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Deze screeningsnota moet samen gelezen worden met de toelichtingsnota 

van het voorontwerp (januari 2017)
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1. Opmaak gemeentelijk rup 
douterloigne

1.1. Initiatiefnemer

Gemeente Anzegem

De Vierschaar 1

8570 Anzegem

1.2. Opdrachthouder

Intercommunale Leiedal

President Kennedypark 10

8500 Kortrijk

rup@leiedal.be

1.3. Voorwerp

1.3.1. Het RUP is een plan

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de 

defi nitie plan zoals geformuleerd door het D.A.B.M.

1.3.2. 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.

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

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

• 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 10a 

‘industrieterreinontwikkeling’ en 10b  ‘stadsontwikkelingsproject’ van bijlage III.  

Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied (ca. 5 ha) op lokaal niveau, 

namelijk de reconversie van een voormalige bedrijfssite tot een gemengd project 

met een lokaal bedrijventerrein, woonontwikkeling en een recreatieve groenzone. 

Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

• Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle eff ect op 

speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het 

decreet van 21 oktober 1997 betreff ende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-plicht, maar 

wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreff end plan op basis van een screening 

geoordeeld of het plan aanzienlijke milieueff ecten kan hebben.
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1.4. Beschrijving en verduidelijking van het plan

1.4.1. Ligging

Provincie   West-Vlaanderen

Arrondissement   Kortrijk

Gemeente  Anzegem

Deelgemeente  Anzegem

1.4.2. Feitelijke toestand

Het plangebied, ongeveer 5 ha in oppervlakte, omvat:

- 4 ha bedrijfsgronden met de gebouwen, installaties en stapelruimte van het bedrijf 

Douterloigne ten noorden van de Vichtsesteenweg. Het bedrijf heeft zijn activiteiten in 

2015 verplaatst naar een vestiging in Doornik, waardoor er geen activiteit meer is. Het 

bedrijf Douterloigne behoudt wel zijn productie van betongewelven op zijn site ten zuiden 

van de Vichtsesteenweg.

- ongeveer 1 ha deels woningen met tuinen en deels een weiland.

Zie verder in het voorontwerp onder 2 ‘Feitelijke toestand’.

1.4.3. Uitgangspunten en doelstellingen

Het RUP wordt opgemaakt in functie van de bepalingen binnen het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan om, bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, een afweging te 

doen naar een nieuwe  invulling van de bedrijfssite Douterloigne op Heirweg: 

- vestiging van nieuwe KMO’s of ambachtelijke bedrijven

- reconversie naar een nieuw centrumgebied met hoofdzakelijk woonprojecten

Na een analyse van de behoeften en de potenties van de site en na een ontwerp-workshop 

heeft het gemeentebestuur gekozen voor een combinatie onder de vorm van een 

gemengd project met een lokaal bedrijventerrein, woonontwikkeling en een recreatieve 

groenzone .

De doelstellingen zijn:

• ruimte bieden voor lokale bedrijven met een aanbod aan grotere en kleinere kavels

• plaats bieden voor een dertigtal nieuwe woningen als versterking van de 

woonkern van Heirweg

• het creëren van een groene recreatieve zone gericht op het spelen en de infi ltratie/

buff ering van (hemel)water

• het versterken van het publiek domein met onder meer een plein bij het 

binnenkomen van de woonkern

• het aanvullen van een netwerk aan trage verbindingen voor fi etser en wandelaar

• een buff erende werking t.o.v. de aanpalende woningen

• het behouden van de huidige woningen

Zie verder in het voorontwerp onder 5 ‘Planningsopties’.

1.4.4. Voorgeschiedenis en eventueel al genomen beslissingen

Er is reeds een gemeentelijk RUP ANZ 19-2 ‘Douterloigne’ opgemaakt en goedgekeurd 

na een planologisch attest aangevraagd door Douterloigne om zijn (deels zonevreemde) 

activiteiten op de site verder te zetten. Voor het RUP ‘Douterloigne’ werd een ontheffi  ng 

verleend (op basis van een eerste schetsontwerp) door de dienst milieueff ectrapportage 

op 12 januari 2010.

0 250 500 MetersTopografische kaart
Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997
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1.4.9. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen 
en mate van fl exibiliteit

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen vanuit de 

verschillende adviserende instanties naar aanleiding van de plan-MER-screening, vanuit 

de adviezen in het kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, de 

behandeling van de adviezen op de GECORO...

1.4.10. Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande 
milieuproblemen

Er zijn geen specifi eke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd zijn.

Met het verdwijnen van een productie van betonproducten verdwijnt een potentiële 

hinderbron naar de omgeving. De kleinschalige lokale bedrijven zullen een meer beperkte 

impact hebben op de omgevingskwaliteit dan de oorspronkelijke activiteiten.

1.4.11. 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 voorontwerp omvat heel wat informatie over het plangebied, met bijhorend 

kaartmateriaal.

1.4.12. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het 
beginstadium worden ingecalculeerd

Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet, Vlarem, 

stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de stedenbouwkundige voorschriften van 

het RUP bij tot het voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring van de 

omgeving tot een aanvaardbaar niveau.

1.4.13. 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 plan-

MER-screening.

Het RUP is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 

Anzegem.

Het RUP ligt niet binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied of kleinstedelijk 

gebied. 

Het plangebied is opgenomen in het herbevestigd agrarisch gebied.

1.4.5. Het plangebied is geen voorwerp van een vroegere plan-
MER of een project-MER.
Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het 
kader vormen

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor een reconversieproject op 

de site van een voormalige productieentiteit van betonproducten: 

• infrastructuurwerken voor de wegenis en het bouwrijp maken van het terrein 

(zowel bedrijvenzone als woonzone)

• vestiging van een tiental kleinschalige lokale bedrijven, waarvan een aantal met 

bedrijfsgebonden huisvesting

• een woonproject voor een dertigtal nieuwe woningen en collectieve parkeerhavens

• aparte ontsluiting voor autoverkeer van het lokaal bedrijventerrein en het 

woonproject

• kwalitatieve inrichting van het publiek domein met een groen plein bij de toegang 

tot het bedrijventerrein 

• groene buff er t.o.v. de aanpalende woongebieden

• aanleg van wandel- en fi etsverbindingen

• aanleg van een receatieve speelzone met ruimte voor waterinfi ltratie/buff ering

1.4.6. 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 Anzegem.

Het plangebied ligt binnen het herbevestigd agrarisch gebied van de Leieregio, maar de 

betreff ende omzendbrief is niet van toepassing op de huidige bestemmingen wonen en 

bedrijvigheid.

1.4.7. Beoordeling of het plan grens- of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben

Het plangebied is gelegen op meer dan 10 km van de grens met Frankrijk of 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 eff ecten optreden.

1.4.8. Fase van opmaak van het plan of programma

Voorlopige versie Defi nitieve versie

startnota

schetsontwerp juli 2016

voorontwerp januari 2017

ontwerp
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2. Inschatting van mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten 
(screening)

2.1. Beschrijving en inschatting van de mogelijke 
milieueffecten

2.1.1. Algemene methodiek

De screening van de milieueff ecten verloopt in drie stappen:

1. Voor een eerste inschatting van de milieueff ecten worden in een 

“ingreepeff ectschema” de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het plan 

kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst 

aan de verschillende eff ectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard 

zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. 

De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueff ecten van 

het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke 

ordening, de biodiversiteit, de fauna en fl ora, de energie- en grondstoff envoorraden, 

de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het 

licht, de stoff elijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de mobiliteit 

en de samenhang tussen de genoemde factoren. De disciplines waar mogelijk een 

signifi cant negatief eff ect verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze 

eff ectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven. Daarna worden de ingrepen 

en hun eff ect beschreven, aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele 

leemten in de kennis. 

2. Hieruit volgt een globale beoordeling van de eff ecten voor de verschillende 

eff ectdisciplines.

2.1.2.  Ingreepeffectschema

Voor de screening van de milieueff ecten worden in een “ingreepeff ectschema” de 

mogelijke activiteiten die op basis van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd 

bekeken op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende 

eff ectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin 

ook verschillend beoordeeld worden. De disciplines waar mogelijk een negatief eff ect 

verwacht wordt, worden dan verder in 3.3. uitgewerkt.

Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines
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Infrastructuurwerken 

voor bedrijvenzone, 

buff erzone, groenzone 

en woonzone

ca 4 ha T N* N* N* N N* N* N N* N N N* N

Lokale bedrijvigheid 

met een tiental 

bedrijven

ca. 3 ha P N* N* N N N* N* N* N* N N N N*

Woonontwikkeling 

met een dertigtal 

nieuwe woningen

ca. 1 ha P N* N* N N N N N N / / N N*

Kwalitatieve inrichting 

van openbaar domein, 

groenstructuren en 

netwerk van trage 

wegen

ca. 0,5 ha P N N* N* N N N* N N N N N* N*

Gebruik van de 

recreatieve groenzone

ca. 1 ha P N* N* N* N N N* N N* N N N N

N: niet signifi cant eff ect

N*: waarschijnlijk niet signifi cant eff ect, eff ect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer 

lokaal eff ect

S*: mogelijk signifi cant eff ect – verder te onderzoeken

S: signifi cant eff ect

T: tijdelijk eff ect

P: permanent eff ect

/: niet relevant

+: positief eff ect
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2.2.3. Uitvoeringsalternatieven

Het plangebied is een grootschalige bedrijfssite met een productiehal voor 

betonproducten, stapelruimte in open lucht en een gebouw voor garage. Nu het bedrijf 

hier zijn productie stopt, dient een reconversie zich op.  Een heroriëntatie van het 

plangebied tot een lokaal bedrijventerrein en/of woonproject werd opgenomen binnen 

het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem. 

In een workshop werd via de methodiek van ontwerpend onderzoek gezocht op welke 

manier het plangebied optimaal kan ingevuld worden in samenhang met een visie op het 

functioneren en de verschijningsvorm van het dorp Heirweg als kleine woonkern. 

Een andere invulling of zonering, bv. volledig als woongebied, bedrijvenzone of 

groengebied zou dan ook niet in overeenstemming zijn met de beleidsopties van het 

gemeentebestuur. Het vooropgestelde programma voor een gemengd project voldoet aan 

de lokale behoeften voor de woonkern van Heirweg.

Ook een terugkeer naar de oorspronkelijke gewestplanbestemming van een deel van het 

plangebied naar ‘agrarisch gebied’ is niet aangewezen gezien het gedurende dertig jaar als 

bedrijf werd verhard.

Een grote meerwaarde van het RUP is het voorzien van 1 ha recreatief speelgroen om het 

tekort aan groene gebruiksruimte op Heirweg op te lossen.

Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere 

uitvoeringsalternatieven onderzocht.

2.2. Planalternatieven

2.2.1. Locatie-alternatieven

Het RUP Douterloigne is gericht op een reconversie van een bedrijfssite waar de productie 

van betonproducten is gestopt. Binnen het plangebied zijn er nog ongeveer 4 ha 

beschikbaar voor reconversie. Het huidige gemeentelijk RUP 19.2 (opgemaakt nà een 

planologisch attest) voorziet de bestemming specifi ek voor één grootschalig bedrijf zoals 

Douterloigne. Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Anzegem werd voor 

deze site aangegeven om, bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, een afweging te doen 

naar een nieuwe  invulling. 

- vestiging van nieuwe KMO’s of ambachtelijke bedrijven

- reconversie naar een nieuw centrumgebied met hoofdzakelijk woonprojecten

Na een analyse van de behoeften en de potenties van de site en een ontwerpend 

onderzoek tijdens een workshop, heeft het gemeentebestuur gekozen voor een 

combinatie onder de vorm van een gemengd project met een lokaal bedrijventerrein, 

woonontwikkeling en een recreatieve groenzone.

Binnen het plangebied wordt een ingesloten weiland binnen de gewestplanbestemming 

‘landelijk woongebied’ meegenomen dat actueel, maar potenties heeft tot kernversterking 

door het als eff ectief woongebied te ontwikkelen. 

Het RUP is dus sterk gelinkt aan deze locatie en de nieuwe opportuniteiten na het vertrek 

van het bedrijf Douterloigne in functie van de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 

kernversterking voor de woonkern van Heirweg. 

Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere locatie-alternatieven 

onderzocht.

2.2.2. Nulalternatief

In het nulalternatief blijven de voorschriften van het RUP Anzegem 19-2 Douterloigne 

geldig voor de bedrijfssite als ‘zone voor bedrijvigheid’ met een aantal overdrukken om de 

bouwzone en de buff erzones af te bakenen. De voorschriften van dit RUP zijn op maat van 

het bedrijf Douterloigne en laten weinig ruimte voor een andere invulling dan een groot 

productiebedrijf zoals betonproducten. Zoals bepaald in het ruimtelijk structuurplan ziet 

het gemeentebestuur een opportuniteit om de kern van Heirweg te versterken door een 

gemengd project met lokale bedrijvigheid, wonen en recreatief groen. 

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop voor een ontwerpend 

onderzoek een ruimtelijk concept voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een 

bijhorende inrichtingsschets. De concepten en aangepaste zonering worden met het RUP 

vertaald naar een verordenend plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

Zonder een bestemmingswijziging via het RUP en nieuwe voorschriften kunnen deze 

opties van het gemeentebestuur om de nodige ruimtelijke kwaliteit te garanderen, niet 

gerealiseerd worden. 

Voor een deel van het plangebied dat nog onder de gewestplanbestemming als landelijk 

woongebied valt, is er strikt genomen geen bestemmingswijziging nodig, maar dit RUP 

wil de principes en randvoorwaarden vastleggen die volgen uit het inrichtingsplan. In het 

nulalternatief zijn er dan ook geen garanties voor een optimale en duurzame invulling als 

kernversterkend wonen.

Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze plan-MER-

screening.
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0 0,5 1 Kilometers

Seveso bedrijven
Bron: LNE, mei 2013
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2.3. Beschrijving en inschatting van de mogelijke 
milieueffecten

2.3.1. EFFECT OP DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID 
VAN DE MENS

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 

Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met 2 

locaties respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. 

Het plangebied omvat 4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 

hier betonproducten produceerde. Op deze site bevinden zich de bedrijfsgebouwen en 

installaties en is een groot deel van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in 

open lucht van betonklinkers. Een kleine strook is bebost met een mengeling van bomen 

en struiken. Rond het bedrijf is een bomenrij van Italiaanse populieren als (minimaal) 

groenscherm. Een woning is volledig omsloten door het bedrijf Douterloigne.

Het plangebied strekt zich verder uit naar het oosten met één ha ‘landelijk woongebied’, 

reeds bebouwd met woningen langs de Vichtsesteenweg maar met een nog ca 0,5 ha 

onbebouwd achterliggend gebied. 

Het plangebied grenst:

• ten (zuid-)oosten aan de woonkern van Heirweg met een mix aan ouderen en 

recente woningen met tuinen. De Klokkentuin is een verkaveling van de jaren ‘70 

en ‘80.

• ten noorden en ten westen aan een open-ruimtegebied met een agrarisch 

landschap met enkele residentiële villa’s met parktuinen op grote kavels

• ten zuiden aan de Vichtsesteenweg met de productievestiging van Douterloigne 

(nu overgenomen door de groep CRH) waar nog betongewelven worden gemaakt. 

Er is geen actuele bedrijvigheid meer in het plangebied, de milieuvergunningen voor 

Douterloigne zijn vervallen na twee jaar inactiviteit. De gronden van de bedrijfssite zijn 

ondertussen verkocht in functie van een gemengd project. 

De resterende productieactiviteiten van Douterloigne, buiten het plangebied, ten zuiden 

van de Vichtsesteenweg blijven potentieel een bron van hinder (stof, lawaai, verkeer...) voor 

de omgeving. In samenspraak met het bedrijf werden talrijke maatregelen genomen om 

de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

Volgens de milieudienst van Anzegem zijn er geen recente klachten of andere vormen van 

structurele milieuhinder in relatie met het plangebied. Er zijn geen specifi eke problemen 

gekend i.v.m. de gezondheid of de veiligheid van mensen.

Binnen het plangebied en binnen de dorpskern van Heirweg is er, afgezien van de beboste 

strook op de site Douterloigne en de tuinen, geen groen aanwezig. Voor de woonkern 

van Heirweg is er vrijwel geen publiek groen, enkel een oude tramlijn vormt een groene 

corridor ten zuiden van Heirweg.

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

Een onbebouwd achterliggend perceel is nog in landbouwgebruik als weiland. De ruime 

omgeving van het plangebied wordt gedomineerd door de agrarische gebruiksruimte van 

het interfl uvium tussen Leie en Schelde. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor een reconversie van de site Douterloigne 

met een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en 

recreatief groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de behoefte 

en de draagkracht van de woonkern van Heirweg. Binnen Anzegem is er een grote vraag 

naar kleine percelen voor plaatselijke ondernemers. Lokale bedrijvigheid die niet hinderlijk 

is kan best nabij de woonkernen en wordt behouden om het ruimtelijk rendement te 

verhogen.  

Het creëren van een groene recreatieve zone ten noorden van de site is gericht op het 

spelen in natuurlijke omgeving. Bijkomend wordt een verbinding gecreëerd tussen de 

Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat voor wandelaars en fi etsers die verder loopt via 

het oude tracé van een tramlijn richting het plaatselijk voetbalveld.

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop via ontwerpend onderzoek 

een ruimtelijk concept voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende 

inrichtingsschets. Deze concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend 

plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale bedrijven’  met een 

overdruk voor bedrijfsgebonden huisvesting en ‘zone voor wonen’. Een groene rand 

(zone voor openbaar groen met recreatieve dagfunctie) zorgt voor een buff ering t.o.v. de 

omgeving.

Een tiental bedrijven, waarvan enkele met een verplichte bedrijfsgebonden huisvesting, 

kunnen zich vestigen op de zone voor lokale bedrijven. Milieubelastende of -vervuilende 

bedrijven, Seveso-inrichtingen of verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegestaan.

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem-indelingslijst dienen een 

milieuvergunning (in de toekomst een omgevingsvergunning) te hebben. De Vlarem II 

voorwaarden bevatten de voorschriften en normen om de hinder voor de omgeving te 

beperkten 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. 

Gezien de vroegere productie-activiteiten van Douterloigne als betonfabriek, samen 

met het vele transport, een hoog risico betekende voor de omgeving, zal het lokale 

bedrijventerrein en de vestiging van kleinschalige KMO-bedrijven een kwalitatieve 

verbetering inhouden voor de leefomgeving.

De bestaande woningen aan de Vichtsesteenweg in het plangebied worden ‘zone voor 

wonen met beperkte nevenfuncties’. Een deel van de bedrijfssite wordt, samen met het 

onbebouwd deel buiten het bedrijf, bestemd als ‘zone voor wonen’. Hier worden de 

inbreidingsmogelijkheden en kernversterking nabij de bebouwde kern om de impact 

van gezinsverdunning en toename van aantal inwoners op te vangen. Een woonproject 

dient aandacht te besteden aan zorgvuldig ruimtegebruik, de leefomgeving en de 

nodige ruimtelijke kwaliteit zoals voldoende buurtgroen. Met de komst van een 30-tal 

nieuwe woningen die aan alle hedendaagse comfort- en energieeisen voldoen, wordt het 

woningenbestand verder verduurzaamd.

Een bijzondere meerwaarde van het RUP is het voorzien van 1 ha recreatief speelgroen en 

groene as tussen de Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat om het tekort aan groene 

gebruiksruimte op Heirweg te verhelpen. Tevens worden nog twee pleintjes voorzien als 

buurtgroen ter versterking van het dorpskarakter en de beeldkwaliteit.

Binnen het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen en worden geen Seveso-

activiteiten toegelaten. Er zijn geen Seveso-inrichtingen gelegen binnen de 2 kilometer. Er 

moet dan ook geen ruimtelijk veiligheidsrapport worden opgemaakt.

Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de discipline mobiliteit.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken 

• /

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 

Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met     

2 locaties, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. 

Het plangebied omvat 4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 

hier betonproducten produceerde. Op deze site bevinden zich de bedrijfsgebouwen en 

installaties en is een groot deel van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in 

open lucht van betonklinkers. Een kleine strook is bebost met een mengeling van bomen 

en struiken. Rond het bedrijf is een bomenrij van Italiaanse populieren als (minimaal) 

groenscherm. Een woning is volledig omsloten door het bedrijf Douterloigne.

Het plangebied strekt zich verder uit naar het oosten met één ha ‘landelijk woongebied’, 

reeds bebouwd met woningen langs de Vichtsesteenweg maar met een nog ca 0,5 ha 

onbebouwd achterliggend gebied. 

Het plangebied grenst:

• ten (zuid-)oosten aan de woonkern van Heirweg met een mix aan oudere en 

recente woningen met tuinen. De Klokkentuin is een verkaveling van de jaren ‘70 

en ‘80

• ten noorden en ten westen aan een open-ruimtegebied met een agrarisch 

landschap met enkele residentiële villa’s met parktuinen op grote kavels

• ten zuiden aan de Vichtsesteenweg met de productievestiging van Douterloigne 

(nu overgenomen door de groep CRH) waar nog betongewelven worden gemaakt 

Er is geen actuele bedrijvigheid meer in het plangebied, de milieuvergunningen voor 

Douterloigne zijn vervallen na twee jaar inactiviteit. De gronden van de bedrijfssite zijn 

ondertussen verkocht in functie van een gemengd project. 

Binnen het plangebied en binnen de dorpskern van Heirweg is er, afgezien van de beboste 

strook op de site Douterloigne en de tuinen, geen groen aanwezig.  Voor de woonkern 

van Heirweg is er vrijwel geen publiek groen, enkel een oude tramlijn vormt een groene 

corridor ten zuiden van Heirweg.

Op het gewestplan is het plangebied oorspronkelijk deels agrarisch gebied en deels 

landelijk woongebied. Een gemeentelijk RUP ANZ 19-2 heeft echter de bestemming 

van de site Douterloigne gewijzigd naar aanleiding van een planologisch attest. Hierbij 

kreeg de site de bestemming ‘zone voor bedrijvigheid’ met een aantal overdrukken om 

de bouwzone af te bakenen. Het noorden van de site kreeg met het RUP de bestemming 

‘zone voor stapelen in open lucht’ en de randen ‘zone voor buff ergroen/groenscherm’. De 

bestemming als ‘landelijk woongebied’ van het gewestplan blijft van kracht in het oostelijk 

deel van het plangebied.

In het provinciaal structuurplan zijn de woonkernen van  Anzegem en Vichte aangeduid als 

hoofddorp, de woonkern van Heirweg is dus niet als hoofddorp geselecteerd.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zijn volgende elementen van belang voor het 

plangebied.

- verdichten van de dorpskernen en het verhogen van de leefbaarheid

- streven van een optimale ontsluiting van verkeersgenererende economische activiteiten

- focussen op lokale economische activiteiten en het streven naar een gerichte verweving

Volgende punten worden aangegeven met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 

structuur van de deelkern Heirweg: 

- Woonlinten (GRS, Richtinggevend gedeelte, p. 65)

De lintbebouwing langs de Vichtsesteenweg en de Schaagstraat moeten vooral op het 

wonen gericht blijven.
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inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking zijn toegelaten.

Een deel van de bedrijfssite wordt, samen met het onbebouwd deel buiten het 

bedrijf,  bestemd als zone voor wonen. Hier worden de inbreidingsmogelijkheden 

en kernversterking nabij de bebouwde kern om de impact van gezinsverdunning en 

toename van aantal inwoners op te vangen. Het woonproject krijgt het karakter van 

een rustig woonerf waarbij het parkeren collectief gebeurt in twee parkeerhavens. Er is 

geen doorgang voor autoverkeer tussen het bedrijventerrein en het woonproject. Een 

woonproject dient aandacht te besteden aan zorgvuldig ruimtegebruik, de leefomgeving 

en de nodige ruimtelijke kwaliteit zoals voldoende buurtgroen. Met de komst van een 30-

tal nieuwe woningen die aan alle hedendaagse comfort- en energieeisen voldoen, wordt 

het woningenbestand verder verduurzaamd.

Het creëren van een groene recreatieve zone ten noorden van de site is op maat van het 

spelen in natuurlijke omgeving met ruimte voor water. Bijkomend wordt een verbinding 

gecreëerd tussen Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat voor wandelaars en fi etsers met 

een toekomstige verlenging via het oude tracé van een tramlijn.

Tevens worden in het RUP nog twee pleintjes voorzien als buurtgroen ter versterking van 

het dorpskarakter en de beeldkwaliteit.

Een grote meerwaarde van het RUP is het voorzien van 1 ha recreatief speelgroen om 

het tekort aan groene gebruiksruimte op Heirweg op te lossen. Voor de inrichting van 

de recreatieve groenzone wordt in het kader van het lne-project ‘natuur begint op de 

tekentafel’ samengewerkt met de Hogeschool Gent met het oog op het verhogen van de 

biodiversiteit nabij bedrijvenzones. 

In de ruimtebalans is er een verschuiving van

• categorie ‘bedrijvigheid’ naar ‘zone voor wonen’ ca. 0,5 ha 

• categorie ‘bedrijvigheid’ naar ‘zone voor groen’ ca. 1 ha 

• categorie ‘bedrijvigheid’ naar ‘zone voor lijninfrastructuur’ ca. 0,1 ha

Hiermee treedt het stelsel van planbaten en planschade in werking. 

Het plangebied ligt binnen het herbevestigd agrarisch gebied, maar de omzendbrief is niet 

van toepassing op de bestemmingen wonen en bedrijvigheid. 

Met de realisatie van het woonproject zal ook het mogelijk landbouwgebruik van 

een nog onbebouwd weiland een einde nemen. Op dit perceel is geen professioneel 

landbouwgebruik geregistreerd.  

Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de discipline mobiliteit.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee

- Dorpsspecifi eke functies voor Heirweg (GRS, Richtinggevend gedeelte, p. 66)

De deelkern van Heirweg bevat eveneens een aantal waardevolle specifi eke functies. De 

Sint-Theresiakerk en de gemeenschapsvoorzieningen in de nabije omgeving moeten als 

belangrijke ontmoetingsplaatsen blijven gelden. Dwars op de Krommebeek, moet de oude 

spoorwegbedding een groene en recreatieve as door de dorpskern van Heirweg vormen. 

- Bedrijvigheid met groenbuff er (GRS, Richtinggevend gedeelte, p. 66)

Bij het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten op de site ten noorden van de 

Vichtsesteenweg dient een grondige afweging te gebeuren naar nieuwe mogelijke 

activiteiten:

- De vestiging van nieuwe KMO’s of ambachtelijke bedrijven. Een dergelijk project dient 

ook als een suggestie t.a.v. de provincie West-Vlaanderen te worden beschouwd.

- Of de reconversie naar een nieuw ‘centrumgebied’ met hoofdzakelijk woonprojecten. Een 

dergelijk project kan op gemeentelijk niveau worden uitgewerkt.

Het plangebied is niet opgenomen in een regionaal of kleinstedelijk gebied en behoort 

dus tot het buitengebied. Het plangebied is ook volledig opgenomen in het herbevestigd 

agrarisch gebied van de buitengebiedregio ‘Leie’.

Een vrijliggend perceel (ca 0,5 ha) is nog in landbouwgebruik als weiland voor schapen, 

maar is niet opgenomen in de inventaris van de gebruikspercelen door professionele 

landbouw. De ruime omgeving van het plangebied wordt gedomineerd door de agrarische 

gebruiksruimte van het interfl uvium tussen Leie en Schelde. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor een reconversie van de site Douterloigne 

met een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en 

recreatief groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de behoefte en 

de draagkracht van de woonkern van Heirweg. Binnen Anzegem is er een grote vraag naar 

kleine percelen voor plaatselijke ondernemers. Lokale bedrijvigheid die niet hinderlijk is 

kan best nabij de woonkernen wordt behouden om het ruimtelijk rendement te verhogen.  

Deze optie is in overeenstemming met het gemeentelijk structuurplan van Anzegem, waar 

wordt aangegeven bij de maatregelen en acties bij de andere, kleinere deelkernen (GRS, 

Richtinggevend gedeelte, p. 77):

- Het opstellen van RUP’s voor het behoud van het betonverwerkend bedrijf ten noorden 

van de Vichtsesteenweg in Heirweg (in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen) 

- Of het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en RUP’s voor een lokaal 

reconversieproject bij het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.’

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 

voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  

De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale bedrijven’  met een 

overdruk voor bedrijfsgebonden huisvesting, en ‘zone voor wonen’. Een groencorridor 

en buff ergroen (zone voor openbaar groen met recreatieve dagfunctie) zorgt voor een 

ruimtelijke zonering t.o.v. de omgeving. 

Een tiental bedrijven, waarvan enkele met een verplichte bedrijfsgebonden huisvesting, 

kunnen zich vestigen op de zone voor lokale bedrijven. Milieubelastende of -vervuilende 

bedrijven, Seveso-inrichtingen of verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegestaan. 

In de zone voor wonen met beperkte nevenfunctie (bestaande woningen) worden 

kantoren en diensten, vrije beroepen en kleinschalige kleinhandel toegelaten met een 

maximum van 100 m² vloeroppervlakte en niet in een bijgebouw. Enkel nevenfuncties 
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2.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN FLORA

Referentiesituatie

Voor Anzegem zijn de belangrijkste natuurkernen de diverse bosgebieden zoals Hemsrode 

en Tiegem. De beekvalleien zijn te beschouwen als functionele natuurverbinding-assen.

Het plangebied wordt grotendeels ingenomen door industriële activiteiten (productie, 

stapelruimte, groenbuff er). Een kleine strook is bebost met een mengeling van bomen 

en struiken. Rond het bedrijf is een bomenrij van Italiaanse populieren als (minimaal) 

groenscherm. 

Op de biologische waarderingskaart staat het plangebied niet aangeduid als waardevol 

(ui+ua: industrieel gebied). Buiten het plangebied ten noorden is een gebied aangeduid 

als een complex van zeer waardevol en waardevol (hp*+khfr en hp+kbs°+kn°: permanent 

soortenrijk grasland met bomenrijen), maar deze landschapselementen zijn ondertussen 

grotendeels verdwenen. 

Binnen het plangebied  en binnen de dorpskern van Heirweg is er, afgezien van de beboste 

strook op de site Douterloigne en de tuinen, geen groen aanwezig.  Voor de woonkern 

an Heirweg is er vrijwel geen publiek groen, enkel is een oude tramlijn en ten zuiden van 

Heirweg is een voetbalveld.

In de omgeving van het plangebied zijn geen speciale beschermingszones als 

vogelrichtlijn- of habitatgebied gelegen. 

Op ongeveer 1,5 km ligt het VEN- en Habitatgebied van het Hemsrodebos 

(speciale beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen). Op de Biologische 

waarderingskaart heeft het kasteelpark en bos een aanduiding als biologisch zeer 

waardevol met een overdruk ‘faunistisch belangrijk gebied’. Voor dit gebied is een 

ontwerp van agnas-rup vastgesteld om enerzijds de natuurlijke structuur uit te breiden en 

anderzijds een erfgoedlandschap af te bakenen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het plangebied bevat geen bijzondere natuurwaarden of -potenties. 

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 

een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 

groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de draagkracht van de 

woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 

voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  

De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale bedrijven’ en ‘zone 

voor wonen’. Een groene zone (zone voor openbaar groen met recreatieve dagfunctie) 

zorgt voor een buff ering en ruimtelijke afscherming t.o.v. de omgeving. Tevens worden 

in het RUP nog twee pleintjes voorzien als buurtgroen, voorzien als element van het 

dorpskarakter en de beeldkwaliteit.

Het creëren van een groene recreatieve zone ten noorden van de site voldoet aan de 

lokale behoefte naar bijkomend groen op wijkniveau en is op maat van het spelen in 

natuurlijke omgeving. Bijkomend wordt een groene corridor verbinding gecreëerd tussen 

Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat als groene infrastructuur met een toekomstige 

verlenging via het oude tracé van een tramlijn.

Een grote meerwaarde van het RUP is het voorzien van 1 ha ecologisch en recreatief 

speelgroen om het tekort aan groene gebruiksruimte op Heirweg op te lossen.  

Deze zone krijgt de bestemming voor openbaar groen met een recreatieve dagfunctie, 

met als voorschrift:

Hoofdbestemming

De zone is bestemd voor openbaar groen waar gerecreëerd kan worden. Hierbij staat de 
recreatieve functie steeds in verhouding tot de groenfunctie en dient het groen en de eventuele 
kleinschalige infrastructuur voor recreatie maximaal met elkaar te worden verweven.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van deze 
bestemming zijn toegelaten.
De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke 
samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, 
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

In deze bestemmingszone is het toegelaten om infi ltratie- en buff ervoorzieningen in te 
richten. Daarbij kunnen infi ltratie- en buff ervoorzieningen die nodig zijn voor de gehele site 
gezamenlijk in deze zone worden voorzien. Er wordt een inrichting vooropgesteld die een 
meerwaarde biedt voor de zone.

Andere werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden zijn eveneens toegelaten, voor zover ze door hun beperkte impact 
de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen en voor zover de 
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

Deze zone is bouwvrij met uitzondering van kleinschalige inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleinschalige constructies in functie van het recreatieve 
gebruik en onderhoud van de openbare groenzone.  Beperkte reliëfwijzigingen in functie van 
sport- en speelmogelijkheden zijn eveneens toegelaten.

De verharding in het gebied blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de toegankelijkheid 
en rond sport-, speel-, of rustconstructies. De verhardingen worden aangelegd in 
waterdoorlaatbare materialen.

Deze groenontwikkeling zal een ecologische stapsteen vormen als overgang naar het 

agrarisch gebied en op een natuurvriendelijke manier worden ingericht en beheerd. Voor 

de inrichting van de recreatieve groenzone wordt in het kader van het lne-project ‘natuur 

begint op de tekentafel’ samengewerkt met de Hogeschool Gent met het oog op het 

verhogen van de biodiversiteit nabij bedrijvenzones.

Het algemeen stedenbouwkundige voorschrift 0.5 vermeldt dat bij aanleg van groen moet 

worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en biodiversiteitsrijk is. Voor het openbaar 

groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van pesticiden. 

Er worden dus geen ecologische waarden of potenties aangetast met het RUP, het creëren 

van 1 ha ecologisch groengebied biedt een grote kans om natuur te verankeren nabij het 

wonen met een maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.4. EFFECT OP ENERGIE- EN 
GRONDSTOFFENVOORRAAD

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP heeft geen betrekking op energievoorraad. 
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 bij nieuwbouw bij 
woningen om hernieuwbare energie te integreren in het planconcept (met als alternatief 
een lager E-peil of te participeren in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 2021 geldt 
dat nieuwe gebouwen waar mensen verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.

Aanzienlijk milieueff ect
Nee
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2.3.5. EFFECT OP DE BODEM

Referentiesituatie

Het plangebied behoort grotendeels tot het bedrijf Douterloigne (4 ha) en is vrijwel 
volledig verhard en was meer dan dertig jaar in gebruik voor bedrijfsactiviteiten 
(betonproducten). Aan de oostelijke zijde zijn woningen met tuinen en nog een weiland.

Op de bodemkaart is het gebied gedeeltelijk gekarteerd als antropogene (verstoorde) 
bodem en gedeeltelijk als vochtig zand (Zcp(s), Zch). 

Bij de overdracht van het bedrijf in 2002 werd reeds een oriënterend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij werd een kleine overschrijding vastgesteld van de bodemnormen 
en werd het perceel opgenomen in het register van verontreinigde gronden. Een verder 
beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering was niet nodig.
Naar aanleiding van de verkoop van het perceel werd een nieuw oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd in 2015, aangevuld door een extra bodemonderzoek in 2016 
voor een bijkomend kadastraal perceel van 224a.

Op het geoloket ‘bodemsanering ’van OVAM zijn nu volgende percelen aangeduid:

dossiernr 22615.0; conf: OBO, laatste OBO 2004 (carrosseriebedrijf )
dossiernr 23976.0; conf: OBO, laatste OBO 2015 (Douterloigne)
dossiernr 71964.0; conf: OBO, laatste OBO 2016 (Douterloigne)

De bodemattesten vermelden:

Perceel 224/a: dat deze grond werd opgenomen in het grondinformatieregister 
omwille van een historische bodemverontreiniging, maar er verder geen beschrijvend 
bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.

Perceel 245/d: historische verontreiniging van PAK’s en zware metalen en 
nieuwe verontreiniging van minerale olie zonder aanwijzingen dat er ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig is. Er is geen beschrijvend bodemonderzoek vereist.

In de omgeving zijn een aantal percelen opgenomen waar een beschrijvend 
bodemonderzoek werd uitgevoerd (zuidelijke vestiging van Douterloigne). 
Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere inventaris uit van mogelijke 
risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is bij overdracht.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 
een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 
groen gecombineerd. Deze verweving komt het best overeen met de draagkracht en 
behoeften van de woonkern van Heirweg.

Uit de diverse bodemonderzoeken blijkt er een beperkte overschrijding op de site 
Douterloigne van de bodemsaneringsnormen maar zonder een duidelijke aanwijzing dat 
er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Een verdere bodemsanering is dan ook 
niet nodig.

Binnen het plangebied kunnen een tiental nieuwe  bedrijven zich vestigen op het lokale 
bedrijventerrein. De economische activiteiten zijn eerder kleinschalig waarbij de kans 
op nieuwe risico-activiteiten voor bodemsanering beperkt is. De Vlarem-voorschriften 
omvatten maatregelen om bij gevaarlijke producten te vermijden dat er contact met de 
ondergrond is. Bij activiteiten op de Vlarebolijst dient een periodiek bodemonderzoek na 
te gaan of vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan is. Percelen die op het 
register van verontreinigde gronden komen, worden verder  opgevolgd door toepassing 
van het bodemdecreet.

In het kader van de infrastructuurwerken om de grond terug bouwrijp te maken, zal 
een deel van de verharding worden uitgebroken. De regelgeving op het grondverzet 
is hier van toepassing. Bij grondverzet > 200 m³ of op percelen opgenomen op het 
bodeminformatieregister dienen bodemstalen genomen te worden en bij afvoer een 
bodembeheerrapport opgemaakt om de bestemming van de grond in kaart te brengen. 
Verontreinigde grond dient vooraf gereinigd te worden.

Binnen het woonproject en de zone voor openbaar groen worden geen bedrijven 
toegelaten.

Het woonproject zal zorgen voor bijkomende bebouwing en verharding, zoals voorzien 
binnen zijn huidige bestemming ‘landelijk woongebied’. Bij de reconversie wordt ook 1 ha 
huidig verhard terrein omgezet naar een recreatief en ecologisch groengebied. Hiermee 
wordt deze oppervlakte infi ltreerbaar en zorgt voor een groene randafwerking.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.6. EFFECT OP HET WATER

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 
Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met     
2 locaties, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. 
Het plangebied omvat 4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 
hier betonproducten produceerde. Op deze site bevinden zich de bedrijfsgebouwen en 
installaties en is een groot deel van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in 
open lucht van betonklinkers. Een kleine strook is bebost met een mengeling van bomen 
en struiken. 

Watertoetskaart (besluit van de Vlaamse regering 1 juli 2014): 

• niet overstromingsgevoelig 

Er zijn geen onbevaarbare waterlopen in het gebied. Het gebied watert af naar de 
Mannebeek (waterloop van 2° categorie ten oosten van het gebied). Het plangebied 
helt af naar het noorden in de richting van de Mannebeek via een aantal grachten. 
Het regenwater van de verhardingen wordt afgevoerd naar het laagste punt aan de 
Diepgrondstraat en geloosd in een ingebuisde baangracht. 

Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.

Op basis van de vroegere watertoetskaarten:

• matig gevoelig voor grondwaterstroming

• infi ltratiegevoelig 

Op de kaart van de infi ltreerbare bodems van de provincie West-Vlaanderen, staat het 
plangebied aangeduid als goed infi ltreerbaar.

Op basis van zoneringsplan:

• De gebouwen van Douterloige en de woningen van de Vichtsesteenweg 
zijn opgenomen binnen het centraal gebied (aangesloten op de collectieve 
waterzuivering) Het noorden van de site Douterloigne en het weiland zijn niet 
aangeduid op het zoneringsplan. 

• De recente verkaveling in de Koekuitweg en de lintbebouwing langs de 
Schaagstraat zijn aangeduid als ‘collectief te saneren buitengebied’ (niet gerioleerd) 
en dienen als groene cluster nog aan te sluiten op de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur.

• De Vichtsesteenweg richting Vichte en de Stientjesstraat (buiten het plangebied) is 
een groene cluster.

• De woongebieden ten zuiden van de Vichtsesteenweg (Klokkentuin) zijn via de 
Vichtsesteenweg aangesloten op een Aquafi n-collector die het afvalwater van 
Heirweg afvoert naar het RWZI van Waregem. 

De afwatering van Heirweg verloopt gedeeltelijk via het gemeentelijk (hoofdzakelijk 
nog gemengd) rioleringsstelsel en gedeeltelijk via het grachtenstelsel. Een aquafi n- 
collector vangt het afvalwater op en volgt de Kleine Leiestraat om het water af te voeren 
naar het RWZI van Waregem.

Anzegem heeft de exploitatie van de rioleringen doorgegeven aan de Watergroep als 
rioolbeheerder (Riopact-vennoot als samenwerking tussen de Watergroep en Aquafi n).
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Een deel van het plangebied is niet opgenomen op het zoneringsplan en zal bij een 

actualisatie (mogelijk via het wateruitvoeringsprogramma) bijgestuurd worden.

In de Schaagstraat en de Koekuitweg wordt een riolering aangelegd, zoals opgenomen 

in het Gebiedsdekkend uitvoeringsplan GUP, (goedgekeurd door de Vlaamse regering 

op 18 december 2015) waardoor ook de nieuwe woningen in het verlengde van de 

Koekuitweg kunnen aansluiten (prioriteit, voorzien voor de planperiode 2021-2027).  

Een verdere technische studie moet uitmaken in welke mate de aansluiting op het 

rioleringsstelsel kan herbekeken of vervroegd worden in de programmering om geen 

bijkomende vuilvracht te betekenen op het grachtenstelsel.

Leemten in de kennis 

• Parking bij bedrijven bij voorkeur in waterdoorlatende materialen

• Technische studie naar afwatering van het afvalwater

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Planning voor de riolering in de Schaagstraat

Aanzienlijk milieueff ect

Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 

een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 

groen gecombineerd. Deze verweving komt het best overeen met de draagkracht van de 

woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 

voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  

De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale bedrijven’  met een 

overdruk voor bedrijfsgebonden huisvesting, en ‘zone voor wonen’.  

Het gebied watert af in de richting van de Mannebeek (waterloop 2° categorie), die 

uitmondt in de Gaverbeek en zo richting Waregem naar de Leie. Voor de Gaverbeek blijft 

waterbeheer een aandachtspunt gezien de snelle afvoer van water en sediment vanuit de 

zijbeken. Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend zandige bodem, 

waar infi ltratie in principe mogelijk is (afhankelijk van de grondwaterstand).

Het stedenbouwkundige voorschrift 0.4 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.

T.o.v. de huidige bestemming worden vrijwel geen bijkomende harde bestemmingen 

of bijkomende bouwmogelijkheden gecreëerd. Ca. 1 ha wordt omgezet naar ‘zone 

voor groen’ waar de huidige verhardingen zullen verdwijnen en plaats maken voor een 

recreatieve en ecologisch ingerichte groenzone, waar het hemelwater kan infi ltreren.

Het RUP biedt ruimte voor een woonproject met ca. 30 nieuwe wooneenheden en een 

tiental lokale bedrijven. Bij bouwprojecten geldt de stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwater, infi ltratie en buff ering toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe verharding 

vanaf 40 m² wordt een vertraagde afvoer via infi ltratie of buff ering opgelegd. Indien 

infi ltratie een optie is (afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt een infi ltratie opgelegd 

door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies legt de 

provincie een buff ervolume op van 330 m³ per ha verharde oppervlakte.

Het lokale bedrijventerrein helt naar het noorden waar een zone voor openbaar groen 

de ruimte biedt voor een recreatieve groenzone waar eveneens het hemelwater van 

het bedrijventerrein en het woonproject op een collectieve manier zal geïnfi ltreerd/

gebuff erd worden. Het element water wordt mee geïntegreerd in het concept van 

een natuurspeelzone voor de jeugd. Het plangebied is gelegen in een gebied met 

een overwegend zandleembodem, waar infi ltratie beperkt mogelijk is, afhankelijk 

van de grondwaterstand. Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur 

in waterdoorlatende materialen aangelegd, afwatering bij voorkeur in een open 

grachtprofi el. 

Er wordt in de verdere ontwikkeling van Heirweg geen of beperkte ondergrondse 

constructie voorzien met eff ect op de grondwaterstromen. 

Het RUP biedt ruimte voor een woonproject met ca. 30 nieuwe wooneenheden en een 

tiental lokale bedrijven. Nieuwe woningen, bedrijven en gebouwen zorgen in beperkte 

mate voor huishoudelijk en eventueel bedrijfsafvalwater afkomstig van productie, sanitair, 

douches.... Door de kleinschaligheid zal de impact van (bedrijfs)lozingen op de waterketen 

beperkt blijven. De lozing van (bedrijfs)afvalwater wordt geregeld via de milieuwetgeving 

en Vlarem. Het afvalwater wordt opgevangen in de bestaande (gemengde) riolering van de 

Vichtsesteenweg of (afhankelijk van de helling in het terrein) op de toekomstige riolering 

van de Koekuitweg of de Schaagstraat. 
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Gezien de vroegere productie-activiteiten van Douterloigne op deze site, samen met het 
transport, binnen het plangebied een verhoogd risico betekende van stofhinder voor de 
omgeving, zal de transformatie naar  KMO-bedrijven op het lokale bedrijventerrein een 
positieve impact inhouden. Ook de verkeersimpact zal beperkt blijven t.o.v. de huidige 
verkeersintensiteit in de Vichtsesteenweg.

Binnen het plangebied kunnen enkel kleinschalige bedrijven zich vestigen. De kans op 
belangrijke industriële emissiebronnen naar de lucht zijn dan beperkt. Bedrijven dienen 
verder te voldoen aan de emissienormen voor lucht in Vlarem, eventueel aangevuld door 
de bijzondere vergunningsvoorwaarden. Stookinstallaties bij gebouwen dienen te voldoen 
aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht.

Binnen het woonproject kunnen door inbreiding ca. 30 nieuwe woningen extra gebouwd 
worden. De nieuwe woningen voldoen aan alle hedendaagse comfort- en energieeisen, 
waarmee het woningenbestand verder wordt verduurzaamd. De bijkomende woningen  
brengen een beperkte verhoging van de verkeersstromen met zich mee, maar zonder 
aanzienlijke impact.

De gemeente Anzegem 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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Aanzienlijk milieueff ect

Nee

2.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN KLIMATOLOGISCHE 
FACTOREN

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in de landelijke regio Anzegem is volgens het VMM-geoloket van 
een goede kwaliteit op basis van de resultaten 2010-2012: een totale index van 4, een 
gemiddelde PM10-concentratie van 21-25 μg/m³, tussen de 16 en 20 overschrijdingen per 
jaar van de 50 μg/m³ fi jn stof en een gemiddelde NO²-concentratie van 16-20 μg/m³. Deze 
resultaten wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 
Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met 
2 locaties ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. Het plangebied omvat 
4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 hier betonproducten 
produceerde. Op deze site staan de bedrijfsgebouwen en installaties en is een groot deel 
van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in open lucht.  

Deze activiteiten van het bedrijf Douterloigne waren een potentiële emissiebron van stof 
door de manipulatie van grondstoff en. Het bedrijf had reeds aanzienlijke maatregelen 
genomen en bijkomende investeringen om de milieuhinder naar de buurt te milderen 
(idem voor de huidige bedrijfsactiviteit in de zuidelijke site). 
De milieudienst van Anzegem meldt geen verdere structurele klachten rond lucht of stof 
meer vanuit de omgeving van het bedrijf. 
Er zijn geen andere relevante bronnen van luchtemmissie in de omgeving, eveneens het 
verkeer op de Vichtsesteenweg is relatief beperkt.

De gemeente Anzegem heeft in 2015 een actualisatie gemaakt van zijn CO2-uitstoot in 
kader van het Burgemeestersconvenant: In de periode 2005-2015 is de CO2-uitstoot met 
26% gedaald (daling van het energieverbruik van 7%). Het aandeel hernieuwbare energie 
is 10%.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Deze activiteiten van het bedrijf Douterloigne waren een potentiële emissiebron van stof 
door de manipulatie van grondstoff en. Het bedrijf had reeds aanzienlijke maatregelen 
genomen en bijkomende investeringen om de milieuhinder naar de buurt te milderen 
(idem voor de huidige bedrijfsactiviteit in de zuidelijke site).

Er zijn geen verdere specifi eke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het plangebied. 
De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar lucht (fi jn stof, NEC, groene 
mobiliteit, toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een verdere 
verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 
een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 
groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de draagkracht van de 
woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 
voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  
De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale’ bedrijven met een 
overdruk voor bedrijfsgebonden woningen. Een groene zone (zone voor openbaar groen 
met recreatieve dagfunctie) zorgt voor een buff ering t.o.v. de omgeving. Milieubelastende 
of -vervuilende bedrijven, Seveso-inrichtingen of verkeersgenererende activiteiten zijn niet 
toegestaan.



Leiedal, januari 2017 anzegem rup DoutreloigneONDMER-19

2.3.8. EFFECT OP HET GELUID EN LICHT

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 
Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met 
2 locaties ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. Het plangebied omvat 
4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 hier betonproducten 
produceerde. Op deze site staan de bedrijfsgebouwen en installaties en is een groot deel 
van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in open lucht.  

Deze activiteiten waren een belangrijke emissiebron van geluid en (buiten)verlichting in 
de omgeving, het bedrijf had reeds aanzienlijke maatregelen genomen en bijkomende 
investeringen om de milieuhinder naar de buurt te milderen, zoals ook voor de huidige 
bedrijfsactiviteit in de zuidelijke site. 
De milieudienst van Anzegem meldt verder geen structurele klachten rond geluid of 
lichthinder meer vanuit de omgeving. 

De Vichtsesteenweg is uitgerust met openbare verlichting. Er zijn geen andere relevante 
bronnen van geluids- of lichthinder in relatie met het plangebied. Ook het verkeer langs de 
Vichtsesteenweg is relatief beperkt.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 
een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 
groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de draagkracht van de 
woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 
voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  
De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale’ bedrijven en ‘zone 
voor wonen’. Een groenscherm en een groene corridor (zone voor openbaar groen met 
recreatieve dagfunctie) zorgt voor enige buff ering t.o.v. de omgeving. Alhoewel deze 
groenschermen niet in eerste instantie bedoeld zijn als geluidsbuff er, betekenen deze toch 
milderend.

Het creëren van een groene recreatieve zone ten noorden van de site is op maat van het 
spelen in natuurlijke omgeving. Bijkomend wordt een verbinding gecreëerd tussen de 
Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat voor wandelaars en fi etsers met een toekomstige 
verlenging via het oude tracé van een tramlijn.

Gezien de vroegere productie-activiteiten van Douterloigne op deze site en binnen het 
plangebied een verhoogd risico betekende voor lawaai, zal de transformatie naar  een 
lokaal bedrijventerrein met KMO-bedrijven op een verbetering inhouden.

Op het lokaal bedrijventerrein is ruimte voor een tiental KMO-bedrijven, maar enkel voor 
eerder kleinschalige activiteiten die verenigbaar zijn met de woonomgeving waarbij het 
risico op geluidsoverlast voor de omgeving minimaal blijft. Vlarem legt geluidsnormen op 
voor ingedeelde inrichtingen o.b.v. de milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid 
voor het omgevende woongebied. 

Aan de oostzijde en ten noorden wordt een recreatieve groenzone uitgebouwd met 
ruimte voor water. De uitbouw van deze blauw-groene ruimte draagt bij tot een groene 
infrastructuur met een positief eff ect op geluids- en omgevingskwaliteit. 

De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De toegangswegen tot 
het lokaal bedrijventerrein en het woonproject krijgen een energiezuinige verlichting. 
De gemeente zal hierbij rekening houden met de effi  ciëntie van verlichting  zonder 
verstrooiing van het licht. 
Er kan bij de bedrijven een (buiten)verlichting voorzien bij gebruik ‘s avonds in de 
winterperiode. Het Vlarem bepaalt dat de verlichting dient beperkt tot een functionele 
verlichting tijdens de activiteiten. In kader van het burgemeestersconvenant streeft de 
gemeente naar een energiezuinige openbare verlichting.

Het RUP zal dus niet leiden tot een toename van licht- of geluidshinder.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken 

• /

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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Het algemeen voorschrift 0.1 bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een ruimtelijke 

draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing. 

Binnen het concept van inrichting voor het plangebied, voorbereid door een workshop, 

is er een aanzet van een groene structuur doorheen het gebied. Bij het binnenrijden 

vanuit Vichte voorziet het inrichtingsplan en het RUP een plein als groene ruimte om het 

dorpskaraker van Heirweg te benadrukken.

De afwerking van het lokaal bedrijventerrein naar het open landschap ten noorden met 

een ecologische groenzone zorgt voor een groene voet aan de woonkern en een overgang 

met de open agrarische ruimte.

Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet bescherming van het 

archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd in het onroerend erfgoeddecreet). Bij een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een archeologienota de kansen in te 

schatten op mogelijke vondsten, waarna een archeologisch vervolgonderzoek kan 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

• Niet van toepassing

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Aanzienlijk milieueff ect

Nee

2.3.9. EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN, HET 
CULTUREEL ERFGOED EN HET LANDSCHAP

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 

Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met 

2 locaties ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. Het plangebied omvat 

4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 hier betonproducten 

produceerde. Op deze site staan de bedrijfsgebouwen en installaties en is een groot deel 

van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in open lucht.  

Het plangebied grenst ten noorden en ten westen aan een open-ruimtegebied met een 

agrarisch landschap met eveneens residentiële villa’s op grote kavels met parktuinen.

In het plangebied zijn geen gebouwen opgenomen op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, noch beschermde monumenten of landschappen. Buiten het 

plangebied zijn de Theresiakerk met pastorie en enkele woningen opgenomen op de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

Er zijn ook geen beschermde monumenten of landschappen binnen het plangebied 

of omgeving. Ten noorden ligt het beschermd monument van de (nog werkende) 

watermolen ‘Waalskerke’.

Landschappelijk ligt het plangebied binnen een lichtgolvend gebied met een 

hoogteverschil van 5 m binnen het plangebied. Op de landschapsatlas is de omgeving deel 

van zandig Leie-Schelde interfl uvium. Op 200 m ligt de relictzone van de Krommebeek. Op 

ca. 1 km m ligt de ankerplaats ‘Bouvelo- en Hemsrodebos’ dat zich uitstrekt op de grens van 

Anzegem met Wortegem. Hier is een gewestelijk RUP in voorbereiding met de afbakening 

van een erfgoedlandschap (ontwerp van RUP werd door de Vlaamse regering op 

23 december 2016 goedgekeurd). 

Binnen het plangebied  en binnen de dorpskern van Heirweg is er, afgezien van de beboste 

strook op de site Douterloigne en de tuinen, geen groen aanwezig.  

Op gebied van archeologie kent Anzegem een beperkt aantal verspreid liggende 

archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI) zijn opgenomen. 

Hierbij werd zowel lithisch materiaal uit de Steentijd gevonden, als resten uit de 

Romeinse periode en de middeleeuwen. Binnen het plangebied of omgeving zijn geen 

archeologische vondsten bekend.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 

een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 

groen gecombineerd. Deze verweving komt het best overeen met de draagkracht van de 

woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 

voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  

De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften.

Het creëren van een groene recreatieve zone ten noorden van de site is op maat van het 

spelen in natuurlijke omgeving. Bijkomend wordt een groene corridor gecreëerd tussen 

de Vichtsesteenweg en de Diepgrondstraat met een toekomstige verlenging via het oude 

tracé van een tramlijn.

De bestemming wordt verder grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale’ bedrijven en ‘zone 

voor wonen’. Een groenscherm (zone voor openbaar groen met recreatieve dagfunctie) 

zorgt voor een buff ering t.o.v. de omgeving. 
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verbetering inhouden.

Op het lokaal bedrijventerrein is ruimte voor een tiental KMO-bedrijven, maar enkel voor 

eerder kleinschalige activiteiten die verenigbaar zijn met de woonomgeving  waarbij het 

risico op verkeershinder voor de omgeving beperkt blijft.  Het verordenend plan voorziet in 

een indicatieve aanduiding van de openbare weginfrastructuur met een aparte ontsluiting 

tot het lokaal bedrijventerrein en tot het woonproject.

Het RUP voorziet de komst van een dertigtal nieuwe woningen en een tiental kleine KMO 

bedrijven. De nieuwe weg voor het wonen is het verlengde van de Koekuitweg en blijft 

doodlopend (geen doorgang voor auto’s naar het lokaal bedrijventerrein) en zullen een 

woonerfkarakter krijgen zonder doorgaand verkeer. De woonontwikkeling wordt ontsloten 

op de Vichtsesteenweg . Dit zal gespreid over de dag bijkomend verkeer genereren. De 

modellering van 30 extra woningen geeft aan dat dit in het spitsuur een bijkomende 

verkeersstroom betekent van 15,6 pae per uur. Dit aantal is beperkt t.a.v. het huidige  

verkeer en de capaciteit van de wegen waarop het plangebied aansluit. 

De bedrijvenzone krijgt een aparte toegang vanuit de Vichtsesteenweg, die niet zal 

interfereren met het nieuwe woonproject. De modellering van 10 extra kleine bedrijven 

geeft aan dat dit in het spitsuur een bijkomende verkeersstroom betekent van 19,7 pae per 

uur. Dit aantal is beperkt t.a.v. het huidige verkeer en de capaciteit van de wegen waarop 

het plangebied aansluit. 

De Vichtsesteenweg is als een lokale verbindingsweg te beschouwen met een capaciteit 

i.f.v. leefbaarheid van 560 par/h/richting). Op vandaag wordt in de Vichtsesteenweg (t.h.v 

de sportvelden richting Anzegem) in de spits richting Vichte 300 à 350 gemotoriseerde 

voertuigen geteld, in de omgekeerde richting 250 à 300. Met de 35,3 bijkomende 

verplaatsingen (deels uit richting Vichte en deels uit richting Anzegem, wordt de maximale 

capaciteit van de Vichtsesteenweg niet overschreden. De snelheid is beperk tot 50 km/h 

met 30 km nabij de school.

Binnen de woonzone wordt voor de bezoekers twee collectieve parkeerhavens voorzien 

met in totaal een dertigtal plaatsen. De bedrijven op het lokaal bedrijventerrein dienen zelf 

te voorzien in voldoende parkeergelegenheid en manoeuvreerruimte op hun eigen terrein.

De mobiliteit van Anzegem is naar de toekomst sterk gerelateerd aan een geplande 

omleidingsweg die momenteel in onderzoek is, maar zal weinig impact hebben op het 

plangebied.

Het verordenend plan voorziet in een voetgangers- en fi etsersverbinding aangeduid 

tussen de Vichtsesteenweg t.h.v het vroegere tramspoor en de recreatieve groenzone ten 

noorden. Het creëren van deze groene recreatieve zone ten noorden van de site is op maat 

van het spelen in natuurlijke omgeving. 

Ook de Diepgrondstraat wordt als zone voor voetgangers- en fi etsersverbinding 

aangeduid met doorgang voor aangelanden.

De gemeente Anzegem bouwt hiermee verder aan de uitbouw van een trage wegennet als 

alternatief voor automobiliteit. 

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Volwaardige fi etsstallingen voorzien

Aanzienlijk milieueff ect

Nee

2.3.10. EFFECT OP DE MOBILITEIT

Referentiesituatie

De gemeente Anzegem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan (2011). 

Het plangebied is gelegen binnen de kleine woonkern van Heirweg, gesitueerd tussen 

Anzegem en Vichte met een dominante aanwezigheid van het bedrijf Douterloigne met 

2 locaties ten noorden en ten zuiden van de Vichtsesteenweg. Het plangebied omvat 

4 ha van de noordelijke bedrijfssite Douterloigne die tot 2015 hier betonproducten 

produceerde. Op deze site staan de bedrijfsgebouwen en installaties en is een groot deel 

van de buitenruimte verhard in functie van het stapelen in open lucht.  

De twee hoofdstraten van Heirweg zijn de 

- Vichtsesteenweg: lokale weg categorie 1 als lokale verbindingsweg tussen Vichte en 

Anzegem (verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau)

- Schaagstraat: lokale weg categorie 2 als lokale gebiedsontsluitingsweg 

(ontsluitingsfunctie op lokaal niveau). 

Het verkeer doorheen Heirweg is relatief beperkt.

De woonkern van Heirweg is ontsloten richting het hoofdwegennet met de E17, hetzij via 

Vichte naar de oprit Deerlijk, hetzij via Anzegem naar de oprit Waregem.

De Koekuitweg is een doodlopende straat tot een tiental woningen aansluitend bij 

het plangebied. De Razenheedstraat en de Diepgrondstraat zijn landelijke wegen. De 

Diepgrondstraat vormt een trage weg op private grond met een publieke doorgang 

rond de site van Douterloigne. Er zijn geen andere buurt-of voetwegen doorheen het 

plangebied.

Deze activiteiten van Douterloigne waren een belangrijke bron van transport van aanvoer 

en afvoer van producten naar het bedrijf. Het bedrijf had wel talrijke maatregelen 

genomen in functie van verkeersleefbaarheid om de hinder naar de buurt te milderen, 

zoals ook voor de huidige bedrijfsactiviteit in de zuidelijke site. 

Er is één buslijn in de Vichtsesteenweg met een halte aan de kerk. Er zijn aanliggend 

fi etspaden in de Vichtsesteenweg, die geselecteerd werden als bovenlokale functionele 

fi etsverbinding.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke eff ecten

Voor de kernen van Anzegem staat de verkeersleefbaarheid voorop, in het bijzonder de 

woonkernen voor zachte weggebruikers. Onveilige situaties dienen preventief te worden 

opgelost. 

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor reconversie van de site Douterloigne met 

een gemengd project. Hierbij worden lokale bedrijvigheid, duurzaam wonen en recreatief 

groen gecombineerd. Deze menging komt het best overeen met de draagkracht van de 

woonkern van Heirweg.  

In samenspraak met de gemeente werd tijdens een workshop een ruimtelijk concept 

voorgesteld vanuit een opgemaakt programma met een bijhorende inrichtingsschets.  

De concepten worden met het RUP vertaald naar een verordenend plan en bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften.

De bestemming wordt grotendeels gewijzigd in ‘zone voor lokale bedrijven’ met een 

overdruk voor bedrijfsgebonden huisvesting, en in ‘zone voor wonen’. Een groenscherm 

(zone voor openbaar groen met recreatieve dagfunctie) zorgt voor een buff ering t.o.v. de 

omgeving. 

Gezien de vroegere productie-activiteiten van Douterloigne, samen met het 

vrachttransport, zal de reconverstie tot lokaal bedrijventerrein met KMO-bedrijven een 
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2.3.11. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke 
milieueffecten

Globaal overzicht aanzienlijk eff ect op:

gezondheid en veiligheid van de mens nee

ruimtelijke ordening nee

biodiversiteit, fl ora en fauna nee

energie en grondstoff envoorraad nee

bodem nee

water nee

atmosfeer en klimatologische factoren nee

geluid nee

licht nee

stoff elijke goederen en cultureel erfgoed nee

landschap nee

mobiliteit nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die binnen het RUP worden 

voorzien, zijn er weinig tot geen eff ecten met een grote invloed te verwachten. 

Mogelijks zijn er cumulatieve eff ecten (zowel in positieve als in negatieve zin) met de 

geplande omleidingsweg rond Anzegem. Deze zullen meer specifi ek aan bod komen in 

het plan-MER bij het provinciaal RUP. 

2.4. 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

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.

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

De begrenzing en de samenhang met het provinciaal RUP voor de geplande 

omleidingsweg rond Anzegem werd afgestemd met de provincie en AWV.

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

Niet relevant voor dit RUP.

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Zie punt 3.3. bij de beoordeling van de milieueff ecten.

De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese 
Gemeenschap 

Niet relevant binnen dit RUP.

3. Conclusie
Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdend met de beperkte eff ecten van 

de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige toestand (referentiesituatie) en de 

passende fl ankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen 

aanzienlijke milieueff ecten verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi  ng te verlenen.
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