gemeente Zwevegem
analyse ontwikkelingsperspectieven bedrijven

november 2015, schetsontwerp

Colofon

Dit document is een publicatie van:
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk
tel +32 56 24 16 16 - fax +32 56 22 89 03
ruimte@leiedal.be
Ontwerpers:
Aurelie Van Obbergen
In samenwerking met:
Bram Tack
Koen Van den Troost

Opdrachtgever:
Gemeente Zwevegem
De Burgemeester:
Marc Doutreluingne
De Schepen van Ruimtelijke Ordening:
Wim Monteyne
De Gemeentesecretaris:
Jan Vanlangenhove

52

gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage

Leiedal, november 2015

Inhoudsopgave

11.

Paarse sproeten: context

12.

Beleidskader gemeentelijke ruimtelijkeconomische structuur: methodiek
58

12.1.

57

Weten: in kaart brengen van de huidige gemeentelijke
ruimtelijk-economische structuur		

58

12.2.

Opbouw beleidskader			58

13.

Toepassing beleidskader		

13.1.

Bestaande en in het structuurplan voorziene

61

bedrijventerreinen				61
13.2.

Paarse sproeten binnen regionaalstedelijk gebied

13.3.

Bedrijven in buitengebied, in sectoraal BPA of RUP 67

13.4.

Paarse sproeten in buitengebied		

13.5.

Overzicht 87

14.

Conclusie				89

Leiedal, november 2015

65
69

gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage

53

figuur 01: Overzicht bestemde
bedrijvigheid in Zwevegem
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Moen Trekweg

Ruimtelijk-econimische structuur
Bedrijventerreinen voor te behouden voor grote en middelgrote bedrijven
Gemengde bedrijventerreinen voor grote, middelgrote en kleine bedrijven

Site Jolainstraat

Specifiek bestemde bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen voor KMO's of lokale bedrijven

Oude Spoorweg

Paarse sproet > 3 ha
Paarse sproet < 3 ha
Een paarse sproet is een gebied met bestemming '(milieubelastend) industriegebied'volgens het gewestplan
en waar geen bedrijventerrein collectief werd aangelegd.
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11. Paarse sproeten:
context
De site Moenhage is een zgn. ‘paarse sproet’. Paarse
sproeten zijn zones die in het gewestplan bestemd
werden als industriegebied, die op vandaag één
of meerdere bedrijven omvatten, maar waar nooit
een aanleg als collectief bedrijventerrein werd
gerealiseerd.

Om ad hoc beslissingen over deze en andere vragen
in verband met paarse sproeten te vermijden, is
het wenselijk om een visie op te bouwen rond de
toekomst van de verschillende paarse sproeten.
Deze kan kaderen binnen een breder beleidskader
‘gemeentelijke ruimtelijk-economische structuur’.

Voor een aantal paarse sproeten rijst de vraag of
deze bestemming voor milieubelastende industrie nog
wenselijk is.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met
verschillende factoren:
• Ruimte
• Milieu
• Mobiliteit
• Sociale aspecten
• Economische aspecten

1. Een groot deel van deze paarse sproeten zijn op
vandaag volledig ingevuld door één of meerdere
bedrijven. Niet altijd passen deze bedrijven echter
binnen de gewestplanbestemming ‘industrie’.
2. Een aantal paarse sproeten kampen met
leegstand. In principe kunnen deze sites opnieuw
ingevuld worden met milieubelastende industrie,
hoewel dit mogelijk niet langer wenselijk is. Ook
voor bestaande bedrijven die op termijn leeg
zouden komen te staan, rijst deze vraag.
3. In een aantal gevallen rezen ook vragen tot
uitbreiding van activiteiten op een site. In principe
is dit mogelijk binnen de bestaande bestemming
milieubelastende industrie, hoewel ook hier geldt
dat dit niet altijd een wenselijke invulling is.

Leiedal, november 2015

Bij toekomstige vragen rond reconversie van paarse
sproeten kan teruggegrepen worden naar deze visie.
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12. Beleidskader
gemeentelijke
ruimtelijk-economische
structuur: methodiek
Volgende methodiek wordt voorgesteld om tot
een beleidskader te komen voor de ruimtelijkeconomische structuur binnen de gemeente.
Hierbij baseren we ons op de inventarisatie die
gebeurde in het kader van het onderzoek ‘ruimtelijkecnomische visie Zuid-West-Vlaanderen’, en op de
principes die in dit onderzoek werden vooropgesteld
(namelijk ‘paars blijft purper’).

4.

12.2. Opbouw beleidskader
Categorieën
De sites worden gecategoriseerd in 3
hoofdcategorieën:
1. Groen: blijven bestemd voor economische
activiteiten
2. Oranje: deze sites blijven bestemd voor
economische activiteiten mits het voldoen aan
randvoorwaarden.

12.1. Weten: in kaart brengen van
de huidige gemeentelijke ruimtelijkeconomische structuur
De verschillende in het gewestplan bestemde
bedrijfssites worden in kaart gebracht. Hierbij worden
volgende categorieën gehanteerd:
1. Bedrijventerreinen, waarbij een onderscheid kan
worden gemaakt naar volgende types:
• Bedrijventerreinen voor te behouden voor
grote en middelgrote bedrijven
• Gemengde bedrijventerreinen voor grote,
middelgrote en kleine bedrijven
• Specifiek bestemde bedrijventerrreinen
• Bedrijventerreinen voor KMO’s of lokale
bedrijven
2. Zones bestemd als bedrijvigheid (paarse sproet),
waarbij hier een onderscheid kan worden gemaakt
op basis van oppervlakte.
• Groter dan 3 ha
• Kleiner dan 3 ha
3. Bedrijven opgenomen in een sectoraal BPA of
RUP.
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De aangeduide zones in een ruimtelijk
structuurplan maar nog niet in een ruimtelijk
uitvoeringsplan bestemd.

Bij de zones aangeduid als oranje wordt
vervolgens ook het volgende aangegeven:
•
Bestemd voor 1 groot bedrijf of opsplitsbaar
in kleinere eenheden
•
Uitbreiding al dan niet mogelijk
•
De randvoorwaarden die moeten in acht
worden genomen bij realisatie
Voor de verdere concrete invulling is ontwerpend
onderzoek aangewezen.
3.

Rood: het behouden van de economische
activiteiten is niet meer wenselijk. Deze sites
kunnen worden gereconverteerd cfr. het
beleidskader van het PRS West-Vlaanderen.

Afweging en evaluatie: per type en
gebiedsgericht
De afweging en evaluatie gebeuren stapsgewijs en
houdt rekening met de verschillende types en de
ligging van de site.
1. Bedrijventerreinen: bestaande en voorzien in
structuurplan
= groen

Leiedal, november 2015

Voor sites die in het structuurplan aangeduid
werden onder voorwaarden, worden de
voorwaarden overgenomen of geëvalueerd (in
geval van veranderde context)
= oranje
Voor sites die in het structuurplan aangeduid
werden als ‘niet geschikt voor bedrijvigheid’,
wordt deze beslissing overgenomen.
= rood
2. Paarse sproeten buiten bedrijventerreinen
behorend tot (regionaal of klein)stedelijk
gebied
= groen
3. Bedrijven opgenomen in een sectoraal BPA of
RUP in buitengebied.
1.
De niet aangesneden gedeelten bij
		niet-actieve bedrijven
			= rood
2.
De niet aangesneden gedeelten bij
		actieve bedrijven
			= oranje
3.
De bebouwde actieve gedeelten
			= groen
4. Paarse sproeten in buitengebied.
Afweging aan de hand van volgende 		
afwegingscriteria:
• Ruimte: de schaal van de site en de
activiteit, het al dan niet aangesneden zijn
van gronden, leegstand van gebouwen,
bestaande uitbreidingsmogelijkheden,
afwerking van de randen, ...
• Milieu: de hinderaspecten van de
activiteit en de belasting in de omgeving,
watergevoeligheid van gronden, ...
• Mobiliteit: de bereikbaarheid van de locatie
en het verkeersgenererend karakter, de
lokale ontsluiting, ...
• Sociale aspecten: de behoeften in de
omgeving en de mogelijkheden om dit op
te vangen.
Leiedal, november 2015

•

Economische aspecten: de te
verwachten plannings-, investerings- en
onderhoudskosten en financiële en fiscale
meerwaarden.
Dit resulteert in groen, oranje of rood.

Planologische ruil
Het is noodzakelijk om de oppervlakte te bepalen van
de sites die in de rode categorie terecht zijn gekomen
op basis van stap 4 (dus geen bedrijven opgenomen
in sectorale BPA’s of RUP’s, maar wel paarse sproeten
in buitengebied of grote bedrijven in de kernen).
Er zal met de Provincie moeten worden afgetoetst
hoe met deze sites uit de rode categorie (en de
oppervlakte die deze vertegenwoordigen) verder kan
worden omgegaan.
De oppervlakte van deze rode sites kan in de
toekomst mogelijk in aanmerking komen voor
een eventuele planologische ruil indien blijkt dat
het beschikbare aanbod te klein wordt. Er kan
een zogenaamde portefeuille voor planologische
ruil worden opgesteld. Op deze manier kan in de
toekomst aanbod worden voorzien op de ruimtelijk
best geschikte plek, en kunnen niet-geschikte plekken
onaangesneden blijven.
Als er op termijn een tekort aan beschikbaar aanbod
blijkt op basis van een behoeftestudie kan de
oppervlakte binnen de portefeuille voor planologische
ruil worden aangesproken.
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figuur 02: Bestaande
bedrijventerreinen
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13. Toepassing
beleidskader
De methodiek, zoals hiervoor toegelicht, wordt
toegepast op de gemeente Zwevegem.
Stapsgewijs wordt de afweging gemaakt voor de
gekende bedrijvenzones of bedrijven.

13.1. Bestaande en in het
structuurplan voorziene
bedrijventerreinen
Deze bestaande/voorziene bedrijventerreinen blijven
bestemd voor de voorziene activiteiten.
Volgende bedrijventerreinen zijn reeds bestaand:
•
•
•
•
•
•
•

Losschaert - grote en middelgrote bedrijven
(23,15 + 2,66 ha)
De Blokken II - grote en middelgrote bedrijven
(13,26 ha op grondgebied Zwevegem)
Esserstraat - kleine en middelgrote bedrijven
(10,75 ha)
Breemeers - gemengd bedrijventerrein (19,97 ha)
Pannenbakkersstraat Knokke (5,27 ha)
Oude Spoorweg Sint-Denijs (2,16 ha)
Moen-Trekweg Moen (13,87 + 10,93 ha)
> Deze terreinen worden aangeduid in groen.

Leiedal, november 2015
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figuur 03: In het structuurplan
voorziene bedrijventerreinen
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Volgende (uitbreidingen van) bedrijventerreinen zijn
voorzien in het structuurplan:
• Site Stropuit Otegem (2,93 ha)
in structuurplan Zwevegem aangeduid voor
opvangen lokale bedrijvigheid op (middel)lange
termijn (GRS p. 171)
> Dit terrein wordt aangeduid in oranje:
ontwikkeling op (middel)lange termijn..
• Site Moenhage Moen (6,99 ha)
uitbreidingsmogelijkheid in structuurplan
aangeduid op voorwaarde van aanleg van de
zuidelijke omleidingsweg (GRS p. 171)
> Deze uitbreiding van terreinen worden
aangeduid in oranje. Voorwaarde(n) wordt(en)
verderop geëvalueerd samen met evaluatie
reeds aangesneden deel.
• Site Spichtestraat Heestert (2,88 ha)
uitbreidingsmogelijkheid in structuurplan
aangeduid op voorwaarde van aanleg van de
zuidelijke omleidingsweg (GRS p. 171)
> Deze uitbreiding van terreinen worden
aangeduid in oranje. Voorwaarde(n) wordt(en)
verderop geëvalueerd samen.met evaluatie
reeds aangesneden deel.
Volgende bedrijventerreinen zijn als
heroriënteringsproject voorzien in het
structuurplan:
• Site Hanssens Knokke
in structuurplan Zwevegem aangeduid
als heroriënteringsproject, om te vormen
naar gemengde zone voor KMO’s (en
gemeenschapsvoorzieningen) (GRS p. 168).
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
• Site Ingooigemstraat-Zolderstraat Otegem
in structuurplan Zwevegem aangeduid als
potentieel heroriënteringsproject, waarvoor de
mogelijkheden nog onderzocht moeten worden
(GRS p. 167). Deze site werd d.m.v. een RUP
(goedgekeurd 26/06/2008) omgezet naar
wonen en landbouw (zie “1.3.3. Bedrijven in
buitengebied, in sectoraal BPA of RUP” op pag.
65).
> Dit terrein wordt aangeduid in rood.
Leiedal, november 2015

Gewenste ruimtelijke structuur van de bedrijvigheid
[Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, figuur 73]
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figuur 04: Paarse sproeten in
regionaalstedelijk gebied
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13.2. Paarse sproeten binnen
regionaalstedelijk gebied
Volgende bedrijvensites vallen hieronder:
•
•
•

Site Bekaert Zwevegem (27,49 ha)
Site Betafence Zwevegem (29,06 + 9,82 ha)
Site Billy Bop’s Zwevegem (1,46 ha)
> Deze terreinen worden aangeduid in groen.

In het centrum van Zwevegem, binnen het
regionaalstedelijk gebied, bevinden zich eveneens
nog een aantal bedrijvensites die in het gewestplan
ingekleurd werden als ‘gemengde woon- en
industriegebieden’. Het gaat hier over:
•
•
•

Site Otegemstraat (0,20 ha)
Site Ommegangstraat (1,12 ha)
Site Lindelaan (0,77 ha)
> Deze terreinen worden aangeduid in groen.

Leiedal, november 2015
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figuur 05: Bedrijven in buitengebied,
in sectoraal BPA of RUP
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13.3. Bedrijven in buitengebied, in
sectoraal BPA of RUP
Volgende bedrijventerreinen/bedrijvensites vallen
hieronder:
Site Parmatam Knokke (BPA 29/11/2000)
0,21 ha
- volledig aangesneden
- actief bedrijf
• Parmatam (verwarming, ventilatie
en airconditioning; vervaardigen van
machines)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen
Site Jolainstraat Sint-Denijs (RUP 5/12/2011)
3,28 ha
- volledig aangesneden
- actief bedrijf
• Beologic (hout-plastic-composiet)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
Site Olieberg Moen (BPA 13/10/2000)
1,34ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• Dierick BVBA (schrijnwerken &
timmerwerken)
• Hestia Houtatelier BVBA (schrijnwerken
& timmerwerken; vloerafwerking &
wandafwerking)
• Tartine Gourmande (bakkerijen,
patisserieën & chocolaterieën)
• Lieven Dessein (grondwerken; overige
vervoer & transport)
• D’haene (overige zakelijke
dienstverlening)
• Dhagrameat (groothandel & industrie;
voeding & drank)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

Leiedal, november 2015

Site Spinnerijstraat Moen (BPA 13/10/2000)
0,57 ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• Thienpont Jörgen (aannemers)
• Kristof Vromant (tuinaanleg,
tuinonderhoud & ontwerp)
• Beauty-Spirit (schoonheidsinstituten &
wellnesscentra)
• De-Decor (schilderwerken)
• Deblauwe Lieven (Aannemers,
Vloerafwerking & wandafwerking)
• M-Devlamynck (overige ICT-diensten)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

- Een achterliggend deel van het terrein
is in eigendom van het bedrijf, maar
zal niet verder worden ontwikkeld. Dit
deel van het terrein zal - o.b.v. het RUP
Otegem Casino - terug omgezet worden
naar landbouwgebied (opp. 9.431 m²) en
natuurgebied (opp. 1.035 m²).
> Dit terrein wordt aangeduid in
rood.
Site Ingooigemstraat-Zolderstraat
Otegem
In structuurplan Zwevegem aangeduid
als potentieel heroriënteringsproject (GRS
p. 167).

Site Vaartstraat Moen (RUP 19/6/2008)
0,8 ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• Alvinne Picobrouwerij (groothandel,
fabricage & industrie, voeding & drank)
• Ambacht CB (schilderwerken)
• Demeestere Schrijnwerken
(schrijnwerken & timmerwerken)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

Deze site werd d.m.v. een RUP
(goedgekeurd 26/06/2008) omgezet
naar wonen en landbouw. Kleine
bedrijven zijn toegelaten als ‘aan het
wonen verwante voorziening’ langs de
bestaande hoofdstraten en dus niet in het
binnengebied.
> Dit terrein wordt aangeduid in
rood.

Site Deweer Otegem (BPA 24/7/1998, RUP in
opmaak)
1,14 ha (gewestplan) ~ 2,97 ha (sectoraal BPA)
- deels aangesneden
- actief bedrijf
• Deweer Gallery (cultuur, sport &
recreatie)
• Art Promotion Deweer (antiek & kunst:
handel & restauratie)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
- Het niet-aangesneden deel van het terrein
is grotendeels in eigendom van het bedrijf, en is
voorzien om op korte termijn aan te snijden voor de
aanleg van parkeergelegenheid voor het bedrijf zelf
(o.b.v. RUP in opmaak).
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
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figuur 06: Paarse sproeten in
buitengebied
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13.4. Paarse sproeten in
buitengebied
Deze sites worden op de volgende pagina’s individueel
afgewogen op basis van de criteria zoals uitgewerkt in
het beleidskader:
• Ruimte
• Milieu
• Mobiliteit
(zie “1.2.2. Opbouw beleidskader” op pag. 56)
Volgende bedrijventerreinen/bedrijvensites vallen
hieronder:
naam site

deelgemeente opp.

conclusie

behoud bestaande
bedrijf/bedrijven?

uitbreiding
mogelijk?

omzetting naar
KMO’s?

Scheldestraat

Otegem

1,29 ha

oranje

ja

onder voorwaarden onder voorwaarden

Walcarius

Otegem

0,67 ha

oranje

ja

onder voorwaarden onder voorwaarden

Zwevegemstraat Otegem
Oost en West

1,93 +
2,18 ha

oranje

ja

mogelijk binnen
paarse zone

onder voorwaarden

Spichtestraat +
uitbreiding GRS

Heestert

2,88 ha

groen
rood

ja

mogelijk binnen
paarse zone

mogelijk binnen
paarse zone

Gauwelstraat

Heestert

0,33 ha

groen

ja

nee (site volledig
ingenomen)

mogelijk binnen
paarse zone

Bertrem

Heestert

1,41 ha

groen

ja

nee (site volledig
ingenomen)

mogelijk binnen
paarse zone

Moenhage +
uitbreiding GRS

Heestert/
Moen

6,99 ha

oranje

ja

mogelijk binnen
paarse zone

onder voorwaarden

Bovenstaand deel van de tabel bevat reeds het
overzicht van de conclusies uit de verdere analyse, te
vinden op de volgende pagina’s.

Leiedal, november 2015
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figuur 07: Scheldestraat _
bestemming en luchtfoto
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Site Scheldestraat Otegem
- deels aangesneden
- actief bedrijf
• aannemer Johny Declercq (bouw)
- deel nooit aangesneden

figuur 08: Scheldestraat _ routes vanaf site naar
E17 (boven: door kern; onder: via Tiegemstraat)

oppervlaktes de waterproblematiek in de
omgeving versterkt.
Relatie met de omgeving
Het terrein grenst aan een aantal
woningen en aan de woonwijk rondom de
Klein Ronsestraat. Er is voldoende ruimte
om de nodige groenbuffers aan te leggen,
en zo de overlast t.a.v. de woningen
zoveel mogelijk te beperken.

Mobiliteit
Om de N36 (richting E17) te bereiken, moet zwaar
verkeer doorheen de kern van Otegem rijden en via
de Ingooigemstraat (aangeduid als lokale weg II).
Dit zet de verkeersleefbaarheid van de kern onder
druk. Een betere, alternatieve route richting N36
loopt via de Tiegemstraat (lokale weg I) (zie “figuur
10: Categorisering van de wegen [mobiliteitsplan
Zwevegem 2012, p. 30]” op pag. 70). Voor verkeer
richting E17 betekent dit een beperkte omweg van
ca. 2,5 km. De nodige maatregelen (o.a. goede
communicatie en bebording) moeten genomen
worden om het gebruik van deze route te stimuleren.
Verkeer richting Kortrijk kan gebruik maken van
de Zwevegemstraat, die aangeduid werd als lokale
vrachtroute (zie “figuur 11: Routes zwaar verkeer
op lokaal niveau [Mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p.
38]” op pag. 71).

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek
behouden blijven.
Het bedrijf kan ook uitbreiden binnen de
bestaande paarse zone, mits de nodige
maatregelen genomen worden rond
• verkeersafwikkeling: kern Otegem
vermijden
• waterbeheersing: infiltratie- of
buffervoorzieningen voor de totale
verharde oppervlakte
• groenbuffers: aanleg groenbuffers op
grenzen met woonzone (behalve t.h.v.
bestaande gebouwen)

De bereikbaarheid van dit terrein is dus goed, mits
nemen van maatregelen om verkeer uit de kern van
Otegem en de Ingooigemstraat te mijden.
Het terrein ontsluit rechtstreeks op de Scheldestraat.
De lokale ontsluiting is dus goed.
Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden deel van het terrein sluit aan bij
de bebouwing van de kern van Otegem. Het nietaangesneden, braakliggende deel van het terrein sluit
aan bij de open ruimte ten zuiden van de kern van
Otegem.

Indien het bestaande bedrijf stopgezet
wordt en er geen nieuw bedrijf kan
worden gevonden voor de site, is een
omzetting naar KMO-ruimte mogelijk onder dezelfde randvoorwaarden.
> Dit terrein wordt aangeduid
in oranje (uitbreiding/omzetting
onder voorwaarden).

figuur 09: Scheldestraat _ niet-aangesneden
terrein binnen paarse sproet

Het terrein grenst aan mogelijk en effectief
overstromingsgevoelig gebied, maar is zelf niet
(mogelijk) overstromingsgevoelig. Wel dienen de
nodige maatregelen te worden genomen om te
voorkomen dat afstromend water van de verharde
Leiedal, november 2015
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figuur 12: Walcarius _ bestemming en
luchtfoto
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Site Walcarius Otegem
- grotendeels aangesneden
- actief bedrijf
• Grivano (grondwerken)
- deel niet aangesneden, in gebruik als tuinzone

Landschappelijke inpassing en water
Het terrein vormt de laatste schakel van
een strook lintbebouwing langsheen de
Zwevegemstraat.
Het onbebouwde, niet aangesneden
deel van de paarse zone is ingericht
als tuinzone bij één van de aanpalende
woningen, en grenst aan de open ruimte.
De bestaande tuin fungeert als buffer
t.a.v. de open ruimte, maar naar de
aanpalende woningen is geen groenbuffer
voorzien.
Het terrein grenst aan mogelijk
overstromingsgevoelig gebied, maar is zelf
niet (mogelijk) overstromingsgevoelig. Wel
dienen de nodige maatregelen genomen te
worden om te voorkomen dat afstromend
water van de verharde oppervlaktes
de waterproblematiek in de omgeving
versterkt.

Mobiliteit
Verkeer richting de E17 Kortrijk/Rijsel en de E403 kan
de Zwevegemstraat volgen richting Zwevegem, en
heeft zo vrij gemakkelijk toegang tot de N391 en de
E17. Verkeer richting E17 Deerlijk/Gent moet langs
relatief kleine wegen langsheen/doorheen Vichte.
Verkeer richting Anzegem kan doorheen de dorpskern
van Otegem en via de Ingooigemstraat (aangeduid
als lokale weg II).
De bereikbaarheid van dit terrein is dus relatief goed.
Het terrein ontsluit naar de Zolderstraat, vanwaar
aansluiting mogelijk is op de Zwevegemstraat (in
het mobiliteitsplan aangeduid als lokale weg I). De
Zolderstraat zelf heeft slechts een beperkte breedte
(4 m wegbreedte, 6,5 m tussen perceelsgrenzen).
Een brede onbebouwde zone vooraan het perceel,
zoals op vandaag aanwezig, is noodzakelijk om
ontsluiting van het bedrijf mogelijk te maken.
Kruisend vrachtverkeer is niet mogelijk t.h.v. de site.
Ook het kruispunt Zolderstraat - Zwevegemstraat is
krap gedimensioneerd. De lokale ontsluiting is dus
niet goed.

figuur 13: Walcarius _ route vanaf site richting
E17/Deerlijk

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek
behouden blijven.
Het bedrijf kan ook uitbreiden binnen de
bestaande paarse zone, mits de nodige
maatregelen genomen worden rond
• lokale ontsluiting: bouwvrije zone
vrijwaren t.b.v. manoeuvreren
• waterbeheersing: infiltratie- of
buffervoorzieningen voor de totale
verharde oppervlakte
• groenbuffers: aanleg groenbuffers op
grenzen met woonzone (behalve t.h.v.
bestaande gebouwen)
Indien het bestaande bedrijf stopgezet
wordt en er geen nieuw bedrijf kan
worden gevonden voor de site, is onder
deze voorwaarden ook een omzetting naar
KMO-ruimte mogelijk.
> Dit terrein wordt aangeduid in
oranje (uitbreiding of omzetting
naar KMO’s onder voorwaarden).

figuur 14: Walcarius _ lokale ontsluiting

De bestaande onbebouwde zone zorgt voor voldoende
manoeuvreerruimte voor verkeer van het bestaande
bedrijf. Opsplitsing in meerdere bedrijven is echter
niet mogelijk, aangezien de manoeuvreerruimte
hiervoor te beperkt is. Bovendien is de breedte van
de Zolderstraat te beperkt en is het kruispunt met de
Zwevegemstraat evenmin geschikt voor bijkomend
vrachtverkeer.
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figuur 15: Zwevegemstraat Oost en
West _ bestemming en luchtfoto
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Sites Zwevegemstraat Oost en West Otegem
- quasi volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• Eliet Europe (Overige groothandel,
fabricage & industrie)
• Eliet (Aannemers)
• Imles (Immobiliën)
• Lesage (Overige diensten)
• Lesage Metaalconstructie
(Metaalindustrie)
- beperkt deel niet aangesneden

rechtstreeks op de Zwevegemstraat aansluit. Dit kan
de lokale ontsluiting van de site sterk verbeteren.

Een zeer beperkt deel van de site is
op vandaag nog niet aangesneden, en
grenst aan de open ruimte. De eventuele
uitbreiding van het bedrijf op deze plek is
zeer beperkt qua oppervlakte.

Landschappelijke inpassing en water
Het terrein vormt de schakel tussen verschillende
stukken lintbebouwing langsheen de Zwevegemstraat
en de Diesveldstraat.
De paarse sproet wordt omgeven door groene open
ruimte.

De paarse zone is niet gelegen in
(mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
Tussen de bedrijfszone en de aanpalende
woningen of de open ruimte zijn geen
groenbuffers voorzien. Op enkele
plaatsen is binnen de huidige inrichting
niet voldoende ruimte voorhanden om
een groenbuffer aan te leggen en zo de
overlast voor de aanpalende woningen te
beperken.

Mobiliteit
Verkeer richting de E17 Kortrijk/Rijsel en de E403
kan de Zwevegemstraat volgen richting Zwevegem,
en heeft zo vrij gemakkelijk toegang tot de
N391 en de E17. Verkeer richting E17 Deerlijk/
Gent moet langs relatief kleine wegen langsheen/
doorheen Vichte. Verkeer richting Anzegem moet
doorheen de dorpskern van Otegem. Dit zet de
verkeersleefbaarheid van de kern onder druk, en is
dus niet wenselijk.
De bereikbaarheid van dit terrein is dus relatief goed,
mits nemen van een alternatieve route om zwaar
verkeer door de kern van Otegem te vermijden.

Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze
plek behouden blijven. De bedrijven
kunnen ook uitbreiden binnen de
bestaande paarse zone.
Indien het bestaande bedrijf stopgezet
wordt en er geen nieuw bedrijf gevonden
kan worden voor de site, is een omzetting
naar KMO-ruimte mogelijk. In dit geval
is een volledige reorganisatie van de
site noodzakelijk, waarbij de nodige
maatregelen worden genomen:
• lokale ontsluiting: aanpassing zodat
rechtstreeks naar Zwevegemstraat
ontsloten wordt
• waterbeheersing: infiltratie- of
buffervoorzieningen voor de totale
verharde oppervlakte
• groenbuffers: aanleg groenbuffers
op grenzen met woonzone en open
ruimte

Een groot deel van de bedrijfsloodsen is rechtstreeks
ontsluitbaar via de Zwevegemstraat. Hierbij dient
aan de straatzijde wel de nodige bouwvrije zone
in acht genomen te worden, om over voldoende
manoeuvreer-ruimte te kunnen beschikken voor inen uitrijdende vrachtwagens.
Een deel van de loodsen en terreinen is (ook)
bereikbaar via de Vichtestraat en de Diesveldstraat,
die erg smal is (4m wegbreedte). Kruisend
vrachtverkeer is hier niet mogelijk. De Diesveldstraat
sluit via 2 opeenvolgende, erg krappe kruispunten
aan op de Zwevegemstraat. De lokale ontsluiting is
dus niet goed (voor de gebouwen die enkel via de
Diesveldstraat ontsluitbaar zijn).
Bij een totale reorganisatie van de site kan evenwel
voorzien worden in een nieuwe ontsluiting, die
Leiedal, november 2015

> Dit terrein wordt aangeduid
in oranje (omzetting onder
voorwaarden).

figuur 16: Zwevegemstraat Oost en West _
lokale ontsluiting
gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage
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figuur 17: Spichtestraat _ bestemming
en luchtfoto
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Spichtestraat Heestert
- bijna volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• Degryze Constructie (metaalindustrie;
reclame, communicatie en marketing)
• Drukkerij Decoscreen (drukkerijen &
uitgeverijen; overige textielproducten)
• Garage Delrue (auto’s: verkoop,
verhuur & onderhoud)
• Schrijnwerkerij De Witte (schrijnwerken
& timmerwerken; deuren en ramen)
• Greta Goeminne Bloemen en planten
(landbouw & tuinbouw)
• Depraetere Geert (landbouw &
tuinbouw)
• Lateur Wouter (schrijnwerken &
timmerwerken)
Deze paarse sproet omvat één onbebouwd perceel ten
oosten van de bestaande bedrijfsgebouwen, grenzend
aan woningen.
Mobiliteit
Verkeer vanaf de bedrijven kan via de Spichtestraat
de gewestweg N8 bereiken om richting Avelgem
te rijden. Verkeer richting Kortrijk/E17 kan via de
Outrijvestraat richting N8 rijden. De bereikbaarheid
van de bestaande bedrijven op de site is dus relatief
goed.
Deze paarse sproet wordt in het GRS aangeduid
als mogelijk uit te breiden, onder voorwaarde van
de aanleg van de omleidingsweg rond Heestert.
Er werden hiervoor nog geen planningsinitiatieven
genomen, de gronden zijn op vandaag nog bestemd
als landbouwgebied in het gewestplan.
Een omleidingsweg rond Heestert (zie “figuur 21:
Routes zwaar verkeer op lokaal niveau _ variante
met omleiding Heestert en nieuwe ontsluitingsweg
Moen [mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p. 40]” op
pag. 82), die in het GRS als voorwaarde gesteld

Leiedal, november 2015

figuur 18: Spichtestraat met zicht op de
bedrijven (vooraan bedrijfswoningen)

de bebouwing van de Spichtestraat en
Outrijvestraat.
Het niet-aangesneden gedeelte van de site
ligt in de open ruimte. Aansnijden van dit
deel van de site betekent een insnijding in
de open ruimte.
De zone is niet aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig.
Hinder
De Spichtestraat is relatief smal, maar
de woningen langs de weg hebben grote
voortuinen waardoor de nodige afstand
t.a.v. de weg aanwezig is. Ook is het
aantal woningen langs deze weg vrij
beperkt. De hinder t.o.v. de woningen
blijft dus eerder beperkt.

werd om de uitbreiding te kunnen aansnijden, werd
na onderzoek door de Provincie (i.k.v. provinciaal
beleidskader omleidingswegen) beoordeeld als niet
noodzakelijk. Een realisatie van deze omleidingsweg,
die de bereikbaarheid van de site zou verbeteren, is
dus niet waarschijnlijk.

Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze
plek behouden blijven en uitbreiden
binnen de bestaande paarse zone.
Indien de bedrijven bijkomende gronden
aansnijden voor uitbreiding (binnen
de paarse zone), dienen de nodige
compenserende maatregelen te worden
genomen i.f.v. de groenbuffering ten
opzichte van de omgeving.

Andere alternatieve ontsluitingsroutes, ter vervanging
van de omleidingsweg, zijn niet gepland of
onderzocht.
Ten zuiden van de paarse sproet loopt de oude
spoorwegbedding, waarop op vandaag een
fietssnelweg gerealiseerd is. Deze strook is eveneens
aangeduid als reservatiestrook voor de omleidingsweg
van Heestert. Ten oosten van de paarse sproet loopt
een belangrijke voetgangers- en fietsersverbinding,
die het centrum van Heestert verbindt met deze
fietssnelweg.

Aansnijden van de uitbreidingszone zoals
vermeld in het GRS is de facto onmogelijk,
door het ontbreken van de omleidingsweg
rond Heestert (of een alternatieve
bijkomende ontsluitingsweg).
> De paarse sproet wordt
aangeduid in groen.
> De uitbreiding van het terrein,
zoals vermeld in het GRS, wordt
aangeduid in rood.

De bestaande bedrijven ontsluiten vrijwel allemaal
rechtstreeks naar de Spichtestraat. De lokale
ontsluiting is dus goed.
Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden gedeelte van de site sluit aan bij
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figuur 19: Bertrem en Gauwelstraat _
bestemming en luchtfoto
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Gauwelstraat Heestert
- volledig aangesneden
- actief bedrijf
• Totaal Interieur Landsheere Stock
(schrijnwerken & timmerwerken)
- grenst aan site TOTAL (0,33 ha op hoek
Gauwelstraat/Keiberg, bestemd als bedrijvigheid
d.m.v. BPA 24/7/1998)

Landschappelijke inpassing en water
De terreinen sluiten aan bij de
lintbebouwing langsheen de N8. De paarse
sproeten worden achteraan omgeven door
groene open ruimte.
Tussen de paarse sproeten en de
aanpalende woningen of de open ruimte
zijn geen groenbuffers voorzien. Op enkele
plaatsen is binnen de huidige inrichting
niet voldoende ruimte voorhanden om
een groenbuffer aan te leggen en zo de
overlast voor de aanpalende woningen te
beperken.

Site Bertrem Heestert
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven
• MB-Fashion (groothandel, fabricage
& industrie; textiel, kledij, leder,
schoenen)
• De Zwaene (aannemers bouw)
• MBT Invest (groothandel, fabricage
& industrie) + Immo De Savaan
(diensten)
• Batisco (aannemers bouw)
• Patrimo (aannemers bouw)
• Land Development Cooperative
(holding, diensten)
• Megabanner Flanders (reclame,
communicatie & marketing, diensten)
• Debetra (transport)
Mobiliteit
Beide terreinen zijn gelegen langs de N8/
Gauwelstraat, met rechtstreekse ontsluiting naar de
gewestweg. De bereikbaarheid van de terreinen is dus
optimaal.

De paarse zone zijn niet gelegen in
(mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze
plek behouden blijven.
De bedrijven kunnen ook uitbreiden
binnen de bestaande paarse zone.
Indien het bestaande bedrijf wordt
stopgezet en er geen nieuw bedrijf
gevonden kan worden voor de site, is een
omzetting naar KMO-ruimte mogelijk.
> Deze terreinen worden
aangeduid in groen.

figuur 20: Bertrem en Gauwelstraat _ lokale
ontsluiting

Site Gauwelstraat ontsluit rechtstreeks naar de
gewestweg. De nodige ruimte voor manoeuvres is
aanwezig, waardoor het verkeer op de gewestweg
niet gehinderd wordt.
Site Bertrem maakt gebruik van een toegangsweg
langsheen de bestaande woningen langs de
gewestweg, louter voor de ontsluiting van de
bedrijven. De lokale ontsluiting is voor beide sites dus
zeer goed.
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figuur 21: Moenhage _
mogelijk overstromingsgevoelig
gebied
watergevoeligheid
en luchtfoto
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Moenhage Heestert/Moen
- deels aangesneden
- 1 actief bedrijf
• Vanneste (transport)
- niet-aangesneden deel opgenomen in GRS (onder
voorwaarde van realisatie omleidingsweg)
Mobiliteit
Het aangesneden gedeelte van de site is gelegen
langs de Stationsstraat, en ontsluit zo richting
N8. De ligging kort bij de N8 is positief, maar de
ontsluiting richting de N8 (via de Stationsstraat)
verloopt problematisch: de verkeersleefbaarheid voor
omwonenden van de Stationsstraat staat reeds onder
druk, en het kruispunt Stationsstraat/N8 is niet goed
uitgerust. De bereikbaarheid van het terrein is dus
niet goed.
Een omleidingsweg rond Heestert (zie “figuur 21:
Routes zwaar verkeer op lokaal niveau _ variante
met omleiding Heestert en nieuwe ontsluitingsweg
Moen [mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p. 40]” op
pag. 82), die in het GRS als voorwaarde gesteld
werd om de achterliggende terreinen te kunnen
aansnijden, werd na onderzoek door de Provincie
(i.k.v. provinciaal beleidskader omleidingswegen)
beoordeeld als niet noodzakelijk. Een realisatie van
deze omleidingsweg, die de bereikbaarheid van de
site sterk zou verbeteren, is dus niet waarschijnlijk.
Wel kan de bereikbaarheid van de site verbeteren
door de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg
voor Moen-Trekweg en IMOG (waardoor de
Stationsstraat sterk ontlast wordt van zwaar
verkeer) en/of de vernieuwing van het kruispunt
Stationsstraat/N8 (waardoor de aansluiting op de
N8 vlotter kan verlopen voor zowel personenwagens
als zwaar verkeer). De plannen voor deze nieuwe
ontsluitingsweg of heraanleg van het kruispunt
verkeren echter nog in de onderzoeksfase.
De lokale ontsluiting van de site is goed, wanneer
ontsloten kan worden via de inrit van het bestaande
Leiedal, november 2015

bedrijf Vanneste. (zie “figuur 22: structuurschets
_ gewenste toestand Moenhage [snelverkennend
onderzoek Moenhage 2007, p. 17]” op pag. <?>)
Afzonderlijke ontsluiting van de achterliggende
gronden via het naastgelegen straatje Moenhage is
onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Dit
omwille van de beperkte breedte van de straat en de
beperkte zichtbaarheid en manoeuvreerruimte op het
kruispunt met de Stationsstraat. Onteigening en sloop
van minstens één van de bestaande woningen op de
hoek Stationsstraat/Moenhage is hiervoor mogelijk
noodzakelijk.

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek
behouden blijven en uitbreiden binnen
de bestaande paarse zone (incl. de zone
die in het gewestplan werd besproken
in relatie tot de omleidingsweg). Indien
het bedrijf bijkomende gronden aansnijdt
voor uitbreiding, dienen de nodige
compenserende maatregelen genomen te
worden i.f.v. de waterbeheersing.
De vestiging van één of meerdere
bijkomende bedrijven is omwille van de
huidige mobiliteitstoestand niet wenselijk.
Vestiging van bijkomende bedrijven
wordt pas mogelijk indien oplossingen
voorhanden zijn m.b.t.
• de bereikbaarheid: aanleg van
een alternatieve ontsluitingsweg
voor Moen-Trekweg en IMOG en/of
heraanleg van het kruispunt met de
N8
• de lokale ontsluiting: geen ontsluiting
via Moenhage maar rechtstreekse
ontsluiting naar de Stationsstraat
• waterbeheersing: infiltratie- of
buffervoorzieningen voor de totale
verharde oppervlakte
• groenbuffers: aanleg groenbuffers
op grenzen met woonzone en open
ruimte
> Dit terrein wordt aangeduid
in oranje (omzetting naar KMO’s
onder voorwaarden).

Voor een eventuele uitbreiding van het bestaande
bedrijf kan de bestaande ontsluiting gebruikt worden.
Ten noorden van de paarse sproet loopt de
oude spoorwegbedding, waarop op vandaag een
fietssnelweg gerealiseerd is. Deze strook is eveneens
aangeduid als reservatiestrook voor de omleidingsweg
van Heestert. Deze fietsverbinding moet ten allen
tijde gevrijwaard worden.
Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden gedeelte van de site sluit aan bij de
bebouwing van de Stationsstraat, de ontsluitingsweg
voor Moen.
Het niet-aangesneden gedeelte van de site ligt in
de open ruimte. Aansnijden van dit deel van de site
betekent een insnijding in de open ruimte.
Een aanzienlijk deel van de site is gelegen in
mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
Hinder
Het bestaande bedrijf veroorzaakt weinig tot geen
hinder voor de omwonenden. Wel draagt het bedrijf
(in beperkte mate) bij aan de verkeersdruk in de
Stationsstraat.
Bijkomende bedrijven vergroten de
verkeersaantrekking van de site, en zullen de
verkeersleefbaarheid in de Stationsstraat verder
onder druk zetten.
gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage
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figuur 26:
25: Overzicht
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volgens
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13.5. Overzicht
(zie “figuur 24: overzicht evaluatie paarse sproeten”
op pag. 84)
naam site

deelgemeente

opp.
(in ha)

conclusie

nieuwe ruimte
voor bedrijvigheid/KMO’s?

Bestaande en in het structuurplan voorziene bedrijventerreinen
BT Losschaert

kern Zwevegem

25,81

groen

BT De Blokken II

kern Zwevegem

13,26

groen

BT Esserstraat

kern Zwevegem

10,75

groen

BT Breemeers

kern Zwevegem

19,97

groen

BT Pannenbakkersstraat Knokke

5,27

groen

BT Oude Spoorweg

Sint-Denijs

2,16

groen

BT Moen-Trekweg

Moen

24,8

groen

GRS site Stropuit

Otegem

2,93

oranje

GRS site Moenhage

Moen

6,99

oranje

GRS site Spichtestraat

Heestert

2,88

oranje

GRS site Hanssens

Knokke

groen

heroriënteringsproject

GRS site
Ingooigemstraat Zolderstraat

Otegem

rood

herbestemd naar wonen

grotendeels ingevuld of bestemd
voor (middel)grote bedrijven

onder voorwaarden
(zie GRS + zie verder)

Paarse sproeten binnen regionaalstedelijk gebied
Bekaert

regionaalstedelijk gebied

27,49

groen

Betafence

regionaalstedelijk gebied

38,88

groen

Billy Bop’s

regionaalstedelijk gebied

1,46

groen

Otegemstraat

regionaalstedelijk gebied

0,20

groen

Ommegangstraat

regionaalstedelijk gebied

1,12

groen

Lindelaan

regionaalstedelijk gebied

0,77

groen
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naam site

deelgemeente

opp.
(in ha)

conclusie

nieuwe ruimte
voor bedrijvigheid/KMO’s?

Bedrijven in buitengebied, in sectoraal BPA of RUP
Parmatam

Knokke

0,21

groen

site volledig ingenomen

Jolainstraat

Sint-Denijs

3,28

groen

site volledig ingenomen

Olieberg

Moen

1,34

groen

site volledig ingenomen

Spinnerijstraat

Moen

0,57

groen

site volledig ingenomen

Vaartstraat

Moen

0,80

groen

site volledig ingenomen

Deweer

Otegem

2,97

groen
rood

site volledig ingenomen
(deel in omzetting naar landbouw)

Ingooigemstraat Zolderstraat

Otegem

rood

herbestemd naar wonen

Paarse sproeten in buitengebied

86

Scheldestraat

Otegem

1,29

oranje

deels aangesneden voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Walcarius

Otegem

0,67

oranje

grotendeels aangesneden voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Zwevegemstraat Oost
en West

Otegem

1,93 +
2,18

oranje

grotendeels aangesneden voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Spichtestraat +
uitbreiding GRS

Heestert

2,88

groen
rood

grotendeels aangesneden geen uitbreiding paarse sproet

Gauwelstraat

Heestert

0,33

groen

site volledig ingenomen

Bertrem

Heestert

1,41

groen

site volledig ingenomen

Moenhage +
uitbreiding GRS

Heestert/Moen

6,99
ha

oranje

deels aangesneden voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting
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14. Conclusie
Deze analyse werd uitgevoerd om een antwoord
te kunnen geven op een aantal vragen rond de
bestaande ‘paarse sproeten’, veelal m.b.t. de
bestemming ‘milieubelastende industrie’ en de
mogelijke uitbreidingen of nieuwe invullingen op deze
sites.

Van de paarse sproeten in het buitengebied zijn
een aantal sites volledig ingenomen door één of meer
zetelende bedrijven. Ook deze sites kunnen bestemd
blijven voor economische activiteiten. Deze sites
leveren op vandaag geen aanbod aan ruimte voor
nieuwe bedrijven.

Binnen de gemeente Zwevegem is er een zeker
aanbod aan bestaande bedrijventerreinen en paarse
sproeten binnen regionaalstedelijk gebied. Deze
terreinen zijn veelal bedoeld voor middelgrote of
grote bedrijven, of zijn op vandaag nog volledig in
gebruik door één of meerdere bedrijven.

Voor een aantal van deze paarse sproeten in
buitengebied werden voorwaarden geformuleerd
waaraan voldaan moet worden vooraleer uitbreiding
van het bestaande bedrijf of vestiging van nieuwe
bedrijven mogelijk is.

Er werd in deze studie dan ook voornamelijk gefocust
op de paarse sproeten in buitengebied (met of zonder
sectoraal BPA of RUP). In de voorgaande analyse
werden deze sites bestudeerd, en werden waar nodig
de knelpunten en randvoorwaarden aangehaald.
De paarse sproeten in het buitengebied die in het
verleden d.m.v. een sectoraal BPA of RUP werden
(her)bestemd, zijn allemaal volledig ingenomen
door één of meer zetelende bedrijven, op schaarse
uitbreidingsruimte bij deze bedrijven na. Deze
sites kunnen bestemd blijven voor economische
activiteiten. Op vandaag leveren deze sites geen
aanbod aan ruimte voor nieuwe bedrijven.

De meeste van deze sites zijn op vandaag (bijna)
volledig ingenomen door één of meerdere zetelende
bedrijven. De (soms beperkte) nog beschikbare
ruimte is in vele gevallen voornamelijk dienstig als
beperkte uitbreiding bij de bestaande bedrijven.
Enkel op de sites Scheldestraat (Otegem) (zie “Site
Scheldestraat Otegem” op pag. 69) en Moenhage
(Heestert/Moen) (zie “Moenhage Heestert/Moen” op
pag. 81) is op heden nog vrije ruimte beschikbaar
in een oppervlakte die in aanmerking komt voor
de vestiging van (een aantal) nieuwe kleinschalige
bedrijven.

Eén site werd - zoals reeds aangegeven in het GRS omgezet naar een woonbestemming. Bij één site werd
een deel van de niet-aangesneden ruimte aangeduid
als ‘niet te behouden als economische activiteit’.
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