedal 2005

11 GRS Anzegem RG pg 8 Leiedal 2005

gemengde functies aangeduid. Naast de herinrichting van de Heirbaan 
dient er ook hier bijzondere zorg uit te gaan naar de verweving van 
enkele bestaande bedrijven met de woonomgeving. Het is echter 
niet de bedoeling dat nog nieuwe, bijkomende bedrijvigheid met de 
woonomgeving wordt vermengd.”12

De as Oudenaardestraat/Heirbaan/Vichtesteenweg wordt in het GRS 
geselecteerd als lokale weg categorie 1.13

4.4. Mobiliteitsplan

Het beleidsplan werd conform verklaard op 14/03/2011.

De Materzeelstraat wordt geselecteerd als lokale weg, categorie 3.14

“Volgende lokale verbindingen dienen prioritair te worden 
aangepakt:

•	 fietsvoorzieningen langs Hoekstraat, Bosstraat, Klijtstraat, Goed 

ter Motestraat, Hulstweg, Materzeelstraat, Sterhoek”15

4.5. Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan (februari 2010) worden standaardprofielen 
voorzien voor de verschillende types wegen.  

Lokale wegen type III worden geselecteerd als type-profiel 
erftoegangsweg in woongebied:

•	 “principe van gemengd verkeer: fietsers en auto’s gemengd in 
twee rijrichtingen

•	 rijwegloper van maximum 5 m breed (tenzij bij parkeerstraat)

•	 eventuele overmaat rijweg toebedelen aan voetpad

•	 voetpad geeft voorrang op een parkeerstrook

•	 verhoogde voetpaden en parkeerstroken of woonerfkarakter: 
gelijkgrondse aanleg rijwegvoetpad

•	 parkeerzones hebben eigen bestratingsmateriaal

•	 wegversmalling bij voorkeur uitsparing in de weg (alternatief 
bestaande weg: bloembak)

•	 stimuleren van groene erfafscheidingen

•	 verlichting op schaal van de wijk

•	 ruimte voorzien voor allerhande straatmeubilair”16

12 GRS Anzegem RG PG 57 Leiedal 2005

13 GRS Anzegem PG 65 Leiedal 2005

14 uitwerkingsnota mobiliteitsplan Anzegem pg 19 Leiedal 2011

15 Beleidsplan Mobiliteitsplan Anzegem pg 57 Leiedal 2011

16 Beeldkwaliteitsplan Anzegem pg 71 Leiedal 2010
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Er wordt gekozen om een reconversie te voorzien van milieubelastende 
industrie naar woongebied met de mogelijkheid om kleine 
ambachtelijke functies uit te voeren:

•	 Voor het niet-bebouwde gedeelte van het plangebied wordt 
een landbouwfunctie voorgesteld. Dit om het huidig gebruik 
te bestendigen.  

•	 Voor het bebouwde gedeelte wordt een reconversie naar 
wonen met beperkte nevenfuncties weerhouden. Hierbij 
wordt er een zone (overdruk) voorzien voor ambachtelijke 
bedrijven om zich te vestigen. 

De mogelijkheid voor een dergelijke reconversie voor het plangebied 
wordt hier onderzocht. Het PRS West-Vlaanderen stelt dat er bij 
reconversie eerst moet nagegaan worden of de huidige invulling 
van de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet voor 
de huidige bestemming. Het GRS Anzegem biedt hier een antwoord 
op door te vermelden dat één van de knelpunten voor het gehucht 
Engelhoek de onharmonische vermenging is van bedrijvigheid met 
het wonen op verschillende plekken. De verenigbaarheid en het goede 
nabuurschap komen hier in het gedrang. Door reconversie van het 
plangebied van milieubelastende industrie naar woongebied wordt 
de onharmonische vermenging opgehoffen en wordt het probleem 
van slechte nabuurschap opgelost. Zoals reeds eerder aangehaald stelt 
het PRS West-Vlaanderen bovendien een reconversiekader op met 
enkele ruimtelijke principes die gecontroleerd moeten worden. De 
vooropgestelde ruimtelijke principes zijn:

•	 opvangen	van	de	noden	binnen	de	gemeente
 - Lokale bedrijvigheid: volgens het GRS van Anzegem is er nood aan 

andere economische activiteiten (dan industriële activiteiten). De 
gemeente acht een actiegericht beleid voor KMO’s, ambachten en 
kerngebonden handelsactiviteiten noodzakelijk. 

 - Gemeenschapsvoorzieningen: het gehucht Engelhoek is voor zijn 
gemeenschapsvoorzieningen vooral afhankelijk van Vichte, waar 
een basisschool gelegen is en Anzegem waar het gemeentehuis en 
verschillende scholen gevestigd zijn. Door de kleine schaal van het 
gehucht is het onnodig dat er extra gemeenschapsvoorzieningen 
in het gehucht komen. 

 - Lokale handelsfuncties: de handelszaken in Engelhoek zijn 
beperkt in aantal en zijn gevestigd langs de Heirbaan. Dit is een 
weg die Vichte verbindt met Heirweg en verder overgaat in de 
Vichtesteenweg richting Anzegem. De Heirweg is een bovenlokale 
weg en leent zich beter tot een invulling van handelsfuncties. Het 
is duidelijk dat Engelhoek naast zijn eigen lokale handelsfuncties 

vooral afhankelijk is van Vichte .  
Het plangebied ligt langs de Materzeelstraat, die in het 
mobiliteitsplan wordt aangeduid als een lokale verbindingsweg, 
waar extra aandacht voor fietsverkeer moet komen. Het 
voorzien van een handelszaak in het plangebied brengt 
verschillende mobiliteitsbewegingen met zich mee. Bovendien 
bevindt het plangebied zich in een woonlint waar die extra 
mobiliteitsbewegingen niet gewenst zijn. 

 - Recreatie en sportvoorzieningen: opnieuw is het duidelijk dat 
Engelhoek voor haar recreatie en sportvoorzieningen vooral 
afhankelijk is van Vichte en Anzegem. De schaal van het gehucht 
is zo klein dat het onnodig is om in het plangebied ruimte te 
voorzien voor recreatie en sportvoorzieningen. Bovendien leent de 
woonomgeving niet tot een dergelijke invulling.

 - Wonen: er zijn geen recente gegevens over de vraag en het aanbod 
naar wonen in de Engelhoek. Het plangebied bevindt zich in een 
woonlint langs de Materzeelstraat, een lokale weg. Door in het 
RUP de mogelijkheid tot reconversie naar woongebied te voorzien 
wordt het onderbroken woonlint een aaneengesloten geheel.

 - Groenvoorzieningen: de Engelhoek bevindt zich in het 
buitengebied waar de open ruimte steeds nabij is. Het woonlint 
waarin het plangebied gelegen is, is beperkt qua lengte en ligt 
hoofdzakelijk langs één kant van de Materzeelstraat met als gevolg 
dat je op elk moment het gevoel hebt dat je je in een open en 
groen landschap bevindt. Er bevinden zich geen buurtwegen in 
het plangebied met als gevolg dat er geen opportuniteiten zjn 
voor trage wegen. 

•	 in	relatie	met	de	visie	binnen	het	GRS
 - Het GRS duidt het plangebied aan als woonlint. Voor deze 

woonlinten moet via reconversie een gerichte verweving van 
functies, verdichting en inbreiding Vichte en de Engelhoek 
geherstructureerd worden tot bedrijfsondersteunende 
hoofddorpen. Het hoofddorp Vichte/Engelhoek moet 
ondersteunend zijn op vlak van wonen en werken in het 
buitengebied én dient een lokale verzorgende rol te vervullen met 
diverse handels- en gemeenschapsvoorzieningen. Het RUP kan 
het plangebied dus herstructureren en via reconversie voorzien in 
ruimte om zowel te wonen als te werken. 

 - De Engelhoek wordt vermeld als gehucht waar een verwevenheid 
van functies kan voorkomen. Ook hier moet het programma van 
het RUP in voorzien.

•	 functies	maximaal	verweven	
Uit de noden binnen de gemeente lijkt het opportuun om een 
verweving van bedrijvigheid en wonen te voorzien in het plangebied. 

 - De zone waar wonen met beperkte nevenfuncties mogelijk 
is, legt het accent op de woonkwaliteit met respect voor de 
woondifferentiatie.

 - De overdruk voor kleine ambachtelijke bedrijven biedt 
ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe kleine bedrijven achter 
de bestaande woningen met een beperkte bouwbare oppervlakte. 
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Deze twee accenten samen zorgen voor een maximale verwevenheid 
van de functies, namelijk een woon- en werkfunctie op schaal van de 
omgeving, het gehucht Engelhoek.

•	 kwalitatieve	invulling	staat	centraal
 - De reconversie in het RUP is kwalitatief en duurzaam. Het voorzien 

van kleine ambachtelijke bedrijven biedt een meerwaarde voor 
de omgeving van het gehucht en de impact hiervan is ecologisch 
beperkt.

 - Lokale ambachten of kleine productie-units die beperkt zijn qua 
oppervlakte en hoogte sluiten aan op het ondernemen in de 
Engelhoek.

 - De woningen die volgens het RUP kunnen gerealiseerd worden 
sluiten qua schaal perfect aan bij de omliggende woningen. De 
woningen sluiten aan op de bouwlijn van het noordelijk perceel 
(dezelfde bouwlijn loopt door langs de zuidkant). Waar het huidige 
gebouwencomplex een onderbreking was van het zicht langs de 
Materzeelstraat, zouden de woningen voor een visueel geheel 
vormen langsheen deze straat. 

 - De ontsluiting van het bedrijf gebeurde niet alleen op het perceel 
en de Materzeelstraat maar ook op het tegenoverliggend perceel. 
Er was onvoldoende circulatieruimte voor vrachtwagens op het 
eigen perceel. Door de beperkte oppervlakte van het perceel zou 
ontsluiting voor grote bedrijven en dus veel vrachtverkeer een 
blijvend probleem vormen voor de omgeving. Door via het RUP in 
te zetten op kleine ambachtelijke bedrijven wordt de problematiek 
van ontsluiting in de toekomst opgelost.

5.2. Strategieën en ontwerpprincipes

Om de menging tussen wonen en werken op een kwalitatieve manier 
te organiseren worden twee ruimtelijke strategieën toegepast.  

Bufferen
Het oostelijk deel blijft onbebouwd en herbestemd tot een agrarische 
bestemming. 
Binnen de bebouwde ontwikkeling wordt gezocht naar 
een kwalitatieve bufferstrook als overgang naar het open 
landbouwlandschap. 

Verschalen
Er wordt gezocht naar een typologie die zich afstemt op de 
omliggende, laag-dynamische omgeving. 
Er worden woningen voorgesteld met een mogelijkheid voor kleine 
ambachtelijke bedrijven, KMO-units.

Om tot een kwalitatief ruimtelijke oplossing te komen werden 
volgende ontwerpprincipes toegepast:

Afbraak
Het huidige gebouwencomplex is reeds gesloopt. Door de centrale 
ligging midden een woonlint, wordt geopteerd om deze site te 

herbestemmen naar woongebied met een mogelijkheid voor een 
economische activiteit, maar met een grote aandacht voor kwalitatieve 
inpassing van de site in de omgeving. 

perceelsgrenzen
Het gebouw nam ongeveer de volledige gevelbreedte in. Bij 
herinvulling dient er daarom voldoende aandacht te worden besteed 
aan de afwerking met de buren. Ook naar het achterliggende open 
landschap moet op een kwalitatieve en aantrekkelijke manier een 
ruimtelijk antwoord worden geboden.    
Vanwege historische eigendomssituaties zijn zeer geaccidenteerde 
perceelsgrenzen ontstaan. De herbestemming wordt aangegrepen om 
deze situaties recht te trekken. Hierdoor krijgt de aanpalende woning 
aan de zuidzijde een volwaardige toegang.

Woon-(werk)omgeving
Het wonen wordt aan de straatkant voorzien en het eventuele 
werken langs de achterkant. De bestaande bouwlijn wordt steeds 
overgenomen, waardoor de Materzeelstraat visueel verbreed wordt. 

Door de specifieke situatie (binnen een woonlint) wordt een mengvorm 
tussen wonen en werken mogelijk. Hierbij wordt gedacht aan de 
kleine ambachtelijke bedrijven waarbij gewoond wordt. Dit is een 
bedrijvigheid specifiek gericht op de Engelhoek: lokale ambachten, 
beperkt van oppervlakte en hoogte.

Groene buffer
De groene buffer zorgt voor een overgang naar het agrarisch gebied. 
Binnen de groene buffer kan ook het hemelwater gebufferd worden 
van de bebouwing.
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6. Technische toets

6.1. screening plan-mer

6.1.1. Situering

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-
plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op 
basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben.

6.1.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten voor de verschillende effectdisciplines wordt naast de 
kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal:

•	 BWK;

•	 landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten;

•	 bodemkaart;

•	 seveso-bedrijven;

•	 kaart grondwateroverstromingsgevoelige gebieden;

•	 kaart infiltratiegevoelige bodems;

•	 kaart waterlopen;

•	 zoneringsplan.

6.1.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot
milieueffectenrapportage afgerond. Uit dit onderzoek werd
geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP, rekening 
houdend met de beperkte effecten van de mogelijke 
ingrepen ten opzichte van dehuidige referentiesituatie en de 
voorkomende milderende maatregelen en toepassing van de 
geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten 
verwacht worden. Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te 
verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 17 juli 2017 formeel beslist dat er geen 
plan-MER dient opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:

•	 verzoek tot raadpleging opstellen;

•	 verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. 
Volgende instanties werden voor advies gevraagd: 
 Provinciebestuur West-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke  
 Planning

 Ruimte Vlaanderen - Afdeling Adviseren en Participeren 
 Lokaal

 Departement Landbouw en Visserij – Afdeling  
 Beleidscoördinatie Dienst Omgeving West-   
 Vlaanderen

•	 coördineren van de adviezen,

•	 einddossier overmaken aan de dienst MER,

•	 beslissing dienst MER op 17/07/2017,

•	 openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER 
 



TN-30 gemeente ANZEGEM - RUP FURNIERE

0 200 400 Meters

Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, juli 2014
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6.2. Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de 
Vlaamse Regering 14 oktober 2011) is het plangebied van het RUP niet 
overstromingsgevoelig. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde 
waterlopen. 

Het deel dat momenteel in gebruik is als landbouwgebied, blijft 
onverhard.  

Tot voor kort was de bedrijfssite volledig verhard. De nieuwbouw is 
kleiner qua schaal, waardoor er meer ruimte is voor groen (buffering) 
en waterdoorlatende verharding (parkeerplaatsen, wandelpaden...).

Bovendien is het mogelijk om op korte overspanningen (woningen, 
kantoren...) groendaken aan te leggen.  

Om de overgang tussen het bedrijfs-/woonperceel en het 
landbouwperceel kwalitatief te organiseren, wordt een deel van 
de huidige bebouwing vervangen door een groene buffer.  Deze 
buffer biedt voldoende ruimte om een landschappelijk buffer- en 
infiltratiebekken aan te brengen.  
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Conclusie

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen 
bijkomende maatregelen nodig. 

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk 
in waterdoorlatende materialen aan te leggen.

6.3. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat:

•	 er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het 
plangebied;

•	 het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van 
een bestaande Seveso-inrichting;

•	 het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het 
plangebied niet mogelijk is, aangezien er, gezien het geplande 
type bedrijvigheid, geen Seveso-inrichtingen verwacht 
worden.

besliste de dienst Veiligheidsrapportering op 16/06/2017 dat er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, en dient 
er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie 
ondernomen te worden.

!

!

Brenntag

Matco
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categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op 
korte termijn

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaal-
stedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
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6.4. relatie m.B.T. het herbevestigd 
agrarisch gebied

De herbevestiging van agrarisch gebied geldt niet voor niet open-
ruimtebestemmingen in het buitengebied. De herbevestiging heeft 
dus geen implicaties voor het plangebied.  

6.5. toets Bouwkundig Erfgoed

6.5.1. Inventaris

Er bevindt zich geen bouwkundig erfgoed, beschermd erfgoed binnen 
het plangebied. Het plangebied maakt ook geen deel uit van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap.

Samenstel van twee arbeiderswoningen
Samenstel van twee arbeiderswoningen

Boerenarbeidershuis met aansluitende stal

Twee dorpswoningen met aansluitend schuurtje
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Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015
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Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2016
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6.6. Buurtwegentoets

Het plangebied paalt aan Chemin nr. 14.  Het tracé van deze Chemin is 
opgenomen in het publiek domein van de Materzeelstraat.  

Er liggen geen buurtwegen binnen het plangebied.  
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Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, maand jaar

Legende

wijzigingen


