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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit de volgende niet te
scheiden onderdelen:
•
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toelichting

1.

Situering

1.1.

Onderwerp van het RUP

Het RUP strekt zich uit over een grote open ruimte die zich op 500 m
ten oosten van de kern van de gemeente Lendelede bevindt. De open
ruimte werd eerder opgenomen in het masterplan rond de westelijk
aangrenzende Nelca-site. In uitvoering van dit masterplan is het nodig
dit RUP op te maken en de ontwikkelingsperspectieven omtrent deze
site vast te leggen. Concreet behandelt het RUP volgende elementen:
•

de gedeeltelijke herziening van het geldende BPA nr. 3
Stationsstraat en de gedeeltelijke herziening van het RUP nr. 8
Stationsstraat

•

vrijwaren van de open groene ruimte en het creëren van een
publieke toegang

•

ontwikkelingsperspectieven voor woonontwikkelingen binnen
de groene publieke ruimte

•

ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande vrijstaande
woningen langs de Stationsstraat vastleggen (omtrent
appartementisering, behoud groen, enz.)

Deze vragen werden reeds in het voorjaar van 2018 meegenomen in
een ontwerpend onderzoek rond dit plangebied.
Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan Lendelede, definitief goedgekeurd door de
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 februari 2005.

1.2.

Ligging van het plangebied

Het plangebied heeft een grote oppervlakte van ongeveer 3,3 ha en
situeert zich in het open binnengebied tussen de kern van Lendelede
en de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Langs oostelijke zijde bevindt zich de
KMO-zone Nelca.

Topografische kaart

Leiedal, april 2019
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1.3.

Begrenzing van het plangebied

Het plangebied is begrensd door:
•

de Stationsstraat in het zuiden

•

KMO-zone Nelca in het oosten en de recent aangelegde
Duifhuizenlaan

•

percelen van de woningen langsheen de Rozebeeksestraat in
het noorden

•

het binnengebied tussen de Rozebeeksestraat en de
Stationsstraat in het westen

0

ORTHOFOTO

100

200 Meters

Bron: Informatie Vlaanderen/Middenschalig, februari 2018
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2.

Feitelijke toestand

2.1.

Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte
Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Stationsstraat.
Meer naar het oosten en dichter tegen de kern van Lendelede wordt
deze straat hoofdzakelijk gekenmerkt door rijwoningen, gecombineerd
met openbare gebouwen zoals de lagere en middenschool en het
jeugdhuis Skalul. Ter hoogte van het plangebied gaat dit niet langer
op. Verder uit het centrum van Lendelede komen urban villas, grote
appartementencomplexen en open bebouwing het straatbeeld
binnen. Net tegenover het plangebied bestaat de Stationsstraat uit
een lint rijhuizen met ten oosten hiervan een nieuw en grootschalig
appartementenblok.
In het plangebied zelf bevindt zich enkel bebouwing op de percelen
langsheen de Stationsstraat. In de uiterst zuidwestelijke hoek
van het plangebied situeert zich een betonnen oprit naar een
achterliggende villa met ruime tuin. Naast deze toegang bevinden zich
vier gelijkaardige arbeiderswoningen, hoewel het meest oostelijke
rijhuis ruimer is en een andere uitstraling heeft. Een twintigtal meter
verder naar het oosten bevindt zich opnieuw een oprit naar een
achterliggende villa. Deze villa wordt vergezeld door een kleiner
bijgebouw dat tegen de grens met het westelijk aangrenzende perceel
werd opgetrokken. Verder in de straat bevindt zich ter hoogte van de
straat een herenwoning van drie verdiepingen, dat langs oostelijke
zijde door een lager en ander type pand werd aangebouwd. Naast
deze statige rijwoning situeert zich nog één losstaande villa, eveneens
achterliggend tegenover de straat.

foto ’ s b uite n pl ang e b ie d
(1 ) rijhui z e n te r ho o g te van de zui dweste lijke hoe k
van he t p l ang e b i e d

(1 )

(2) c om b i nati e van g es lote n e n op e n b e b o u wi ng
te r ho o g te van he t p l ang e b i e d, te n zui de n van de
station s stra at
(3 ) g ro ots chalig ap parte m e n te nc om p le x
op de hoe k van de station s stra at e n j uli ë n
ot te vae re l a an
Foto ’ s b in ne n pl ang e b ie d
(4) d o org ang na ar achte rlig g e n de vi ll a i n
ui te rste zui dweste lijke hoe k van he t p l ang e b i e d
(5) vi e r b urg e rhui z e n l ang s he e n de station s stra at,
i n he t zui dweste n van he t p l ang e b i e d
(6 ) achte rlig g e n de vi ll a m e t g roe n e vo ortui n , i n
e ig e n d om van m e vro u w n e i rynck

(2 )

(7 ) he re n hui s m e t mode rn e a an b o u w
(8) achte rlig g e n de vi ll a m e t g roe n e vo ortui n

Zoals op het GRB te zien is, bevinden zich nog hier en daar enkele
bijgebouwen en koterijen binnen het plangebied. Over het algemeen
zijn dit tuinhuizen, opberghokjes of stallen voor de dieren op de
weilanden in het binnengebied.

(9 ) z icht op he t m e est zui d o o ste lijke p e rce e l i n he t
p l ang e b i e d wa ar e e n g ro ot a an tal an ke rb om e n
z ich c once n tre e rt
(1 0 ) he t achte rlig g e n de op e n rui m teg e b i e d wa ar
mom e n te e l s chap e n g raz e n
(1 1 ) de o o ste lijke g re n s van he t p l ang e b i e d b esta at
ui t e e n b om e n rij, wa arl ang s he t n i eu w a ang e leg de
f i e ts pad kron ke lt
(1 2) te r ho o g te van he t p l ang e b i e d (li n ks op
de foto ) ke n t de station s stra at e e n g roe n e n
kwali tati e f stra atb e e ld
(3)
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(4 )

(5)

(6 )

(7)

(8)

(9 )

(11)

(1 2)

(1 0)
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2.1.2. Open ruimte
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Naast de beboste percelen langs de Stationsstraat bestaat de open
ruimte in het plangebied voornamelijk uit open weilanden waar
momenteel schapen en andere dieren op grazen. Onregelmatig
verspreid bevinden zich op deze weilanden ook bomen. De weilanden
zijn noch vanaf de Rozebeeksestraat in het noorden, noch vanaf de
Stationsstraat in het zuiden zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk. Eén
van de doelstellingen van dit RUP is dan ook om van deze grote groene
ruimte in het centrum van Lendelede een publiek toegankelijk gebied
te maken.
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Een van de meest kenmerkende eigenschappen van dit plangebied
is ook en vooral het volledig open en groene binnengebied dat
achter deze bebouwing schuilgaat. De benoemde villa’s hebben zoals
aangegeven allen een ruime tuin, met langs zuidelijke (straatzijde)
en noordelijke zijde sterke aanwezigheid van grote en waardevolle
ankerbomen. Ook het meest zuidoostelijke perceel binnen het
plangebied bestaat praktisch volledig uit volgroeide bomen.

Stationsstraat

100

200 Meters Tarwelaan

Bron: Informatie Vlaanderen, december 2018
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2.1.3. Ontsluiting
In of grenzend aan het plangebied passeren geen buslijnen. De kern
van Lendelede wordt echter wel ontsloten door:
•

buslijn Kortrijk - Lendelede - Roeselare

Op andere locaties in het dorp is het mogelijk beroep te doen op de
belbus. ‘Lendelede Nieuwstraat’ is de dichtstbijzijnde belbushalte.
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2.1.4. Reliëf
Het centrum van de gemeente Lendelede bevindt zich op een
heuvelrug, wat duidelijk zichtbaar is op de reliëfkaart van het
plangebied. De hoger gelegen kern van Lendelede situeert zich ten
westen van de site. Vanaf de kern loopt het niveau af in zuidoostelijke
richting. Het plangebied situeert zich net op de overgang van de
hogergelegen naar de lagergelegen gebieden. Het verschil tussen het
laagste en het hoogste punt bedraagt ongeveer 6 m.

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004
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2.1.5. Functies
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In het plangebied is enkel het bouwbedrijf Pedro Nottebaert
gelegen, dat zich in één van de vier aaneengesloten rijhuizen in de
zuidwestelijke hoek van het plangebied bevindt.
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Ten noorden, westen en zuiden van het plangebied is een grotere
verscheidenheid aan functies zichtbaar. Op de kaart is dit nog niet
zichtbaar, maar het grote lege gebied ten oosten van het plangebied
wordt op vandaag ingericht als KMO-zone.
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2.2.

toestand van het leefmilieu en de
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar het
deel “effectenbeoordeling”.
Bij de beoordeling van mogelijke milieueffecten wordt hierbij steeds
vertrokken van de referentiesituatie op vlak van de relevante disciplines
zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, fauna en flora, bodem,
water, atmosfeer en klimatologische factoren, geluid, licht, erfgoed en
landschap…

Leiedal, april 2019
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2.3.

Historische toestand

< F e rrari s , 17 7 7

Ten tijde van Ferraris wordt het hedendaagse binnengebied doorkruist
door een verbindingsweg tussen de huidige Rozebeeksestraat en
Stationsstraat. Slechts één pand bevindt zich langs deze weg. Voor de
rest bestaat het plangebied in de late 18e eeuw nog volledig uit velden
en akkers.
Popp, 18 5 0 >

Op de Popp-kaart is te zien hoe de verbindingsweg, waarover ten
tijde van Ferraris duidelijk sprake is, voor het grootste deel naar het
oosten wordt verlegd. Op die manier wordt het plangebied niet langer
doorsneden, maar eerder afgebakend door deze verbindingsweg.
Ook op de Atlas der Buurtwegen is deze weg aanwezig (sentier nr. 26).
Daarnaast is op de Popp-kaart ook het voormalige treinstation van
Lendelede te zien, ten oosten van het plangebied gesitueerd.
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2.4.

2.4.2. Potentie

Knelpunten en potenties

•

2.4.1. Knelpunten
•

Te weinig toegankelijk groen

De gemeente Lendelede kampt met een tekort aan publiek
toegankelijk groen. In de kern van de gemeente zijn enkele publieke
groene ruimtes aanwezig, zoals de groene vlakten rondom het
diensten- en ontmoetingscentrum en de appartementen van
‘Vijverzicht’. Dit groen is echter niet ingericht als verblijfsruimte,
waardoor ze niet optimaal als groene ruimte worden benut door de
Lendeledenaren. Ook de straten in het centrum van de gemeente
worden niet vaak met groen aangekleed. Enkel rondom de kerk werden
enkele bomen aangeplant. Deze zorgen echter niet voldoende voor
een rustgevend en aantrekkelijk centrumplein. De gemeente heeft
nood aan meer gebruiksgroen.
•

3 ha groene ruimte

Het plangebied heeft een grootte van ongeveer 3,3 ha. Het overgrote
deel daarvan bestaat uit de open groene ruimte dat achter de villa’s
gelegen is. Dit gegeven biedt een grote opportuniteit voor de
gemeente en haar bewoners om opnieuw voldoende toegankelijke
groene ruimte te voorzien. Eenmaal de KMO-zone Nelca volledig actief
is, zal deze groene ruimte als buffer en overgangszone kunnen dienen
voor de kern van Lendelede langs westelijke zijde en de bedrijvenzone
langs oostelijke zijde.

Minimale zichtbaarheid open ruimte

Het plangebied grenst in het zuiden aan de Stationsstraat. Langs de
straatzijde bevinden zich enkele rijhuizen, maar wordt voornamelijk
vorm gegeven door de losstaande villa’s waarvan de voortuinen met
grote bomen tot aan de straat reiken en het straatbeeld bepalen. Dit
is een goede zaak die in de toekomst bestendigd moet worden, maar
daarnaast is het ook belangrijk dat voldoende aandacht gaat naar de
doorwaadbaarheid van het achterliggende binnengebied. Op vandaag
is het niet mogelijk om zich op een aangename en obstakelvrije
wijze naar het groene binnengebied te begeven en is dit ook niet
zichtbaar vanaf de Stationsstraat. De ontwikkeling van de Nelca-site
zal er deels voor zorgen dat de connectie met het plangebied terug
wordt aangewakkerd, aangezien de oude verbindingsweg tussen de
Rozebeeksestraat en de Stationsstraat in ere wordt hersteld. Niettemin
is het noodzakelijk de openheid naar het open ruimtegebied toe in de
toekomst te vergroten, zodanig dat het volledige gebied de kans krijgt
om zich voor alle Lendeledenaren als gebruiksruimte uit te bouwen.
•

Villa’s Stationsstraat

De gemeente Lendelede krijgt de laatste jaren sterk te maken met een
golf van appartementisering. Oude en waardevolle panden worden
vaak opgekocht, afgebroken en vervangen door appartementen.
Dit type appartementen zorgt vaak voor een verstening van het
straatbeeld, omdat in verhouding tot het aandeel verharding niet
voldoende groene ruimte wordt voorzien. Appartementencomplexen
zoals er in Lendelede al enkele werden gebouwd, respecteren
bovendien niet altijd de schaal van de dorpskern. Om die reden moet
het behoud van de losstaande villa’s langsheen de Stationsstraat in de
toekomst worden meegenomen en het kwalitatieve straatbeeld van de
Stationsstraat ter hoogte van het plangebied worden gevrijwaard.

Leiedal, april 2019
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3.

Juridische toestand

3.1.

overzicht

T ype pl an

R e f e r e nt ie

T ype pl an

R e f e r e n tie

Gewestplan

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

Vogelrichtlijngebied

Niet van toepassing

BPA

•

woongebied

•

milieubelastende industrieën

•

ambachtelijke bedrijven en KMO’s

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

In het plangebied:

Gewestelijke verordening breedband van 9 juni 2017

•

RUP 8.1 Stationsstraat

•

RUP 13.1 Stationsstraat Zuid

•

RUP 17.1 site Neirynck

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van
29 april 1997
De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht

In het plangebied:
•

Verkaveling 37/1

•

Verkaveling 37/2

Niet van toepassing

Bouwkundig erfgoed,

In het plangebied bevinden zich 3 relicten:

Buurtwegen

•

Dorpswoning met magazijn, Stationsstraat 53-55

•

Burgerwoning van 1900, Stationsstraat 55

•

Herenhuis van 1910, Stationsstraat 61

Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg:
•

Sentier nr. 26 (ingenomen door privaat domein, volledig
opgeheven)

Waterlopen (categorisering)

Niet van toepassing

Signaalgebied

Niet van toepassing

Herbevestigd agrarisch gebied

Niet van toepassing

VEN-gebied, IVON-gebied

Niet van toepassing

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor
dergelijke verblijven van 8 juli 2005
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende
toegankelijkheid van 4 juni 2009

BPA nr. 3 Stationsstraat

Milieuvergunningen

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten

Gewestelijke verordeningen

In het plangebied:
•

RUP

Habitatrichtlijngebied
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Provinciale Verordeningen

Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van
baangrachten van 23 juli 2008

Gemeentelijke verordeningen

Niet van toepassing

Bestaande of aan te
leggen autosnelwegen,
hoofdverkeerswegen,
primaire wegen categorie
I of II, reservatie- of
erfdienstbaarheidsgebieden of bestaande gewestof provinciewegen

Niet van toepassing

Bestaande of aan te leggen
spoorweglijnen, bestaande
stationsgebouwen

Niet van toepassing

Andere

Niet van toepassing



3.2.

Gewestplan

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

woongebied

•

milieubelastende industrieën

•

ambachtelijke bedrijven en KMO’s

Gewestplan

BASISKAART

Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)

Legende

woongebieden

gewestplan

woongebieden met landelijk karakter
woonuitbreidingsgebieden
gemengde woon- en industriegebieden
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut
agrarische gebieden
II

C

milieubelastende industrieen
ambachtelijke bedrijven en

C
!

!

ontginningsgebieden; grondkleur bosgebied

C

bestaande hoofdverkeerswegen

!

bestaande hoogspanningsleidingen

!

bestaande spoorwegen

0
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3.3.

Bestaande BPA’s en RuP’s

LEN008

RUP’s in het plangebied:
•

RUP 8.1 Stationsstraat

•

RUP 13.1 Stationsstraat Zuid

Len 02.1
LEN011

BPA’s in het plangebied:
•

BPA nr. 3 Stationsstraat

In de directe omgeving van het plangebied werden reeds verschillende
andere RUP’s en BPA’s opgemaakt:
•

RUP 14.1 Dorpskom

•

RUP 02.1 Zonevreemde woningen

•

RUP 10.2 Vandewalle-Ventilo NV

•

BPA nr. 9 Nieuwstraat
Len 08.1

Len 10.2
Len 16.1
LEN003
Overzicht RUP's en BPA's

Len 17.1

Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, december 2018 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

Len 13.1

Len 14.1
LEN001e

Gemeentelijke RUP's - in opmaak
Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Len 13.1

Provinciale RUP's - contouren
Provinciale RUP's - deelgebieden
LEN009
Gewestelijke RUP's - contouren
LEN001d

Gewestelijke RUP's - deelgebieden

Len 13.1

BPA's
Len 02.1

Len 11.1
0
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100 Meters

gemeente Lendelede, RUP 13-1 Stationsstraat Zuid
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3.4.

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

Verkavelingen gedeeltelijk in het plangebied gelegen:
•

Verkaveling 37/1

•

Verkaveling 37/2

37/1
37/2

ve rk ave l i ng e n 37/1 en 37/2 l angsheen
de roz e be e ks estr a at
0

Verkavelingen

100

200 Meters

Bron: Gemeente Lendelede, januari 2015
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3.5.

Onroerend erfgoed

In het plangebied bevinden zich 3 vastgestelde relicten:
•

Dorpswoning met magazijn: Stationsstraat 53-55

•

Burgerhuis van 1900: Stationsstraat 55

•

Herenhuis van 1910: Stationsstraat 61

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), juni 2018

Dorpswoning met magazijn

Legende

Herenhuis van 1910

vastgestelde relicten
Burgerhuis van 1900

vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), juni 2018

Legende

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
0

24

100

200 Meters
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DORPSWONING MET MAGAZIJN, STATIONSSTRAAT 53-55

BURGERHUIS VAN 1900, STATIONSSTRAAT 55

HERENHUIS VAN 1910, STATIONSSTRAAT 61

Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009

Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009

Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009

Stationsstraat nr. 53. Woning met magazijn. Handelaar Hendrik
Dedeurwaerder-Desnoeck laat hier in 1913 een magazijn oprichten, in
1920 door hem herbouwd en uitgebreid met een woning ten westen.

Stationsstraat nr. 55. Burgerwoning, volgens kadaster in 1900 gebouwd in
opdracht van rentenier Hendrik Dedeurwaerder-Desnoeck uit Lendelede.

Stationsstraat nr. 61. Herenwoning van 1910, volgens kadaster gebouwd
in opdracht van Emiel Neirynck-Holvoet, fabrikant en eigenaar van de
gelijknamige textielfabriek in de Stationsstraat (nr. 80), naar verluidt voor
zijn zoon Luciaan. De aanpalende achteruitgelegen conciërgewoning
aan oostzijde is intussen afgebroken en in 1979-1980 vervangen door een
nieuwbouw dichter bij de weg.

Donkerrode bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak in mechanische pannen. Gebruik van gele baksteen voor
banden en strekken boven de getoogde muuropeningen (bij magazijn
bijna allemaal gedicht). Sierankers. Later ingebrachte poorten. Nieuwe
gootlijst.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/91620

Bruinbakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met de straat).
Getoogde muuropeningen met bewaarde T-ramen en gebruik van
gele bakstenen voor de strekken. Cordonlijsten, o.m. omlopend rond
de bovenlichten. Nieuwe deur onder bovenlicht. Houten kroonlijst op
klossen. Natuurstenen plint en onderdorpels. Sluitstenen wellicht niet
oorspronkelijk.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/91621

Enkelhuis van twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak (nok
evenwijdig met de straat). Gevelparement in gele sierstenen met gebruik
van oranjerode stenen voor o.m. banden en (pseudo-) ontlastingsbogen.
Sierankers. Licht vooruitspringende rechter inkomtravee uitlopend in leien
tentdak met houten kroonlijst, houten dakkapel en bekronend metalen
sierelement. Linkerdeel eindigend in een trapgevel met voluutversieringen
en toppilaster met bolbekroning. Daaronder serliana met in het centrale
boogveld steen met inscriptie “SALVE”. In de rechtertravee jaartalsteen
“1910”. Deurvensters in de tweede bouwlaag, links uitgevend op balkon
met sierlijk ijzeren hek onder een overkapping met leien. Gebruik van
natuursteen voor o.m. de deuromlijsting (met leeuwen- en kinderkopjes),
de balustrade boven de deur, de doorlopende onderdorpel in de eerste
bouwlaag, moneel en kalf van vensters en deur, aanzet- en sluitstenen
van de pseudobogen, omlijsting oculus, kraagstenen, schouderstukken en
consoles. Zware plint uit natuursteenblokken. Fraaie houten vleugeldeur
naar oud model, deels beglaasd en voorzien van hekwerk, tevens
toegepast in het gedeeld bovenlicht boven de deur.
Eenvoudige achtergevel met muuropeningen onder getoogde
ontlastingsbogen. Bewaarde interieurelementen, o.m. stucversiering hal,
trap, stucplafonds, haardmantels en deuren (inclusief hang- en sluitwerk).
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/91622
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3.6.

buurtwegen

Langsheen de noordelijke grens van het plangebied loopt 1 buurtweg:
•

Sentier nr. 26 (ingenomen door privaat domein)

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, december 2018

Legende

wijzigingen

0

26

100

200 Meters

gemeente lendelede, RUP site neirynck

3.7.

relatie m.B.T. het herbevestigd
agrarisch gebied

Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008

Legende

categorie 0 : herbevestiging gewestplan
categorie 1 : Rup's op korte termijn
categorie 2 : Rup's na verder onderzoek
categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op
korte termijn
grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaalstedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
0
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4.

selecteerde op grondgebied Lendelede geen enkel toeristischrecreatief netwerk, knooppunt of lijnelement.

Planningscontext

4.1.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

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

Eén van de beleidslijnen voor de middenruimte is het opwaarderen van
het regelmatig verspreid rasterpatroon van kernen. Door de historisch
gegroeide linten en de verspreide bebouwing is het kernenpatroon
namelijk vervaagd. De selectie van - op regelmatige afstand - gelegen
hoofddorpen zal het wonen en werken sterker bundelen (PRS,
gecoördineerde versie, pg. 231). Lendelede wordt in het PRS als
hoofddorp geselecteerd.

Het RSV deelt Lendelede in onder het buitengebied, meer specifiek in
het gebied tussen de verstedelijkte assen rond het kanaal RoeselareOoigem en rond de Leie. Dit gebied is geselecteerd als open
ruimteverbinding op Vlaams niveau.

4.4.

Voor het buitengebied worden onder meer volgende doelstellingen
voorop gesteld:

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Lendelede werd
goedgekeurd op 17 februari 2005.

•

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor
de essentiële functies in het buitengebied: landbouw, bos,
natuur, wonen en werken op het niveau van het buitengebied

Richtinggevend gedeelte (RG)

•

Tegengaan van versnippering

•

•

Bundelen van ontwikkeling in kernen van het buitengebied

•

Afstemmen van het ruimtelijk beleid op het fysisch systeem

In het GRS worden het hoofddorp Lendelede en de woonconcentratie
Sente beschouwd als structurerend element van de bebouwde ruimte
en het ‘wonen in ruime zin’. Door verdere ontwikkeling enkel in of
aan deze bestaande woonconcentraties te voltrekken zullen de open
ruimterelicten en andere waardevolle componenten van de open
ruimtegebieden gevrijwaard blijven. Bij deze verdere ontwikkeling van
de nederzettingsstructuur wil de gemeente:

In het RUP wordt uitvoering gegeven aan het RSV door het bundelen
van ontwikkelingen in een kern in het buitengebied, namelijk de kern
van Lendelede.

4.2.

Afbakening stedelijk gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een
stedelijk gebied.

4.3.

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de deelstructuren
Nederzettingsstructuur

•

Voorzien in een verdere diversificatie van het woningaanbod

•

Investeren in de opwaardering en de kwaliteit van zowel
woningen als woonomgeving

•

Een voldoende ruim woningaanbod garanderen in functie van
een gezonde woningmarkt

Doelstellingen die daarbij worden vooropgesteld en tevens relevant
zijn voor deze oefening zijn:

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen 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 situeert de gemeente Lendelede in de
Middenruimte. Dit is een driehoekig gebied dat Roeselare, Torhout en
Tielt omvat en in het zuiden begrensd wordt door de Leievallei.
Lendelede is geselecteerd als hoofddorp. Het PRS West-Vlaanderen
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•

Nastreven van een gedifferentieerd woonaanbod: veel jonge
gezinnen trekken weg uit Lendelede. Het woonaanbod moet
voldoende inspelen op deze doelgroep.

•

Versterken van hoofddorp Lendelede en Sente: het versterken
van het hoofddorp moet volgens het GRS gebeuren via
inbreiding/verdichting, het stimuleren van stapelbouw in het
historisch dorpscentrum van Lendelede en de annexatie van
bepaalde zonevreemde woningen bij het woongebied.

•

Nastreven van kwalitatieve woningen en leefomgeving:
het opwaarderen van de kern gaat tevens gepaard met een
kwaliteitsvolle leefomgeving dat onder andere verkregen

gemeente lendelede, RUP site neirynck

kan worden door het creëren van groenzones in de kern van
Lendelede.
•

Natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur.

Het GRS formuleert meerdere doelstellingen betreffende de natuurlijke,
landschappelijke en agrarische structuur, waarvan deze de meest
relevante is: stimuleren van de natuurontwikkeling en natuurbeleving
binnen de eigen gemeente.
Dit kan onder andere bekomen worden door ‘de bevordering van de
landschapsbeleving door de integratie van storende constructies’.
Concreet gaat dit om de integratie van bedrijfsgebouwen en
grote constructies waardoor deze de landschapsbeleving niet
langer belemmeren. Het plangebied van dit RUP bevat geen grote
constructies of bedrijfsgebouwen, maar kan de functie van integratie
wel uitvoeren op enkele nabij gelegen panden. Zo is er het bedrijf
Vandewalle-Ventilo NV dat zich ten noorden van de site bevindt.
Ook in het oosten grenst het plangebied aan de KMO-zone Nelca.
De historische kern van het dorp van Lendelede wordt door de site
Neirynck optimaal afgeschermd van de bedrijvigheid in het oosten van
de gemeente, dit niet alleen ruimtelijk, maar ook visueel. Bovendien
heeft het plangebied de ideale locatie om tussen de dorpskern en de
KMO-zone Nelca een geleidelijke overgang te vormen, voornamelijk op
vlak van schaal van de gebouwen.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de deelruimtes
Het plangebied behoort volgens het GRS tot de deelruimte ‘Kern
Lendelede’. Volgende relevante doelstellingen worden hieronder
meegenomen:
•

Kwalitatief inrichten van het openbaar domein

•

Verdichten waar mogelijk

•

Creëren van gedifferentieerd woningaanbod

•

Benutten van de mogelijkheden van het open/groen
landschap

Leiedal, april 2019
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4.5.

Mobiliteitsplan

4.6.

Het mobiliteitsplan van Lendelede werd conform verklaard in de
provinciale auditcommissie van 12 september 2006. In 2011 werd deze
getoetst op zijn actualiteitswaarde d.m.v. de sneltoets. In oktober 2016
werd het mobiliteitsplan van Lendelede verder verbreed en verdiept in
een beleidsplan.

Verhogen van de verkeersveiligheid

•

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid

•

Beheersen van de vervoersvraag

RUP Vandewalle-Ventilo NV
Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het bedrijf Ventilo
Vandewalle NV. De uitbreidingsmogelijkheden van dit bedrijf worden
momenteel in het RUP Vandewalle-Ventilo NV vastgelegd.
RUP Stationsstraat

In het beleidsplan voor mobiliteit worden volgende doelstellingen
beoogd:
•

Aangrenzend RUP (in opmaak)

Ten oosten grenst het plangebied met de KMO-zone Nelca. Het RUP
Stationsstraat heeft de opdeling in kleinere entiteiten van de site Nelca
mogelijk gemaakt. Het meest zuidoostelijke hoekje van het plangebied
werd toen in het RUP meegenomen en werd bestemd als woongebied.
RUP Stationsstraat Zuid

Hiermee schrijft de gemeente zich in binnen de strategische
doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen.
Site Neirynck bevindt zich naast de KMO-zone Nelca, die in het
mobiliteitsplan als strategische site wordt geselecteerd. Dit houdt in
dat verschillende nieuwe verbindingen volgens het STOP-principe
zullen worden voorzien. De grootste verandering is de nieuwe
verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat.
De Stationsstraat wordt in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale
weg II, de Rozebeeksestraat deels als wijkverzamelweg - lokaal II en de
Duifhuizelaan (nieuwe verbindingsweg) volledig als wijkverzamelweg lokaal II. De genoemde straten worden alle drie geselecteerd als lokale
fietsroute.

RUP Stationsstraat Zuid situeert zich aan de zuidelijke zijde van de
Stationsstraat, aan de overkant van de KMO-zone Nelca. Hier is de
industriële bakker ‘Vermaut’s Boerenbrood’ gevestigd. Met het RUP
Stationsstraat Zuid werden de uitbreidingsmogelijkheden voor het
bedrijf bekeken en werden daarnaast ook enkele kleinere deelzones in
het RUP opgenomen. Eén daarvan was hetzelfde zuidoostelijke hoekje
van het huidige plangebied. Ook toen werd dit perceel als woongebied
aangeduid.
RUP Dorpskom
In het zuidwesten is momenteel het RUP Dorpskom in opmaak. De
gemeente wenst dit RUP op te maken vanuit de doelstelling het
centrum van het dorp te verdichten en publieke en groene ruimtes vast
te leggen. Hiervoor ondergaan enkele percelen binnen het plangebied
een bestemmingswijziging en worden de ontwikkelingsmogelijkheden
van enkele percelen vastgelegd.

N i eu we ve r bi n di ng en na her best em m i ng en
on t wi kke l i ng kmo-zon e n elca
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4.7.

masterplan nelca

50m
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100m
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4.8.

Bomenplan

Naar aanleiding van dit RUP werden alle bomen op het terrein
geïnventariseerd. De meeste bomen bevinden zich ten noorden van
de villa van de familie Neirynck, net ten westen van het open weiland.
Ook op het perceel in de zuidoostelijke hoek van het plangebied is een
vrij hoge concentratie bomen aanwezig. In het achterliggende weiland
bevinden zich voornamelijk solitaire bomen.
In de verdere uitwerking van het RUP zal worden gestreefd naar
maximaal behoud van de belangrijkste ankerbomen binnen het
plangebied.

b om en pl an op g ema akt in k ade r van rup ne irynck
oranje : te be houden WA AR mo gelijk
ge e l: te be houde n
groen : Te be ho ude n : Bom en van ui t zon der lijke
kwal i te i t
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5.
5.1.

Vrijwaren van de open groene ruimte en het creëren van een
publieke toegang

Planningsopties
visie en ruimtelijke concepten

De site Neirynck te Lendelede werd nog nooit in de geschiedenis
bebouwd. Nochtans werd het gebied door zowel het gewestplan als
BPA nr. 3 Stationsstraat telkens bestemd als zone voor ambachtelijke
bedrijven, woongebied, productieve bedrijfsactiviteiten, enz. Steeds
meer krijgt de gemeente de vraag wat de mogelijkheden zijn wat
betreft het binnengebied. Om hier een grondig en onderbouwd
antwoord op te kunnen formuleren wenste de gemeente een
ontwerpend onderzoek voor de site te organiseren. Onderstaande
ruimtelijke concepten werden in de workshop meegenomen en zullen
ook in dit RUP worden vertaald:
Van paars naar groen (met rode afwerking)
Het plangebied werd door zowel het gewestplan als het latere BPA nr.
3 Stationsstraat grotendeels bestemd als woongebied en zone voor
bedrijvigheid en KMO-zone. In het BPA werd de wisselbestemming
‘groenzone - niet-productieve bedrijfsactiviteiten’ opgelegd. Het
textielbedrijf Nelca dat destijds nog actief was op de oostelijk
aangrenzende site kreeg op deze manier mogelijkheden om verder
uit te breiden, indien nodig. Het bedrijf Nelca werd in 2007 stop gezet,
wat betekende dat het paars bestemde achterliggende gebied niet
meteen aangesneden zou worden. In 2012 kocht Intercommunale
Leiedal de voormalige gronden van textielbedrijf Nelca op. De
infrastructuurwerken voor een KMO-zone zijn op dit moment aan
de gang. Het open ruimtegebied tussen de Stationsstraat en de
Rozebeeksestraat werd hier niet in meegenomen. Op vandaag zijn
de percelen nog steeds onbebouwd, wat ervoor zorgt dat men niet
vanzelfsprekend over reconversie van de gronden kan spreken.
Net zoals in het PRS (pg. 139) wordt aangehaald, werd onderzocht in
welke mate de paars bestemde zone in de toekomst benut kan worden
op deze specifieke locatie. De gemeente acht het echter opportuun
om het zeldzame open ruimtegebied in de kern van de gemeente
te behouden en daarmee in te zetten op andere ruimtevragen,
zoals groenvoorzieningen en zachte recreatie (wandelen en fietsen,
groenbeleving). Een beperkte woonontwikkeling moet vooral dienen
om de ontwikkeling naar groen te helpen realiseren.
Anderzijds zorgt de 10 ha grote KMO-zone Nelca al voor een
sterke uitbreiding van het aanbod i.f.v. bedrijvigheid in en rond
Lendelede, waardoor kan getwijfeld worden aan de noodzaak om
het binnengebied in dit plangebied ook nog aan te snijden. De
verweving tussen werken en wonen zou zelfs nog meer gewaarborgd
kunnen worden door het vrijwaren van het open ruimtegebied en de
geleidelijke overgang die deze kan bieden tussen de dorpskern en de
KMO-zone Nelca.
Leiedal, april 2019
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Het groene open ruimtegebied dat zich achterliggend aan de
villa’s langsheen de Stationsstraat bevindt, wordt met dit RUP
behouden en publiek toegankelijk gemaakt. De toegankelijkheid
en doorwaadbaarheid van het achterliggende gebied wordt in dit
RUP nagestreefd door onder andere de zichtbaarheid vanuit de
Stationsstraat naar het gebied te verhogen. In tegenstelling tot
bepalingen in het RUP nr. 8 Stationsstraat en het masterplan voor
de Nelca-site, wordt in de zuidoostelijke hoek van het gebied geen
bebouwing meer voorzien, omwille van de verschillende waardevolle
bomen en de nood naar een opening richting de groene ruimte vanaf
de Stationsstraat (wat enkel met dit perceel bekomen kan worden). Om
de onbebouwde groene ruimte zoveel mogelijk te behouden, zal de
beperkte bebouwing geclusterd worden. Het ontwerp zal in die mate
worden verfijnd waarbij de waardevolle bomen maximaal worden
geïntegreerd.
Behoud van bomenbestand
In het plangebied staan circa 240 bomen. Hiermee vormt het
plangebied de grootste concentratie groen in het centrum van de
gemeente Lendelede. Na plaatsbezoek door een groendeskundige
werden circa 160 bomen gekarteerd en naar gezondheid en
beeldwaarde geschat. Het bomenplan geeft een uiteindelijke selectie
van een 75-tal bomen weer, waarvan circa 40 te behouden waar
mogelijk (oranje) en circa 35 sowieso te behouden (geel en groen). De
bomen aangeduid in groen zijn bomen van een uitzonderlijke kwaliteit
(waaronder beuken, lindes, notelaars en een eik).

b esta an de toestan d

De toekomstige ontwikkeling in het plangebied houdt rekening
met deze context en hypothekeert de gezondheid en beeldkwaliteit
van deze bomen niet, gezien verschillende decennia nodig zijn om
eenzelfde kwaliteit en volume aan groen te verkrijgen.
Ontwikkelingsperspectieven voor woonontwikkelingen binnen de
groene publieke ruimte
Naast het creëren en het vrijwaren van een publiek toegankelijke
groene ruimte in het achterliggende gebied is het met dit RUP
het opzet om in beperkte mate ontwikkelingsmogelijkheden voor
woonontwikkelingen mogelijk te maken. In het GRS wordt in het
Richtinggevend Gedeelte aangegeven dat er in de toekomst nood is
aan een grotere diversificatie binnen het woningaanbod en dat ingezet
moet worden op een kwalitatieve woonomgeving. In het masterplan
Nelca werd reeds op die behoefte ingespeeld, waarbij over het
volledige plangebied verspreide bebouwing werd ingetekend. Deze
verspreide bebouwing is niet langer wenselijk.
Dit RUP legt de focus op het clusteren van bebouwing, om groene
ruimte en de aanwezige waardevolle bomen zoveel mogelijk te
vrijwaren. Bovendien streeft dit ontwikkelingsperspectief naar een
geleidelijke overgang tussen het oude centrum van Lendelede en de
gemeente lendelede, RUP site neirynck

on t we rp works hop vo orja ar 201 8

KMO-zone Nelca langs weerszijden van het binnengebied. Met de
ontwikkelingsmogelijkheden wordt een hefboom gecreëerd voor het
openstellen van deze belangrijke groene ruimte.
Ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande vrijstaande
woningen langs de Stationsstraat vastleggen (omtrent
appartementisering, behoud groen, etc.)
Niet enkel voor de bebouwing in het binnengebied, maar ook voor
de alleenstaande villa’s met omliggende tuinen en andere bebouwing
langsheen de Stationsstraat worden ontwikkelingsperspectieven
vastgelegd. De villa’s, burgerwoningen en het herenhuis bepalen op
vandaag samen met hun groene voortuinen een groot deel van het
straatbeeld. Dit moet in de toekomst zoveel mogelijk beschermd
worden tegen verdere appartementisering en ontgroening van het
straatbeeld. Het is dus van groot belang dat ook de waardevolle bomen
en de groene tuinen maximaal worden behouden.
De gedeeltelijke herziening van het geldende BPA nr. 3
Stationsstraat en de gedeeltelijke herziening van het RUP nr. 8
Stationsstraat
(*)

Om alle bovenstaande zaken te realiseren en te bevestigen in dit RUP
zullen zowel het BPA nr. 3 Stationsstraat en het RUP 8.1 Stationsstraat
(gedeeltelijk) moeten worden herzien.
•

Het plangebied maakt volledig deel uit van het BPA nr. 3
Stationsstraat, wat betekent dat het BPA wat betreft het
plangebied, volledig wordt overgeschreven.

•

RUP 8.1 Stationsstraat wordt slechts gedeeltelijk herzien. Enkel
de uiterste zuidoostelijke hoek van het plangebied werd in dit
RUP opgenomen en zal in dit RUP een andere bestemming
krijgen.

(5)

(4)

(8)

(°)

(2)

(1)

(6)

(1)

(1)

(1)

(7)

eerste ont werp vo or he t b i n n e ng e b i e d n e i rynck ( works hop vo orja ar 201 8)
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5.2.

ontwerpend onderzoek

5.2.1. Workshop voorjaar 2018
Eind maart 2018 werd een workshop georganiseerd rond de kern van
Lendelede, waar onder andere het binnengebied Neirynck deel van
uitmaakte. Samen met extern ontwerpster Els Nulens van het bureau
Blauwdruk Stedenbouw, werden de voorheen opgesomde concepten
en uitgangspunten in een eerste ontwerp vertaald.

5.2.2. Beoogde inrichting
Het beeld langs de Stationsstraat blijft zoveel mogelijk behouden.
De bestaande herenwoningen en villa’s met grote tuin zorgen voor
interessante gevels en groen in het straatbeeld, een kwaliteit die
zeker bijdraagt aan de belevingskwaliteit van het centrum. Dit RUP
heeft als opzet deze interessante menging te behouden, mits andere
woonvormen in de toekomst in beperkte mate mogelijk te maken (1).
De bestaande villa’s lenen zich er als typologie bijvoorbeeld wel toe om
op te delen in meerdere woonentiteiten (mits een eventuele beperkte
uitbreiding), zonder afbreuk te doen aan het pand op zich en de
context waarin het pand zich bevindt.

(3)

Vanaf de Stationsstraat wordt één inrit gemaakt naar het
achterliggende binnengebied (2). Op die manier kan een beperkte
woonontwikkeling ontsloten worden. Het is echter niet de bedoeling
om ook andere functies - bijvoorbeeld bedrijvigheid - via deze
kleinschalige toegang te ontsluiten. Op lange termijn kan deze insteek
d.m.v. een voet- en fietspad verlengd worden tot de Rozebeeksestraat.
Op die manier wordt een nieuwe zachte noord-zuidverbinding
gecreeërd (zie lange termijnvisie op pagina 35) (3).
In het achterliggend groene gebied, dat zo ontsloten wordt, ontstaat
in het noordwestelijke deel van het gebied de mogelijkheid om
woonontwikkelingen te realiseren (4). Zo sluit de ontwikkeling aan bij
de kern van Lendelede, blijft het oostelijke en zuidelijke deel van het
open ruimtegebied gevrijwaard van bebouwing en wordt dit publiek
toegankelijk gemaakt (5). Deze publiek toegankelijke groene ruimte
grenst aan de nieuw aangelegde Duifhuizelaan, en is ook langs deze
zijde toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Een beperkt aantal gestapelde woningen of appartementen zorgen
voor een minimale ruimte-inname, en vormen een overgang in schaal
tussen de eerder kleinschalige bebouwing in de kern van Lendelede (in
het westen) en de grootschaliger volumes ten westen (site Nelca). Deze
ontwikkelingen worden ontsloten vanuit de Stationsstraat voor wat
betreft gemotoriseerd verkeer.
l ang e te r m ijnvi s i e op het acht er liggen de op en ruimte geb ied ( workshop vo orja ar 2 018)
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Naast de nieuwe ontsluitingsweg wordt tevens een woning voorzien
ter afwerking van de bestaande rij (6). Deze woning neemt eenzelfde

typologie aan als de aangrenzende woningen, nl. rijwoning, maar zorgt
voor een hoekafwerking die de nieuwe insteek mee in de verf zet.
Het uiterste zuidoostelijke perceel van het plangebied (hoek
Stationsstraat - Duifhuizelaan) (7) wordt in dit ontwerp als toegang
voor de zachte weggebruiker naar de publieke groene ruimte ingericht.
Hierbij moet vertrokken worden van het behoud van de bestaande
waardevolle bomen. Ook vanuit het nieuwe fiets- en wandelpad
langsheen de Duifhuizelaan wordt een toegang naar het gebied
ontworpen (8).
Hoewel tijdens de workshop zoveel als mogelijk vermeden werd om
bebouwing te ontwerpen t.h.v. de aanwezige (clusters van) bomen,
kon nog niet in detail rekening gehouden worden met de locaties
van de aanwezige waardevolle bomen. De gedetailleerde kartering
en waardering van de bomen gebeurde immers na de workshop.
Om zowel de toekomstperspectieven van het plangebied als zoveel
mogelijk waardevolle bomen te vrijwaren, wordt gestreefd naar de
beste oplossing voor beide vraagstukken. Deze schets toont in die
zin vooral het opzet van het RUP, maar nog niet de exacte locaties
- aangezien beperkte aanpassingen i.f.v. het vrijwaren van bomen
wellicht nog wenselijk/noodzakelijk zijn.

5.2.3. Lange termijnvisie
Op vandaag bevindt zich in het binnengebied, ten westen van
de nieuwe insteek, nog een bestaand bedrijf dat gevestigd is in
een zogenaamde paarse sproet. (*) Dit bedrijf is op vandaag nog
actief en ontsluit via de Rozebeeksestraat naar het noorden. In de
inrichtingsschets wordt met deze bestaande activiteit rekening
gehouden, en kan dit bedrijf behouden worden binnen zijn huidige
perceel en met zijn bestaande ontsluiting. Het is zoals eerder gesteld
echter niet de bedoeling om dit bedrijf ook via de nieuwe insteek te
gaan ontsluiten.
De locatie van de nieuwe insteek is echter bewust hier gepositioneerd
om op termijn aansluiting mogelijk te maken met dit bedrijfsperceel
en een tweede overblijvende perceel ten zuiden (°). Dit biedt op lange
termijn eventueel de mogelijkheid om een beperkte herontwikkeling
van deze terreinen via eenzelfde insteek te realiseren.
Gezien het feit dat het een bestaande bedrijfsfunctie betreft die
op vandaag nog goed functioneert op deze plek, en er geen
onmiddellijk perspectief is op uitdoving van deze activiteit, wordt de
herbestemming van deze terreinen nog niet meegenomen in dit RUP.
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effectenbeoordeling

Topografische kaart

38

gemeente Lendelede, RUP site neirynck

6.

6.1.

effectenbeoordeling
Gemeentelijk RUP
neirynck

6.2.

wijze van (milieu)
effectenbeoordeling

6.2.1. Het RUP is een plan

methodiek van effectenbeoordeling

In het kader van de nieuwe procedure voor de opmaak van RUP’s wordt
de effectenbeoordeling geïntegreerd in de RUP-procedure vanaf de
startnota. In dit hoofdstuk worden de (milieu)effecten gebundeld en dit
omvat volgende aspecten, indien deze van toepassing zijn:

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd door het decreet
algemene bepalingen milieubeleid (D.A.B.M.).

6.2.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied
Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige
vergunningen toegekend worden en valt dus onder het
toepassingsgebied van het D.A.B.M.

•

Plan-MER-screening

•

Watertoets

•

Veiligheidsrapportage (VR)-toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht
want:

•

Herbevestigd agrarisch gebied

•

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning
voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals
gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b
‘stadsontwikkelingsproject’ en 10e ‘aanleg van wegen’ van bijlage
III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied (ca.
3,3 ha) op lokaal niveau. Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

•

Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een
passende beoordeling vereist volgens het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

6.2.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een
plan-MER

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•

ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder
dienen te worden meegenomen

•

ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek
aandachtspunten zijn of verder onderzoek nodig is

•

ofwel dat een plan-MER dient te worden opgemaakt

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden
de opmerkingen verwerkt in de scopingnota waarvan deze
effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel is. Hierbij wordt opnieuw
geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.

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

De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER wordt
tenslotte voorgelegd aan de dienst milieueffectenrapportering die zal
bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een plan-milieueffectenrapport
vereist is.

Leiedal, april 2019
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6.3.

Beschrijving en verduidelijking van
het plan

6.3.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het
plan het kader vormen

6.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma
Datum goedkeuring
startnota
scopingnota

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor:

voorontwerp

•

het vrijwaren van de open groene ruimte

ontwerp

•

het creëren van een publieke toegang tot de groene ruimte

•

(een beperkt aantal) woonontwikkelingen binnen de groene
publieke ruimte (max 35)

•

de ontwikkelingsperspectieven van de bestaande woningen langs
de Stationsstraat

6.3.2. Interferentie met andere plannen, projecten of
activiteiten binnen of buiten de perimeter van
het plan, voor zover in dit stadium al gekend
Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Lendelede goedgekeurd door de Deputatie op 17/02/2005. Er is
momenteel een BPA van toepassing op het plangebied, met name “BPA
nr. 3 Stationsstraat”. Verder zijn er ook 2 RUP’s van toepassing op het
plangebied, met name “RUP 8.1 Stationsstraat”, “RUP 13.1 Stationsstraat
Zuid”.

6.3.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben
Het plangebied is gelegen op ca. 12,5 km van de grens met Frankrijk en
ca. 13,5 km van Wallonië.
Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn
tussen het plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk
kunnen er geen (gewest)grensoverschrijdende effecten optreden.

6.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot
planbijsturingen en mate van flexibiliteit
Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar
aanleiding van de effectenbeoordeling, vanuit de adviezen in het
kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, de
behandeling van de adviezen op de GECORO...

6.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van
bestaande milieuproblemen
Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied
gerelateerd zijn.
Het RUP zal bijdragen aan een verbetering van de woon- en
leefkwaliteit binnen de kern van Lendelede, in overeenstemming met
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Zo wordt er o.a. meer ruimte
voor openbaar groen en belevingsvolle publieke ruimten voorzien.

6.3.7. Reeds geraadpleegde studies, bronnen,
milieugegevens…
Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en
gegevens met betrekking tot het plangebied, onder meer de Vlaamse
geoloketten. De toelichtingsnota van het schetsontwerp omvat heel
wat informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.

6.3.8. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die
vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd
Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet,
Vlarem II, stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de
stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en beperken
van de potentiële hinder en verstoring van de omgeving.
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6.3.9. Leemten in de kennis volgens het stadium van
het plan of programmaproces
Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke
hiaten in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan of deze effectenbeoordeling.

Leiedal, april 2019
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7.

Inschatting van
mogelijke aanzienlijke
milieueffecten
(screening)

7.1.

Beschrijving en inschatting van de
mogelijke milieueffecten

7.1.1. Algemene methodiek
De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:
1.

Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in
een “ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en werken
die op basis van het plan kunnen plaatsvinden geëvalueerd
op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de
verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld
worden.

2.

De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke
milieueffecten van het voorgenomen plan op de gezondheid en
veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit,
de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de
bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het
geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het
landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde
factoren. De disciplines waar mogelijk een significant negatief
effect verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze
effectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven. Daarna
worden de ingrepen en hun effect beschreven, aangevuld met
remediërende maatregelen en eventuele leemten in de kennis.

3.

Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de
verschillende effectdisciplines.

7.1.2. Ingreepeffectschema
Voor de screening van de milieueffecten worden in een
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten die op basis van
het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken op
potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende
effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn
en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. De disciplines
worden dan verder in 2.3. uitgewerkt.
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Omvang
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ruimte

ca. 1 ha

P

+

+

+

N

+

+

+

N

N

N

+

N

creëren van een publieke
toegang

ca. 0,2 ha

P

N*

+

N

N

N*

N*

N

N

N

N

N*

+

beperkt aantal
woonontwikkelingen (max. 35)

ca. 0,15 ha

P

N

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

ontwikkelingsperspectieven
van de bestaande woningen

ca. 0,2 ha

P

N*

+

N

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N*

N

N*

N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en
omvang, zeer lokaal effect
S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken
S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect

Leiedal, april 2019
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7.2.

Planalternatieven

7.2.1. Locatie-alternatieven
Het RUP Neirynck is gericht op het vrijwaren van de open,
groene ruimte, het creëren van een publieke toegang tot deze
ruimte, het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven van de
bestaande bebouwing en het genereren van de mogelijkheid om
woongelegenheden te bouwen.
De gemeente Lendelede kampt met een tekort aan publiek
toegankelijk groen. Er zijn een aantal publieke groene ruimtes aan
te duiden (groen rondom diensten- en ontmoetingscentrum en
‘vijverzicht’), echter zijn deze niet ingericht als verblijfsruimte. Verder
betreft het ook beperkte oppervlakten zonder uitdrukkelijke groene
rand om zich af te scheiden van de omringende bebouwing. Hierdoor
bieden deze ruimtes geen aantrekkingskracht voor de Lendeledenaren
en wordt er amper gebruik gemaakt van deze locaties.
De site-Neirynck werd geselecteerd als locatie om tegemoet te komen
aan deze problematiek door publiek toegankelijk belevingsgroen in
te richten. In het centrum van Lendelede zijn er amper alternatieven
beschikbaar vanwege de reeds lage graad aan resterende open ruimte.
Een andere mogelijke locatie is het binnengebied gelegen ten westen
van het plangebied, dat ingesloten wordt door de Stationsstraat, de
Heulestraat, de Nieuwstraat, de Violierstraat en de Kloostertuin. De
groene en open ruimte betreft de private eigendom en tuinen van
het klooster en de scholen en aansluitend hierop een groen perceel
(ruitvormig) in eigendom van de gemeente. Dit gebied maakt echter
reeds deel uit van het RUP 14-1-Dorpskom. Hierin wordt het groene
ruimtegebied gevrijwaard, maar niet publiek toegankelijk gemaakt.
Het plangebied betreft een binnengebied dat dichtbij het centrum
van de dorpskern gelegen is en reeds een groene inkleding kent.
Hiervan kan gebruik worden gemaakt om onmiddellijk een hoge
belevingswaarde te verkrijgen.
Door het RUP zullen de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden
en bouwstenen verankerd worden. Hierdoor kan een kwalitatieve
ontwikkeling worden gerealiseerd.
Binnen het RUP en effectenbeoordeling worden dan ook geen verdere
locatie-alternatieven onderzocht.

7.2.2. Nulalternatief
In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het BPA nr. 3
Stationsstraat en RUP 8.1 Stationsstraat van toepassing. Hierin wordt
het plangebied aangeduid als industriegebied met wisselbestemming
groen, woongebied, groengebied, tuinzone. Doordat het
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industriegebied niet ontwikkeld werd, is het open binnengebied nu
aangeduid als groengebied. De bestemming van het binnengebied laat
wel toe het bestaand groen te vrijwaren en dit toegankelijk te maken,
maar geen woonontwikkelingen op de gewenste locaties.
Het gemeentebestuur wenst hier een groene, open en publiek
toegankelijke ruimte te creëren voor de inwoners van de dorpskern
van Lendelede. Hierbij wordt ook een harmonische woonontwikkeling
beoogd, in overeenstemming met het GRS. In het richtinggevend
gedeelte worden er doelstellingen geformuleerd inzake woonbeleid,
met name:
•

nastreven van gedifferentieerd woonaanbod

•

versterken van het hoofddorp lendelede (inbreiding/verdichting)

•

nastreven van kwalitatieve woningen

Zonder een bestemmingswijziging via het RUP, kan de visie van het
gemeentebestuur niet gerealiseerd worden, waardoor er ook geen
publiek toegankelijk, open en groen gebied voor de inwoners zal
gerealiseerd worden. In het nulalternatief zal de problematiek omtrent
het gering aanbod van groene belevingsruimte blijven bestaan.
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of
deze effectenbeoordeling.

7.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied is momenteel grotendeels aangeduid als groengebied
en woongebied.
Momenteel wordt er een beperkt aantal woongelegenheden voorzien
in combinatie met een groen en open publiek toegankelijk gebied.
Vanwege de reeds bestaande hoge verdichtingsgraad en gebrek aan
groene ruimte is het niet aangewezen om het plangebied volledig te
verdichten door middel van woongelegenheden.
Een aanduiding als industriegebied of gelijkaardige hoofdbestemming
is ook niet aangewezen aangezien er op de aanpalende KMO-zone
Nelca hier reeds voldoende ruimte voor werd voorzien.
Zowel een aanduiding als hoofdzakelijk woongebied of industriegebied
bieden geen oplossingen voor een bestaande problematiek in
Lendelede. Echter een hoofdzakelijke invulling als groengebied komt
tegemoet aan de nood aan belevingsgroen.
Een andere invulling, bv. als (hoofdzakelijk) woongebied, of
bedrijvenzone zou dan ook niet in overeenstemming zijn met de
beleidsopties uit de formele structuurplannen die de krijtlijnen
vastleggen van het ruimtelijk beleid.
Er worden binnen dit RUP en deze effectenbeoordeling dan ook geen
verdere uitvoeringsalternatieven onderzocht.

7.3.

De nodige bestemmingswijzigingen zullen ook afgestemd worden op
deze visie.

Beschrijving en inschatting van de
mogelijke milieueffecten

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Specifieke activiteiten zoals handel kunnen binnen de bestemmingen
‘woongebied’ voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen. De
activiteiten dienen aan het wonen verwant te zijn en mogen de
draagkracht van de omgeving niet overschrijden.

7.3.1. Effect op de gezondheid en de veiligheid van
de mens inclusief toets m.b.t. ruimtelijk
veiligheidsrapport
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern van de gemeente
Lendelede. Het plangebied betreft een open ruimte en een gedeelte
van de bebouwing langsheen de Stationsstraat. Langs de oostelijke
zijde bevindt zich de KMO-zone Nelca en aan de westelijke zijde is
Ventilo Vandewalle NV gelegen. Dit is een metaalconstructiebedrijf van
afzuig- en ontstoffingsinstallaties.
Uit analyse blijkt dat het plangebied amper functies naast wonen
omvat. Er is één bedrijf in het plangebied aanwezig, met name een
bouwbedrijf genaamd “Pedro Nottebaert”. De activiteiten omvatten
hoofdzakelijk elektriciteits-, vloer- en betegelingswerken. Dit betreft
geen meldings- of vergunningsplichtige activiteiten.
Verder omvat het plangebied geen bedrijvigheid of andere meldingsof vergunningsplichtige activiteiten.
Volgens de milieudienst van de gemeente Lendelede zijn er geen
recente klachten of andere vormen van milieuhinder in relatie met
het plangebied. Er zijn geen specifieke problemen gekend i.v.m. de
gezondheid of de veiligheid van mensen.

Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals transportbedrijven,
afval- en mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. Dit
betekent geen nieuwe productiegerichte bedrijvigheid. Eveneens zijn
Seveso-inrichtingen of sterk verkeersgenererende activiteiten niet
toegestaan.
De mogelijkheid tot recreatie in de groenzone kan zorgen voor een
positieve invloed op de algemene gezondheid. Recreatieve activiteiten
maken deel uit van normale activiteiten in een bebouwde kern en
vallen niet onder abnormale hinder die de leefkwaliteit beïnvloedt.
Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst
dienen een omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem IIvoorwaarden bevatten de voorschriften en normen om de hinder
voor de omgeving te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij de
beoordeling wordt nagegaan in welke mate de activiteiten verenigbaar
zijn met de omgeving en kunnen verdere voorwaarden worden
opgelegd om de potentiële hinder te bepreken.
0

0,5

1 Kilometers

RVR-toets

Aangezien het plangebied zich in verstedelijkt gebied bevindt, is
er wel sprake van bedrijvigheid in de ruime omgeving. Dit omvat
zowel kleinschalige activiteiten die goed verenigbaar zijn met een
woonomgeving zoals: handel, diensten, cultuur en sport, horeca... ter
hoogte van het centrum van Lendelede, als uitvoerigere activiteiten
zoals groothandel, fabricage en industrie... in de ruime omgeving.

Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-0936) uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat er geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het
plangebied zich bevinden. De inplanting van nieuwe Sevesoinrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. De online
RVR-toets concludeert dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet
worden opgesteld: “Het plan moet niet voorgelegd worden aan de
dienst Veiligheidsrapportering.”
Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de
discipline mobiliteit.

De meest nabijgelegen bedrijvenzone is aanpalend gelegen ten
oosten, met name KMO-zone “Nelca”.
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!
!

lage drempel

!
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hoge drempel

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen binnen de 2 km van het
plangebied.

•

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor het behoud en
vrijwaring van het groene en open gebied, het publiek toegankelijk
maken van dit gebied en het realiseren van een beperkt aantal
woongelegenheden (max. 35).

Leiedal, april 2019

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. gezondheid en veiligheid die in het
verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2017

Legende

Landbouwinfrastructuur
Groenten, kruiden en sierplanten
Grasland
Granen, zaden en peulvruchten
Maïs
Vlas en hennep
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7.3.2. Effect op de ruimtelijke ordening
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern van de gemeente
Lendelede. Het plangebied betreft een open ruimte en een gedeelte
van de bebouwing langsheen de Stationsstraat. Het plangebied omvat
ca. 3,3 ha en situeert zich in het open binnengebied tussen de kern van
Lendelede en de spoorweg Kortrijk-Brugge. Langs de oostelijke zijde
bevindt zich de KMO-zone Nelca.
De typologieën van de gebouwen binnen het plangebied bestaan
hoofdzakelijk uit arbeiderswoningen, villa’s en een herenhuis.
In de omgeving van het plangebied is de typologie diverser en zijn er
rijwoningen, openbare gebouwen, appartementcomplexen...
De open ruimte in het plangebied omvat enerzijds de tuinen van de
villa’s en anderzijds het achterliggende open en groene binnengebied.
Er is zowel sprake van een aantal sterk beboste percelen als weilanden.
Het groene en open binnengebied is momenteel niet zichtbaar
vanuit de Stationsstraat of de Rozebeeksestraat en ook niet (publiek)
toegankelijk.

Woongebied

•

Milieubelastende industrieën

•

Ambachtelijke bedrijven en KMO’s

Er zijn twee RUP’s van toepassing met betrekking tot het plangebied:
RUP 8.1 Stationsstraat

•

RUP 13.1 Stationsstraat Zuid

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd op
17 februari 2005) werd het plangebied aangeduid als ‘Kern Lendelede’.
Volgende doelstellingen zijn van toepassing op deze deelruimte:
•

Kwalitatief inrichten van het openbaar domein

•

Verdichten waar mogelijk

•

Creëren van gedifferentieerd woningaanbod

•

Benutten van de mogelijkheden van het open/groen landschap

Leiedal, april 2019

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Er is geen landbouwgebruik in het plangebied. Het plangebied is
niet aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied (HAG) binnen de
afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur.
< Z i e k a art L andbouwgebrui kspercel en 2015

Het RUP zal deels de bestaande bestemmingen behouden en
deels wijzigen, alsook het aanpassen van de stedenbouwkundige
voorschriften t.h.v. het woongebied langs de Stationsstraat.

BPA nr. 3 Stationsstraat

•

In het PRS West-Vlaanderen (goedkeuring op 6 maart 2002, herziening
goedgekeurd op 1 februari 2014 door minister) is het plangebied
gelegen binnen middenruimte en werd Lendelede geselecteerd als
hoofddorp. De beleidslijnen voor de middenruimte omvatten onder
andere het opwaarderen van het regelmatig verspreid rasterpatroon
van kernen.

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor het behoud en
vrijwaring van het groene en open gebied, het publiek toegankelijk
maken van dit gebied en het realiseren van een beperkt aantal
woongelegenheden.

Er is één BPA van toepassing met betrekking tot het plangebied:
•

Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik
zijn, onttrokken aan de landbouw door het RUP.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Op het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen)
wordt het plangebied grotendeels als volgt aangeduid:
•

Volgens het RSV (definitief vastgesteld op 23 september 1997 en
gedeeltelijk herzien in 2003 en 2010) is het plangebied gelegen binnen
de afbakening van het buitengebied. Dit betekent dat versnippering
dient tegengewerkt te worden, dat ontwikkelingen dienen gebundeld
te worden in de kernen, dat ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
voor essentiële functies zoals natuur, wonen, landbouw, bos... dienen
gevrijwaard te worden.

Zo zal het groengebied grotendeels behouden worden en zal er een
nieuw woongebied aangeduid worden (t.h.v. het groengebied).
De exacte aanduiding is op dit moment nog niet gekend. De wijziging
m.b.t. de ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande woningen
langs de Stationsstraat zullen voornamelijk van toepassing zijn op
appartementisering, behoud groen.... Dit zal de mogelijkheid tot het
invoeren van een hedendaags ruimtelijk beleidskader mogelijk maken.
Het toegankelijk en zichtbaar maken van het groene gebied zal de
ruimtelijke kwaliteit en de beleving in het dorp sterk verhogen.
Het bestendigde groengebied zal ingericht worden als groene
belevingsruimte met aansluiting met het fiets- en voetgangerspad
van de aanpalende KMO-zone Nelca. Van hieruit zal het plangebied
ook makkelijk bereikbaar zijn vanaf de Rozebeeksestraat. Eveneens
zal er één ontsluiting voor actieve weggebruikers en één ontsluiting
voor auto’s, tot de woongelegenheden, met de Stationsstraat worden
voorzien.
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Leemten in de kennis
•

•

Niet van toepassing

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. ruimtelijke ordening die in het verder
verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.3. Effect op de biodiversiteit, fauna en flora

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, augustus 2018

Referentiesituatie
Het plangebied bevat relatief veel groen, met name het binnengebied
en de tuinen van de woningen. De tuinen bestaan voornamelijk uit
graspartijen met bomen. Het binnengebied omvat hoofdzakelijk
weilanden met clusters of lijnelementen van (hoogstammige) bomen.
Het binnengebied heeft tot op heden geen openbaar karakter.

0

250

Legende

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

In context van de afstand tot de in het VEN, IVON en habitatrichtlijn
opgenomen gebieden worden er geen gevolgen verwacht. De impact
van de voorgestelde projecten wordt niet geacht enige invloed uit te
oefenen op het NVWG, IVON- of habitatrichtlijngebied.

Er werd reeds een bomenplan opgemaakt waarbij het merendeel
van de bomen in het plangebied geïnventariseerd werden. De
meeste bomen bevinden zich ten noorden van de villa van de familie
Neirynck, net ten westen van het open weiland. Ook op het perceel in
de zuidoostelijke hoek van het plangebied is een hoge concentratie
bomen aanwezig. In het achterliggende weiland bevinden zich
voornamelijk solitaire bomen.

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift vermeldt dat bij aanleg
van groen moet worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en
biodiversiteitsrijk is.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ongeveer 3,4 km
ten noorden van het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend
als de “Mandelhoek”. Het gebied is aangeduid als Grote Eenheid
Natuur (GEN) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de
natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), met als
gebiedsnr.: 125 en id: 91.

complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle en zeer waardevolle elementen

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

complex van biologisch minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen

Er kan gesteld worden dat het plangebied relevante natuurwaarden
omvat, voornamelijk het centrale gedeelte, omvattende het
binnengebied en de zuidoostelijke tuinen.

biologisch waardevol

De krijtlijnen om het gebied te ontwikkelen zijn reeds gekend.
Zo worden er een aantal woongelegenheden voorzien en zal de
resterende open ruimte aangewend worden als publiek toegankelijke
groenzone en/of zone voor recreatie. In de verdere uitwerking van
het RUP zal er gestreefd worden naar het maximaal behoud van
de ankerbomen. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven om het
bestaande (en eventueel nieuwe) groen een waardige rol toe te
bedelen.

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol
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Het RUP zorgt voor een hefboom in de verdere uitbouw van kwalitatief
en functioneel groen door de intentie om een volwaardig groen
belevingsgebied te creëren.

Op de biologische waarderingskaart zijn er een aantal percelen
aangeduid. Het binnengebied bestaande uit ca. 4 percelen verkregen
allemaal volgende aanduiding: complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen” met als karteringseenheid
“hoogstamboomgaard” (kj).

In de ruimere omgeving zijn er nog een aantal percelen aangeduid op
de biologische waarderingskaart. Ten zuidoosten van het plangebied is
er een zone die werd aangeduid als “biologisch waardevol” en met de
karteringseenheid “soortenarm permanent cultuurgrasland” (sz).

500 Meters

Het is mogelijk dat door de werkzaamheden t.h.v. de
woongelegenheden of de door de aanleg van wegen voor actieve
weggebruikers, een aantal groenwaarden vernietigd worden. Indien dit
het geval is zullen deze waarden, eventueel ter plaatse, gecompenseerd
worden conform de geldende regelgeving.

gemeente Lendelede, RUP site neirynck

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van
pesticiden.

Het relatief aanzienlijke groen in de tuinen van woningen kan ook een
extra ecologische betekenis krijgen bij een natuurvriendelijk beheer en
biedt extra kansen voor biodiversiteit, maar dit valt buiten het bestek
van het RUP.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. biodiversiteit, fauna en flora die in het
verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.4. Effect op energie- en grondstoffenvoorraad
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoffenvoorraad.
Als maatregelen kunnen op projectniveau mogelijkheden benut
worden van lokale hernieuwbare energie (zonnepanelen, kleine
windturbines, warmtepompen, micro-warmtekrachtkoppeling…).
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting om bij nieuwbouw
van woningen, om hernieuwbare energie te integreren in het
planconcept (met als alternatief een lager E-peil of te participeren
in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 1 januari 2018 wordt
de energieprestatie bepaald op max. E 40 voor nieuwbouw (of
gelijkwaardig) in het geval van wooneenheden. Vanaf 2021 geldt dat
nieuwe gebouwen waar mensen verblijven dienen te voldoen aan de
BEN-norm.
Een algemeen voorschrift vermeldt dat inrichtingen en constructies
voor hernieuwbare energie toegelaten zijn (met uitzondering van
grootschalige windturbines) voor zover ze geen afbreuk doen aan het
normale gebruik van de zone.

Aanzienlijk milieueffect
Nee

Leiedal, april 2019

49

gemeente Lendelede, RUP site neirynck

bodemkaart

Bodemonderzoeken en sanering

Bron: VLM/AGIV, 2017

Bron: OVAM (via wms), december 2018
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beschrijvende bodemonderzoeken
bodemsaneringsprojecten
eindevaluatieonderzoek
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7.3.5. Effect op de bodem

Sport- en recreatieve activiteiten als voetbal, lopen... vormen geen
risico voor bodemverontreiniging.

Referentiesituatie

Enige vastgestelde bodemverontreiniging in de omgeving, buiten het
plangebied, wordt volgens de resultaten van het bodemonderzoek
aangepakt overeenkomstig het goedgekeurde bodemsaneringsproject.
OVAM heeft als taak de verdere afhandeling van de bodemsanering op
te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te sporen om
de nodige maatregelen te treffen. De ontwikkeling van deze gebieden
zal een verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door
de verwijdering van de bodemverontreiniging.

Het plangebied is grotendeels onverhard en onbebouwd.
Op de bodemkaart is het plangebied deels aangeduid als
antropogeen (OB), vochtig zandleem (w-Pdc). De potentiële
erosiegevoeligheidskaart duidt op een lage erosiegevoeligheid.
Op het geoloket ‘bodemsanering ‘ van OVAM is er één
bodemonderzoek en één bodemsanering binnen het plangebied
opgenomen.

Indien er een bestemmingswijziging is t.h.v. het gedeelte van het
plangebied dat reeds een bodemsanering heeft ondergaan, zal er
onderzocht worden als deze wijziging enige invloed uitoefent op
de reeds uitgevoerde sanering, conform de bepalingen van het
bodemdecreet en Vlarebo. Momenteel zijn er geen intenties om ter
hoogte van dit gebied de bestemming te wijzigen.

Oriënterende bodemonderzoeken:
•

dossiernr: 8090 (ten noordwesten) - opdracht: 90754 rapportdatum: 1999-01-15

Bodemsanering:
•

dossiernr: 2217 (ten zuidoosten) - opdracht: 8792487 rapportdatum: 2016-12-08
eindevaluatieonderzoek: opdracht: 10151837 rapportdatum: 2018-06-08

Zowel het oriënterend bodemonderzoek als de bodemsanering zijn
gedeeltelijk in het plangebied gelegen als aanpalend erbuiten. Beide
zijn dan ook de meest nabijgelegen zones die opgenomen zijn op het
geoloket van OVAM.
Buiten het plangebied, maar niet in de onmiddellijke nabijheid van het
plangebied zijn er nog 2 bodemsaneringsprojecten op te merken.
Voornamelijk door de afstand van het plangebied tot deze
onderzoeken en hun aard (eindevaluatie verkregen) kunnen deze
onderzoeken niet als vernoemingswaardig, met betrekking tot het
plangebied aanzien worden.
Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere inventaris
uit van mogelijke risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is
bij overdracht.

Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte,
milieubelastende, industriële, sterk verkeersgenererende of
grootschalige activiteiten toegelaten in het plangebied. Hierdoor
is de kans op nieuwe risico-activiteiten met betrekking tot
bodemverontreiniging beperkt. De Vlarem II-voorschriften omvatten
maatregelen om bij gevaarlijke producten te vermijden dat er
contact met de ondergrond is. Voor zover het bedrijf onder de
Vlarebo-lijst valt, zal een oriënterend bodemonderzoek een eventuele
bodemverontreiniging aantonen. De Vlarem II-voorschriften bevatten
preventieve maatregelen om het risico op bodemverontreiniging
te beperken. Percelen die op het register van verontreinigde
gronden komen, worden verder opgevolgd door toepassing van het
bodemdecreet.
De bodem is in principe geschikt voor het bouwen van (ondergrondse)
constructies. Bij de bouw van dergelijke constructies dient
voldoende aandacht te worden besteed aan het nemen van de
nodige maatregelen om bvb. waterinsijpeling... te voorkomen. Bij de
bouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd worden.
De regeling op het grondverzet is van toepassing (vanaf 200 m³ of
percelen opgenomen in het bodeminformatieregister) waarbij de
nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig zijn.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen grote hoeveelheden bijkomende verharding te
verwachten. De ontwikkelingsvisie omvat een beperkt aantal (max.
35) woongelegenheden. Verder wordt er in de vooropgestelde
planningsopties ruimte voor groen en dus een onverharde bodem
voorzien. Eveneens bestaat de mogelijkheid om een aantal paden
in waterdoorlatende materialen aan te leggen. Het RUP omvat geen
aanzienlijke impact op de bodem.
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Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. bodem die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AIV, mei 2017

Legende

bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AIV, juli 2017

Legende

niet overstromingsgevoelig
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0
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7.3.6. Effect op het water inclusief watertoets

deze woongelegenheden kan aansluiten op de riolering van de
Stationsstraat.

Referentiesituatie

Een correcte aansluiting met scheiding tussen afvalwater en
hemelwater wordt telkens nagegaan via de keuringsplicht en
gerapporteerd aan de rioolbeheerder.

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking
vanaf 1/7/2017):
•

Niet overstromingsgevoelig

Er zijn geen onbevaarbare waterlopen in het gebied. Het gebied
bevindt zich op een heuvelrug, waardoor het gebied in zuidoostelijke
richting afwatert naar de Ledebeek (waterloop 2° categorie) en de
Hazebeek (waterloop 2° categorie). De Ledebeek vloeit in de Hazebeek
en deze mondt uit in de Leie. Het plangebied maakt deel uit van het
afstromingsgebied van de Ledebeek en de Hazebeek.
Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het
plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•

Niet overstromingsgevoelig

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie WestVlaanderen, staat het plangebied aangeduid als slecht infiltreerbaar.
Op basis van zoneringsplan:
•

Het plangebied bevat deels centraal gebied en deels collectief
te optimaliseren buitengebied

•

Voor het open ruimtegebied is er niets aangeduid op de kaart

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
•

•

Er is een zone aangeduid in het plangebied als “prio 2 uitvoering 2021“ in het centrum het plangebied.
De uitvoering van de renovatie van een collector en
gekoppelde riolering, centraal gelegen in het gebied, staat
geprogrammeerd voor 2021.

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift voorziet dat alle
ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de
principes van het integraal waterbeheer. Alle handelingen in functie
van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze geen afbreuk doen
aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.
Bij bouwprojecten geldt de stedenbouwkundige verordening voor
hemelwater, infiltratie en buffering. Deze wordt toegepast sinds
1 januari 2014. Bij nieuwe verharding vanaf 40 m² wordt gebruik
van regenwater verplicht. Eveneens wordt een vertraagde afvoer
via infiltratie of buffering opgelegd. Indien infiltratie geen optie is
(afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt buffering opgelegd door de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies
legt de provincie een buffervolume op van 330 m³ per ha verharde
oppervlakte.
Doordat deze verordering de bijkomende harde bestemming
goed regelt inzake waterhuishouding, zijn voor de voorgestelde
woongelegenheden geen vernoemingswaardige effecten te
verwachten.
Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur in
waterdoorlatende materialen (her)aangelegd, afwatering bij voorkeur
in een open grachtprofiel. Alle inbreidingsprojecten moeten voldoen
aan de geldende reglementeringen.

Het woongebied langsheen de Stationsstraat is aangeduid als
niet-geprioriteerd.

Het afvalwater van Lendelede wordt afgevoerd naar het
rioolwaterzuiveringsstation van Beveren-Leie.
De gemeente Lendelede heeft het rioleringsbeleid overgedragen aan
Infrax.

De lozing van afvalwater wordt geregeld via het omgevingsdecreet- en
besluit, de Vlarem II en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Nieuwe
aansluitingen zullen gescheiden worden met een aparte regenwateren afvalwateraansluiting, de correcte aansluiting wordt gecontroleerd
bij de keuring van de private riolering.
Bij ondergrondse constructies (> 4 m diep) worden deze niet
toegelaten zonder dat er een voorafgaande modellering
wordt uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen invloed is op de
grondwaterstroming. Bij nieuwe bouwprojecten zal er onderzoek en
een beoordeling moeten uitgevoerd worden naar de potentiële invloed
op de grondwaterstroming. Er moet dan gepast gevolg gegeven
worden aan de verkregen resultaten, bij de vergunningverlening.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er worden bijkomende bouwmogelijkheden gecreëerd, met name
een beperkt aantal woonontwikkelingen (max. 35). Dit betekent
bijkomende harde bestemmingen. De woongelegenheden
zouden in de vorm van appartementen zijn waardoor de effectieve
voetafdruk eveneens beperkt is. Het huishoudelijk afvalwater van
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Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend
zandlemige bodem, waar infiltratie in principe mogelijk is (afhankelijk
van de grondwaterstand).

Er worden geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende,
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Moeilijk infiltreerbare bodems

Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan

zoneringsplan

Bron: GISWEST (via WMS), december 2018

Bron: VMM (via wms), december 2018

Bron: VMM (via wms), december 2018
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industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
toegelaten. Dit beperkt verder de mogelijke invloeden op de
waterhuishouding.
Conclusies i.f.v. de watertoets
Het plangebied is aangeduid als niet-overstromingsgevoelig. Het is
ook gelegen op een heuvelrug. Het ontstaan van enige wateroverlast
in het plangebied is zeer onwaarschijnlijk. Eveneens het ontstaan
van wateroverlast stroomafwaarts ten gevolge van de voorziene
ingrepen in het RUP is zeer onwaarschijnlijk. Er moet namelijk bij
de toekomstige ontwikkeling voldaan worden aan de gewestelijke
hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige voorschriften
voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits
voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig effect op
de waterhuishouding te verwachten.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. water die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Meer woningbouw brengt ook verkeersgeneratie met zich mee, maar
deze zal eveneens beperkt zijn (zie verder bij mobiliteit).

Referentiesituatie

De bedrijvigheid in het plangebied is zeer beperkt. Er worden ook geen
nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, industriële,
sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in
het plangebied. De kans op nieuwe emissiebronnen naar de lucht is
dan ook minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen dienen te voldoen
aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht.

Er is een VMM-meetstation voor luchtkwaliteit in Roeselare op een
10-tal kilometer afstand en in Zwevegem op een 15-tal kilometer
afstand. De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk was volgens het VMMgeoloket van een matige kwaliteit omwille van de vele emissies in de
verstedelijkte regio Kortrijk-Roeselare. De cijfers over de afgelopen
jaren tonen een merkelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Het
VMM-loket luchtkwaliteit geeft nu een totale index van 3 (vroeger 5),
een gemiddelde PM10-concentratie van 15 µg/m3, tussen de 10-15
overschrijdingen per jaar van de 50 µg/m3 fijn stof grenswaarde en een
gemiddelde NO2-concentratie van 12 µg/m3.
Het plangebied omvat hoofdzakelijk open, groene ruimte, een
beperkt aantal woongelegenheden en amper bedrijvigheid. De
belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in het plangebied omvat
de stookinstallaties van woningen en verkeer. Een nabijgelegen bron
van luchtemissie is N36 (“Rijksweg”). Verder is het plangebied omgeven
door een verstedelijkte omgeving en is het aanpalend gelegen aan
de KMO-zone Nelca. Eveneens is het plangebied aanpalend gelegen
aan Ventilo Vandewalle NV, een metaalconstructiebedrijf van afzuigen ontstoffingsinstallaties. Deze inrichting omvat geen significante
luchtemissies.
De milieudienst van de gemeente Lendelede meldt geen structurele
klachten rond lucht- of stofhinder in relatie tot het plangebied

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

7.3.7. Effect op de atmosfeer en klimatologische
factoren

Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet
schaadt (bv. parkings voor personenwagens), bij voorkeur in
waterdoorlatende materialen.

Voor de gemeenten van de regio werd een CO2-nulmeting uitgevoerd
(data 2015). Voor de gemeente Lendelede bedraagt deze 4,9 ton CO2
per inwoner per jaar.

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het
plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen
naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit, toepassing vlarem-normen,
EPBC…) resulteren op termijn in een verdere verbetering van de
globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Met het RUP wordt de mogelijkheid gecreërd om max. 35
woongelegenheden te realiseren. Dit brengt een beperkte verhoging
van luchtemissies met zich mee. Stookinstallaties vormen een
belangrijk aandeel van de emissies in het plangebied. De effecten op
luchtkwaliteit blijven globaal wel beperkt en zorgen niet voor een
significante of bijkomende impact van de luchtkwaliteit.
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De gemeente Lendelede heeft een nulmeting van de CO2-emissie in
het kader van het ondertekenen van de Covenant of Mayors. Met een
actieplan (gemeenschappelijk met de 13 gemeenten van de regio)
wordt gestreefd naar een klimaatneutrale regio in 2050.

Leemten in de kennis:
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er
geen verdere effecten i.v.m. lucht(kwaliteit) die in het verder
verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Geluidsbelastingskaart-dag

Geluidsbelastingskaart-nacht

Bron: departement Omgeving, 2016

Bron: departement Omgeving, 2016
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7.3.8. Effect op het geluid

7.3.9. Effect op het licht

Referentiesituatie

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Het plangebied is omgeven door een verstedelijkte omgeving. In
dergelijke omgeving is het voorspelbaar dat wegen een relevante
invloed zullen uitoefen op het omgevingsgeluid. Uit de geluidskaarten
blijkt dat er geen grote verkeersaders zijn die een relevante invloed
uitoefenen op het plangebied. Toch is het duidelijk dat de grootste
bron van omgevingsgeluid, in de ruime omgeving van het plangebied,
de N36 is.
De ruimere omgeving omvat ringwegen, autosnelwegen en
bedrijvenzones. Echter door de afstand van het plangebied tot deze
wegen en bedrijvenzones is er weinig geluidsbelasting. De milieudienst
van Lendelede maakt geen melding van geluidsoverlast.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP voorziet bouwmogelijkheden. Dit kan, occasioneel en tijdelijk,
een vorm van beperkte lawaaihinder betekenen voor de onmiddellijke
buurt.
Verder is het onwaarschijnlijk dat de bijkomende woongelegenheden
en de bijhorende inwoners, een relevante geluidsimpact zullen hebben
op de omgeving. Recreatieve activiteiten maken deel uit van normale
activiteiten in een bebouwde kern en vallen niet onder abnormale
hinder die de leefkwaliteit beïnvloedt.

Het plangebied is gelegen ten oosten van de bebouwing van de
dorpskern van Lendelede. Het plangebied omvat voornamelijk
woongelegenheden en is omgeven door een verstedelijkte omgeving.
De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare straatverlichting en
de functionele verlichting van de gebouwen om de veiligheid te
verzekeren. Er is door de vele infrastructuren en urbanisatie een sterke
aanwezigheid van lichtvervuiling.
De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De
gemeente houdt hierbij rekening met de efficiëntie van verlichting tot
het openbaar domein. Het Vlarem II bepaalt dat de verlichting dient
beperkt tot een functionele verlichting tijdens de actieve periode. In
kader van het burgemeestersconvenant streeft de GEMEENTE naar een
energiezuinige openbare verlichting.
De milieudienst maakt geen melding van lichthinder.

Aanzienlijk milieueffect
Nee

Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte,
milieubelastende, industriële, sterk verkeersgenererende of
grootschalige activiteiten toegelaten in het plangebied.
Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een behoud van de bestaande
toestand binnen het plangebied en zal dus niet leiden tot een toename
van geluidshinder.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. geluid die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), juni 2018

Dorpswoning met magazijn

Legende
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Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), juni 2018
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7.3.10. Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel
erfgoed en het landschap
Referentiesituatie
In het plangebied bevinden zich 3 relicten:
•

Dorpswoning met magazijn, Stationsstraat 53-55

•

Burgerwoning van 1900, Stationsstraat 55

•

Herenhuis van 1910, Stationsstraat 61

vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als de aanvrager
publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist zijn vanaf
een bodemingreep > 1.000 m² op een perceel > 3.000 m². Zo kan
de kans op mogelijke vondsten ingeschat worden. Hierna kan
een archeologisch vervolgonderzoek volgen indien er voldoende
aanwijzingen zijn van een vermoedelijk bodemarchief. De resultaten
van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Leemten in de kennis

Er zijn geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, noch
cultuurhistorische landschappen.

•

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

In de omgeving van het plangebied, binnenin het dorpsweefsel van
Lendelede zijn er nog een aantal relicten aanwezig.
Er zijn geen beschermde monumenten binnen het plangebied of in de
omgeving (< 2 km) aanwezig.
Lendelede is gelegen in het traditioneel landschap ‘Land van RoeselareKortrijk.
Op gebied van archeologie kent Lendelede, binnen het RUP, geen
archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI)
zijn opgenomen. Wel is de kerk “Sint-Blasius” aangeduid als locatie van
een middeleeuwse vroeggotische kerk.

Niet van toepassing

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. erfgoed die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

De gemeente werkt in samenwerking met de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst IOED, een strategische waardering van het
geïnventariseerde bouwkundig erfgoed uit, op gemeentelijk niveau.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft de intentie om een aangename groene publieke ruimte
te verkrijgen en een aantal bouwmogelijkheden te genereren.
Er is geen relevante invloed te verwachten op de bestaande
erfgoedwaarden.
Een algemeen voorschrift bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een
ruimtelijke draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet bescherming
van het archeologisch erfgoed” (nu geïntegreerd in het onroerend
erfgoeddecreet). Voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag zal de opmaak van een acheologienota
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7.3.11. Effect op de mobiliteit inclusief
buurtwegentoets
Referentiesituatie
Het mobiliteitsplan van Lendelede werd conform verklaard in de
provinciale auditcommissie van 12 september 2006. In 2011 werd deze
getoetst op zijn actualiteitswaarde d.m.v. de sneltoets. In oktober 2016
werd het mobiliteitsplan van Lendelede verder verbreed en verdiept in
een beleidsplan.
In het beleidsplan voor mobiliteit worden volgende doelstellingen
beoogd:
•

Verhogen van de verkeersveiligheid

•

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid

•

Beheersen van de vervoersvraag

Langs de Heulsestraat passeert de buslijn 60 die Kortrijk via Lendelede
verbindt met Roeselare. Her en der in Lendelede liggen belbushaltes
verspreid, onder meer nabij het plangebied ter hoogte van de
Nieuwstraat.

Conclusies i.f.v. de buurtwegentoets

Lendelede beschikt niet meer over een station. De dichtstgelegen
stations (op ca. 3 km) zijn Ingelmunster en Izegem. Het station van
Kortrijk ligt op ca. 6 km.

Sentier nr. 26 had een verbindende functie tussen Chemin nr. 9 (de
huidige Rozebeeksestraatg) en Chemin nr. 7 (de huidige Stationsstraat).
Deze verbinding wordt hersteld door middel van de aanleg van een
doorsteek in de aanpalende KMO-zone Nelca.

Langsheen de noordelijke grens van het plangebied loopt 1 buurtweg:
•

Sentier nr. 26 (ingenomen door privaat domein)

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Hiermee schrijft de gemeente zich in binnen de strategische
doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen.
Er is ontsluiting naar de dorpskern van Lendelede door middel van vijf
invalswegen:
•
De Winkelsestraat
•
De Izegemsestraat
•
De Kasteelstraat met aansluitend de Rozebeeksestraat
•
De Stationsstraat
•
De Heulsestraat
De Izegemsestraat, Kasteelstraat en de Stationsstraat sluiten aan op
het hogere wegennetwerk, namelijk de N36. Vandaaruit kan men de
aansluiting op het netwerk van snelwegen verkrijgen. De invalswegen
zijn niet voorzien van fietspaden maar wel van voetpaden aan beide
zijden van het baanvak. Deze invalswegen komen allen uit op het
Dorpsplein. Vanwege deze reden is de dorpskern voorzien van
verschillende publieke parkings. Echter doordat er geen sprake is van
doorgaand verkeer, is er ook geen congestie van het verkeer.

Het RUP zal geen aanzienlijke hoeveelheden bijkomende
verplaatsingen veroorzaken. Het betreft voornamelijk een beperkt
aantal bijkomende woongelegenheden (max. 35) en de mogelijkheid
tot het inrichten van meergezinswoningen in de villa’s langsheen de
Stationsstraat.
Dit resulteert in een toename van het aantal vervoersbewegingen,
maar niet in een relevante overbelasting voor het wegennet. Vanwege
de beperkte toename in verplaatsingen en de spreiding in de tijd.
Het groengebied zal ingericht worden als groene belevingsruimte
met aansluiting met het fiets- en voetgangerspad van de aanpalende
KMO-zone Nelca. Van hieruit zal het plangebied ook makkelijk
bereikbaar zijn vanaf de Rozebeeksestraat. Eveneens zal er één
ontsluiting voor actieve weggebruikers en één ontsluiting voor
auto’s, tot de woongelegenheden, met de Stationsstraat worden
voorzien. Op deze manier is het plangebied goed ontsloten en dienen
recreatieve gebruikers van het groengebied en inwoners van de
woongelegenheden zich minimaal te kruisen, wat de verkeersveiligheid
verhoogt.
Naast het creëren van opwaardeer- en bouwmogelijkheden in het
plangebied, wordt er door het RUP dus ook ingezet om efficiënte en
veilige verplaatsingcorridors te verwezenlijken.

Site Neirynck bevindt zich naast de KMO-zone Nelca, die in het
mobiliteitsplan als strategische site wordt geselecteerd. Dit houdt in
dat verschillende nieuwe verbindingen volgens het STOP-principe
zullen worden voorzien. De grootste verandering is de nieuwe
verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat.

Het is belangrijk binnen het RUP geen activiteiten toe te laten die de
ruimtelijke draagkracht van de (woon)omgeving kan overschrijden.

Het plangebied heeft ontsluiting door de Stationsstraat.
De Stationsstraat wordt in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale
weg II, de Rozebeeksestraat deels als wijkverzamelweg - lokaal II en de
Duifhuizelaan (nieuwe verbindingsweg) volledig als wijkverzamelweg lokaal II. De genoemde straten worden alle drie geselecteerd als lokale
fietsroute.

Binnen het mobiliteitsplan van Lendelede worden een aantal
maatregelen opgenomen om de verkeersleefbaarheid in Lendelede te
verhogen. De realisatie ervan valt buiten het bestek van het RUP, maar
het RUP is in overeenstemming met de geplande maatregelen.
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Er is momenteel 1 buurtweg aanwezig binnen het plangebied, met
name “Sentier nr. 26”. In realiteit is deze niet meer te onderscheiden
doordat deze reeds ingenomen werd door privaat domein.

Het terug aanleggen van de Sentier nr. 26 omvat dus weinig
toegevoegde waarde en heeft geen prioriteit.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten
en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan
geen verdere effecten i.v.m. mobiliteit die in het verder verloop
van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.12. Overzicht van de beoordeling van de
aanzienlijke milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect op:

De kenmerken van plannen en
programma’s

De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en
andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en
gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

gezondheid en veiligheid van de mens

nee

ruimtelijke ordening

nee

biodiversiteit, flora en fauna

nee

energie en grondstoffenvoorraad

nee

bodem

nee

water

nee

atmosfeer en klimatologische factoren

nee

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

geluid

nee

licht

nee

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen,
vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

landschap

nee

mobiliteit

nee

Gezien de impact van het plan en flankerende maatregelen die binnen
het RUP worden voorzien, zijn er weinig tot geen effecten met een
grote invloed te verwachten.
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Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van
hulpbronnen.
De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip
van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van
de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Niet relevant voor dit RUP.
Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan
Zie punt 7.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van
de Europese Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.

8.

Conclusie

Screening
Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte
effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige
toestand (referentiesituatie), de vermelde verder te onderzoeken
milieuaspecten en de passende flankerende maatregelen om het
plan milieuvriendelijker te maken, geen aanzienlijke milieueffecten
verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen.
RVR-toets
Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-0936) uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat er geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het
plangebied zich bevinden. De inplanting van nieuwe Sevesoinrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. De online
RVR-toets concludeert dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet
worden opgesteld: “Het plan moet niet voorgelegd worden aan de
dienst Veiligheidsrapportering.”
Watertoets
Het plangebied is aangeduid als niet-overstromingsgevoelig. Het is
ook gelegen op een heuvelrug. Het ontstaan van enige wateroverlast
in het plangebied is zeer onwaarschijnlijk. Eveneens het ontstaan
van wateroverlast stroomafwaarts ten gevolge van de voorziene
ingrepen in het RUP is zeer onwaarschijnlijk. Er moet namelijk bij
de toekomstige ontwikkeling voldaan worden aan de gewestelijke
hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige voorschriften
voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits
voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig effect op
de waterhuishouding te verwachten.
Buurtwegentoets
Er is momenteel 1 buurtweg aanwezig binnen het plangebied, met
name “Sentier nr. 26”. In realiteit is deze niet meer te onderscheiden
doordat deze reeds ingenomen werd door privaat domein.
Sentier nr. 26 had een verbindende functie tussenin Chemin nr. 9 (de
huidige Rozebeeksestraat) en Chemin nr. 7 (de huidige Stationsstraat).
Deze verbinding wordt hersteld door middel van de aanleg van een
doorsteek in de aanpalende KMO-zone Nelca.
Het terug aanleggen van de Sentier nr. 26 omvat dus weinig
toegevoegde waarde en heeft geen prioriteit.
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