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6. Planningsopties

6.1. afweging locaties voor handelszaken

1. Mogelijke locaties vanuit masterplan en daaropvolgend Leiewerken Menen

In het kader van de Leiewerken Menen is ondertussen duidelijk geworden, na ontwerpend en technisch 

onderzoek, dat de onteigeningszone zo’n 23 handelspanden omvat, goed voor in totaal een bestaande 

footprint van bebouwing van 3.107 m², of een gemiddelde footprint van 155 m², goed voor een perceel van 

gemiddeld 233 m². 

Bij voorkeur worden deze handelszaken geherhuisvesd in het centrum van Menen. De stad neemt hier een 

begeleidende rol op ten aanzien van de handelaars en leidt deze in de eerste plaats toe naar bestaande, 

leegstaande handelspanden in het centrum. Anderzijds volgt de stad het project van de Leiewerken van 

nabij op om tijdig mogelijkheden in nieuwe flankerende bebouwingszones op restpercelen indien mogelijk 

te kunnen voorbehouden voor herlokalisatie, tijdelijke invulling... 

Bij de verdere uitwerking van het masterplan Menen in relatie tot de Leiewerken is het kaartbeeld op de 

pagina hiernaast het streefbeeld zoals voorgesteld in december 2017. 

In dit plan zijn een aantal mogelijke locaties aanwezig voor handel en horeca: 

1. binnengebied Fournier 
Het binnengebied Fournier is in handen van een private projectontwikkelaar. Op het plan hiernaast 

wordt een invulling voorgesteld zoals uitgewerkt in ontwerpend onderzoek in opdracht van de stad. 

Dit omvat nog geen consensusvoorstel of finaal voorstel.  

Terwijl de eigenaar in eerste instantie in gesprekken meegaf hier een grootschalige commerciële 

activiteit te willen vestigen, lijkt de keuze op vandaag eerder te gaan richting residentiële ontwikkeling. 

Voor de optie van commerciële functie werd enige tijd geleden reeds ontwerpend onderzoek gedaan 

en was met name de mobiliteit een knelpunt die niet opgelost geraakte. De smalle straten van de 

Barakken laten niet toe dergelijke sterk verkeersgenererende functies in te planten.  

Op vandaag wordt de optie van een residentiële ontwikkeling met ondergronds parkeren en 

groenvoorzieningen verder onderzocht. Dit sluit niet uit dat er in functie van een levendige buurt 

ook plaats kan zijn voor handelszaken, kantoren, diensten, horeca, maar dit zal dan eerder in een 

kleinschalige vorm zijn aansluitend op het bestaande handelsapparaat in de Barakken. 

2. parking Fournier 

De parking Fournier is in eigendom van de stad en op vandaag in gebruik als parking. Indien juridisch 

mogelijk en na de uitvoering van de Leiewerken (de parking maakt deel uit van de noodzakelijke 

ruimte voor nieuwe kade en werfzone) is het wenselijk dat hier een nieuwe waterfrontontwikkeling 

kan gebeuren. Zowel de functionele invulling als de timing is op vandaag nog zeer onzeker.  

In het huidig ontwerpvoorstel zou er de mogelijkheid zijn om handel, kantoren, diensten, horeca te 

voorzien in de footprint die 5 units van ongeveer 500 m² bevat en 1 van ongeveer 200 m², samen goed 

voor zo’n 2.700 m².  

Opnieuw is het hier in geen geval wenselijk om sterk verkeersgenerende activiteiten te bekomen. De 

nieuwe kade aan de zuidelijke zijde van de Leie is immers bedacht als een autovrije kade. 

3. potentieel city depot 

In het zuid-westelijke kwadrant van de brug is het waarschijnlijk dat na de Leiewerken ook hier 

bebouwbare restpercelen over blijven. W&Z wenst dit echter voorlopig te reserveren voor mogelijke 

opportuniteiten voor watergebonden transport in relatie tot een City Depot. Opnieuw is dit echter op 

vandaag nog zeer onzeker. 

4. restpercelen noord 

Aan de noordelijke zijde tenslotte zijn er ook een aantal mogelijke bouwprogramma’s op restpercelen 

en ter afwerking van de bestaande bebouwing. Op basis van het huidige plan gaat dit om kleinere 

panden aanvullend en in analogie met het bestaande aanbod in de kern: van 100 m² tot 430 m² 

groot. Eén specifiek gebouw heeft een grotere oppervlakte, maar zal waarschijnlijk hoofdzakelijk voor 

parkeren ingenomen worden.  

De nieuwe bebouwing voorziet in voldoende parkeren voor de bijkomende functies en 

appartementen, hoofdzakelijk ondergronds. Deze sluiten aan op de vernieuwde kades die als 

autoluwe zones ingericht zullen worden. Ook hier is het dus niet wenselijk om verkeersaantrekkende 

functies een plaats te geven. 

Ten aanzien van de mogelijkheden op de Tybersite bieden deze potentiële locaties een duidelijk ander type 

handelsoppervlakte aan op de markt: 

niet verkeersgenererend

kleinere oppervlaktes

kerngebonden activiteiten: aantrekkelijk voor een specifiek type horeca, belevingsgerichte 

speciaalzaken... 

de onzekerheid en in elk geval verre timing (op basis van de laatste informatie vanuit De Vlaamse 

Waterweg starten de werken in de laatste fase in 2022) 

2. Kernwinkelgebied 

De gemiddelde oppervlakte van handelszaken in de stad Menen bedraagt 143 m². In het centrum van 

Menen, de binnenstedelijke winkelstraat is dit zelfs nog minder: 103 m². 

De stad Menen volgt verder zeer actief de leegstand in het centrum op, zowel van woningen als 

handelspanden met als doelstelling een levendig centrum, kwaliteitsvolle handelspanden, vlotte 

herinvulling van vrij gekomen panden. 

Verder zijn er initiatieven als ‘Onder Menen’ waarbij leegstaande handelspanden een tijdelijke herinvulling 

kunnen krijgen met start-ups en is er een premie voor gevelrenovatie en binneninrichting van 

handelszaken. 

3. specifieke grenssituatie
In de nabijheid van Menen, net over de Franse grens is een grote aantrekkingspool voor handel aanwezig 

die recent nog uitgebreid werd. Het vormt een grote uitdaging voor de lokale handel om tegen dergelijke 

ontwikkelingen op te boksen zo kortbij. 

De Tybersite kan potentieel hierin een rol spelen. 

6.2. Afweging schaal van de commerciële functies 

In de deputatiezitting van 30 maart 2017 werd een delegatie verleend aan de stad Menen voor de opmaak 

van het RUP voor de Tybersite. In deze beslissing werden volgende randvoorwaarden opgenomen: 

maximum 40% van de oppervlakte kan bestemd zijn voor kleinhandel en leisure

maximum 1 grootschalige trekker

een minimum oppervlakte van 600 m² voor de overige kleinhandel

In het advies van het agentschap Innoveren en Ondernemen op de plenaire vergadering van 22 november 

2016  werd meegegeven dat best gebruik gemaakt wordt van de terminologie van het decreet integraal 

handelsvestigingsbeleid, waar gesproken wordt van een netto-handelsoppervlakte. 

Om aan beide vragen tegemoet te komen werd de bruto oppervlakte van 600 m² met een factor 0.8 

vermenigvuldigd om tot een netto-handelsoppervlakte van 480 m² te komen. Dit wordt dan ook als 

minimum opgenomen in de verordenende voorschriften. 
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1. Landschap

2. Ontsluiting

3. Inrichting

6.3. Deelgebied 1

Potenties
Ontwikkeling van overstromingsgebied, wat de waterbergende capaciteit van de Reutelbeek 

verhoogt.  Dit voorkomt overstromingen stroomafwaarts.

Door de grootte van het gebied kan hier gezocht worden naar een combinatie van recreatie en 

natuurontwikkeling - paden, groot watervlak.

Kan het natuurgebied ingeschakeld worden in een landschapondersteunende landbouw? 

Historisch boccagelandschap kan worden geïntroduceerd - historisch landschap.  Dit kan 

gecombineerd worden met stadsrandlandbouw.

De herontwikkeling van de twee woonclusters kan de rand tussen Menen en het open landschap 

kwalitatief vormgeven.

Nieuwe woonvormen zorgen voor geclusterde, densere bebouwing, waarbij meer ruimte vrijkomt 

voor open ruimte (tuinen, gemeenschappelijke koeren...).

De groene corridor langs de Reutelbeek wordt verder uitgebreid (al dan niet door een publieke zone).

Zachte wandelverbindingen voorzien, zodat het plangebied zich inschrijft in de volledige ontwikkeling 

van de Reutelbeekvallei.  

Knelpunten
De hoogspanningscabine en -pylonen hebben een grote, negatieve invloed op het landschap.

De afwerking naar het open landschap moet kwalitatief gebeuren.  Daarom zijn voldoende ruimtelijke 

en architecturale kwaliteiten vereist voor zowel het publiek en semi-publiek domein als voor de 

bebouwing.

Hoge V/T’s lijken hier niet op hun plaats (aan de rand, omliggende woningen, beperkte vraag, ...).

Voldoende ruimte voorzien voor (collectief ) parkeren.  

Ontwerpuitgangspunten
1. Landschap

 - Het uitbouwen van een groter waterlichaam voor buffering en recreatief medegebruik.

 - Bij nieuwe woonprojecten wordt de Reutelbeekvallei verder uitgebreid.

 - Bestaande en nieuwe bomenrijen loodrecht op de Reutelbeek geven structuur.

 - Open lucht hemelwaterafvoer wordt gecombineerd met de bomenrijen.

2. Ontsluiting

 - Alle projecten ontsluiten onafhankelijk op de Kardinaal Cardijnlaan (wagens), intern verbinden is 

niet noodzakelijk en bemoeilijkt het ontwikkelen in fases.

 - Het netwerk van zachte paden wordt verder uitgebreid (samen met de vallei).  Er worden niet 

enkel paden voorzien parallel aan de Reutelbeek, maar ook in de verschillende ontwikkelingen.

3. Inrichting

 - Een deel van het natuurgebied kan ingericht worden als (historisch) boccagelandschap, dit geeft 

ook ruimte voor recreatief medegebruik.

 - Nieuwe woningen hebben een noord-zuid oriëntatie en worden zo ingeplant dat ze niet enkel 

noordgerichte tuinen hebben.

 - Bebouwing wordt minder dens naar het westen toe (richting open landschap).  Het voorstel heeft 

een terreinbezetting (inclusief verharding) van 41%.

 - Parkeren en waterbuffering worden gemeenschappelijk georganiseerd.

 - Er is aandacht voor gemeenschappelijke buitenruimte (pleintje, parkje...).
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Deelgebied 1 :  mogelijke toekomstige inrichting 
op lange termijn
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Boccagelandschap

Recreatief medegebruik van een wateroppervlak (waterbuffering)

StadsrandlandbouwHistorisch boccagelandschap rond Menen
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Referentie:  Co-house Vinderhoute  - 
Vinderhoute - Stramien
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6.4. Deelgebied 2

Programma
Volgens het brownfieldconvenant wordt het programma opgedeeld in twee grote delen: een deel KMO-

ontwikkeling en een deel Retailontwikkeling.

In Menen bestaan momenteel enkele ruimtevragen die momenteel geen locatie vinden in de stad, maar die 

een meerwaarde bieden voor zowel de stad Menen als het reconversie-project “M”:

Een indoor speelplein

Een indoor klimzaal

De locatie (aan de rand van de stad, op fiets- en wandelafstand van openbaar vervoer en het centrum) is 

ideaal voor dit programma.  Bovendien zijn zij zeer auto-georiënteerd, waardoor de combinatie met de 

voorziene parkeerruimte ideaal is.

Dit type programma werkt complementair met het kernversterkend beleid dat de stad Menen voert in de 

stadskern.  

Dit geeft een inrichtingsschets met volgende functies en bijbehorende afmetingen:

KMO-gedeelte: 18.500 m² excl. kernen voor de bovenliggende woningen

wonen op KMO: 2.200 m²

retail: 17.000 m²

leisure: 3.500 m² incl. 220 m² terras

Coldenhove - vakantiepark - Eerbeek

Binnenspeeltuin Baluba - Peer
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Bleau klimzaal - Watersportbaan - Gent Esserstraat - Zwevegem
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Potenties
Leegstand vermijden door reconversie naar:

 - residentieel wonen in parkomgeving

 - winkelen 

 - werken

Reconversie van een vervuilde industriële site: 

 - bodemsanering werd goedgekeurd door OVAM

 - asbestsanering voorzien

Voordelen voor Menen:

 - directe tewerkstelling van 200 personen

 - indirecte tewerkstelling

 - extra inkomsten

 - positie Menen, op het vlak van shopping, t.b.v. Ieper/Halluin/...

 - clustering van winkels t.o.v. versnippering

 - starterscentrum

De site ligt tussen een invalsweg naar Menen en het bekken van de Geluwebeek. De sloop van de 

fabriek kan er voor zorgen dat er een link is tussen de steenweg, de stedelijke omgeving, en het open 

gebied rond de Geluwebeek.”

Knelpunten
Vervuilde site

Duidelijke definitie van te voorziene retail

Injecteren van ruimtelijke kwaliteit

Ontwerpuitgangspunten
1. Zonering

 - Aan de Ieperstraat wordt een winkelproject voorzien rond een centrale groene ruimte om in te 

parkeren. Aan de noordelijke zijde wordt een KMO-zone voorzien. Aan de zijde van de omliggende 

open ruimte en de woonomgeving wordt een groenbuffer voorzien.

2. Bouwvolume

 - Er wordt +- 17.000 m² Retail ingetekend en +/- 18.500 m² KMO. De totale site meet +/- 7 ha. De 

bezetting is lager dan 50%.

3. Functiekaart

 - Op deze kaart wordt met verschillende kleuren aangeduid welke functie zich waar bevindt. 

De kleinschaligere woningen (vierkantjes) liggen op de KMO-gebouwen aan de kant van de 

woonomgeving en de nieuwe wegenis.

4. Mobiliteit gemotoriseerd verkeer

 - Voor het project werd een aparte MOBER uitgevoerd door Patrick Maes in overleg met AWV. Er 

zijn twee duidelijke ontsluitingen op de Ieperstraat. Eén in en één uit. Op de site zelf kan er in 

twee richtingen tussen de gebouwen worden gecirculeerd. Er wordt vermeden dat KMO-verkeer 

via de Retail de uitrit kan bereiken. KMO-verkeer rijdt weg via de achterzijde van de retail aan de 

oostzijde.

5. Doorwaadbaarheid

 - De site is de schakel tussen het nieuwe park en de Ieperstraat.

6. Toegangen

 - De verscheidene types ontsluiting worden hieronder aangeduid. Langs de centrale ontsluiting 

worden de meeste functies ontsloten. Waar er minder ontsluitingen zijn wordt het openbaar 

domein met kleinschalig materiaal ingericht.

7. Publiek-privaat

 - Het gedeelte met de RETAIL blijft privatief. Alle omgeving errond wordt openbaar publiek domein 

(wegenis, groenbuffers, groenszones, waterbufferingsbekkens...). 

De KMO gebouwen zijn privatief.”

Reconversieproject “M”-Tybersite, Aanvraag stedenbouwkundig attest 15/12/2015 - Buro II en De witte kamer iov 

Extenso BVBA/Retim BVBA  - pg 12-15
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bron: Reconversieproject “M”-Tybersite, Aanvraag 

stedenbouwkundig attest 15/12/2015 - Buro II en De witte 

kamer iov Extenso BVBA/Retim BVBA  - pg 25

Deelgebied 2:  Inrichtingsplan 
reconversieproject “M”-Tybersite - BuroII  en De 
wit te Kamer - 15/12/2015
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Inrichtingsprincipes openbaar domein

bron: Reconversieproject “M”-Tybersite, Aanvraag 

stedenbouwkundig attest 15/12/2015 - Buro II en De witte 

kamer iov Extenso BVBA/Retim BVBA  - pg 17
1. Type in- en uitrit 2. Type hoofdstraat
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3. Type ‘KMO-erf’ Achterkanten KMO & Retail

bron: Reconversieproject “M”-Tybersite, 

vergunning - Buro II en De witte kamer iov Extenso BVBA/

Retim BVBA 

Ontwerpend onderzoek
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Oppervlakte tabel

Bedrijfswoningen
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6.5. Deelgebied 3

Potenties
Reeds heraangelegde invalsweg naar het centrum van Menen.

De mogelijkheid om verder in te zetten op de beeldkwaliteit.

langs de N8 is een rooilijnplan van kracht (Rooiplan voor de traverse van de Rijksweg nr. 9 “Brussel-

Duinkerke” van 8 oktober 1962).  De rooilijn wordt op 13 meter uit de as van de weg gelegd.

Knelpunten
Bewust locatiebeleid voeren, door beperkingen op te leggen voor verdere ontwikkeling van 

baanwinkels die de kern van Menen verzwakken.

Hermodulering van het profiel om het voorgestelde programma van reconversieproject “M” te kunnen 

verwerken.

Ontwerpuitgangspunten
1. Beeldkwaliteit

 - In 2014 maakte Leiedal een Beeldkwaliteitsplan op voor de Brugsesteenweg in Kuurne.  Qua 

profiel, programma en problematieken komt de Brugsesteenweg sterk overeen met de Ieperstraat.  

De principes die verder worden weergegeven werden ontwikkeld voor de Brugsesteenweg en 

worden verder verfijnd en aangepast.

2. Functiekaart

 - Steunend op de Fastigon-studie, wil de stad Menen een bewust kernversterkend locatiebeleid 

uitwerken.  Daarom wil de stad de verdere ontwikkeling van retail en grootschalige handel 

beperken en focussen op de Tybersite.

3. Herprofilering N8

 - In het voorstel voor het reconversie wordt ook een voorstel gedaan voor de herprofilering van de 

N8 - Ieperstraat, gebaseerd op de MOBER-studie.

1. Beeldkwaliteit.
Binnen het plangebied van het RUP bevinden zich vooral alleenstaande woningen met grote tuinen en 

KMO-boxen.  Voor de andere segmenten van de N8 komen echter ook rijwoningen voor.  

Bepalingen rond beeldkwaliteit worden bij voorkeur opgenomen voor de hele N8 en niet voor een beperkt 

segment.  

Er wordt voorgesteld om onderstaande principes terug op te nemen in een beeldkwaliteitsplan voor de 

hele N8.  
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NIET ZO ... MAAR ZO!NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!

OF ZO!

NIET ZO ...

Principes rijbebouwing
Inplanting

Vaste bouwlijn overeenkomstig omliggende 

bebouwing

Gevelvlak is dominant t.a.v. openingen: 

 - beperken (schaal van) openingen

 - suggestie van gevelvlak bv. haag - muur

Grotere onderbrekingen in het gevelvlak vormen 

groene accenten in het straatbeeld

Gevelopbouw

Globale gevel situeert zich op deze bouwlijn, delen 

kunnen teruggetrokken zijn

Ten aanzien van de bouwlijn kunnen geen uitsprongen 

naar voren toe

3-ledige gevelopbouw: 

 - gelijkvloers: open, ingetogen kleurgebruik

 - 1e verdieping: gesloten, baksteenarchitectuur

 - geen glasarchitectuur over twee verdiepingen

Dakrand gelijk of minstens 1 m hoogteverschil

Zichtbare zijgevel in hetzelfde materiaal als voorgevel 

Schaal en ritmiek

Er is binnen de scope van dit RUP geen diepgaand 

onderzoek gedaan naar de verschillende rijwoningen rond 

het plangebied.  De hieronder weergegeven principes 

moeten m.a.w. nog verder verfijnd worden:  

ritmiek in de breedte: 6 à 8 m

geen schaalvergroting in de gevel door samenvoegen 

van verschillende panden

op ieder perceel wordt gestreefd naar de 

aanwezigheid van een woonfunctie

Bouwhoogte en dakvorm: 

Twee bouwlagen + hellend dak voor rijen waarin 

deze bouwhoogte overwegend voorkomt.  Over de 

site ligt een rij waarvan de bouwhoogte afwisselt 

tussen 2 bouwlagen + hellend dak, 2,5 bouwlagen 

+ hellend dak en 3 bouwlagen + hellend dak.  Hier 

wordt voorgesteld te gaan naar een gabariet van 

3 bouwlagen en een hellend dak (profiel van de 

N8 is breed genoeg om dit ruimtelijk te dragen, de 

achterliggende woningen hebben relatief diepe tuinen 

en de woningen liggen dicht bij het centrum van 

Menen).

Noklijn evenwijdig met de steenweg.

Reclame

Geïntegreerd in de gevel op gelijkvloers: 

 - evenwijdig met gevel, max 30 cm uitkijkend

 - lichtgevend kan, maar geen bewegende 

lichtinstallaties

Kan ook loodrecht op de gevel indien max 30 cm 

uitkijkend indien niet storend voor de woonfunctie

MAAR ZO!

MAAR ZO!

MAAR ZO!

MAAR ZO!

NIET ZO ...

NIET ZO ...

MAAR ZO!

Bouwlijn

Gevelopbouw

Doorbrekingen

Schaal

Bouwhoogte

Noklijn

reclame

NIET ZO ...

NIET ZO ...

p

NIET ZO ... MAAR ZO!NIET ZO ...

NIET ZO ... MAAR ZO!

AAR ZO!

AAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!
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Principes open bebouwing met tuin
Inplanting

Losstaand volume

 - niet op één van de perceelsgrenzen bouwen

 - losstaand volume met vrije zijtuinstroken van 

minstens 3 m (geen verharding of garage)

Groene randen 

 - ofwel hoge haag 

 - ofwel haag van 1 m breed en 0,6 m hoog

 - bij voorkeur geen afsluitingen

 - indien toch een afsluiting: 

draadafsluiting type gaas met ruitvormige 

mazen tussen palen met bovenbuis  

maasgrootte 50 mm

kleur afsluiting - palen en poorten zwart (RAL 

9005) 

Groene voortuin 

 - bouwlijn: per segment wordt bekeken waar de 

huidige bouwlijn ligt;  hierbij wordt een minimum 

van 8 meter genomen

 - beperking verharding in voortuin

 - beperkte breedte toegang t.h.v. rooilijn 

max 4 m bij woonfunctie 

max 6 m bij niet-woonfunctie

Schaal en ritmiek

De schaal van perceel en gebouw dienen te passen 

binnen de schaal van een villa op een groen perceel. 

 - richtcijfer perceelsbreedte: 25 m 

 - maximum perceelsbreedte: 40 m

Op ieder perceel wordt gestreefd naar de 

aanwezigheid van een woonfunctie

Reclame

1 reclame-element in de voortuin kan:

 - zuilvormig: maximum 1 m breed en 4 m hoog

 - lichtgevend kan, maar geen bewegende 

lichtinstallaties

Gevelopbouw

geen industriële materialen 

voorkeur voor kleinschalige materialen, 

baksteenarchitectuur, geen betonpanelen, bekleding 

met platen... 

NIET ZO ...

NIET ZO ...

MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

Losstaand volume

Voorbouwlijn

Voortuin

Schaal

Reclame

Groene randen

j

NIET ZO ... MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!NIET ZO ... NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!NIET ZO ...NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!NIET ZO ...
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Principes KMO-boxen
Inplanting

15 m achter rooilijn, niet minder, niet meer

1 losstaand volume op het perceel

 - vooraan exact 15 m vrij

 - zijkant minimum 4 m vrij

 - achteraan minimum 8 m vrij van bebouwing, waarvan minstens 4 m groen

1 samenhangende architectuur:

 - integratie van verschillende functies bv. conciërgewoning, winkel, stock, leveringen, ...
Inplanting

Schaal

Toegang

Bouwhoogte

Reclame

Gevelopbouw

NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!NIET ZO ...

NIET ZO ... MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

MAAR ZO!NIET ZO ...

NIET ZO ... AAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!
MAAR ZO!NIET ZO ...O O

MAAR ZO!NIET ZO ...

NIET ZO ... MAAR ZO!

Schaal en ritmiek

Perceelsbreedte 

 - richtinggevend: 30 m

 - maximum: 50 m 

Eventueel kunnen de gebouwen vooraan als 

verschillende volumes vormgegeven worden, maar 

achteraan gekoppeld worden 

Op ieder perceel wordt gestreefd naar de 

aanwezigheid van een woonfunctie  

Toegang

Er geldt algemeen 1 toegang per perceel van 

maximum 6 m breed op de rooilijn

Slechts bij percelen breder dan 30 m kunnen de oprit 

en uitrit afzonderlijk worden voorzien

brede toeritten of parkeren aansluitend op de weg zijn 

niet toegelaten

Bouwhoogte

6 à 8 m  hoog 

Vanaf 8 m diep kan de bouwhoogte afnemen

 Plat dak

Geen lage doos

Gevelopbouw

Detaillering op grote schaal:

 - raamopeningen

 - volledige gevelwand

 - geen huiselijke raamindeling

 - geen articulatie van verdiepingen in de voorgevel

Articulatie toegang door uitsnijding in het volume

 - geen toegangsdoos tegen hoofdvolume geplakt

Hoogwaardig materiaalgebruik dat past in een 

woonomgeving

 - baksteenarchitectuur heeft de voorkeur

 - geen industrieel materiaalgebruik

Dominante kleur: grijs

 - geen felle kleuren in gevelmaterialen

Reclame

1 reclame-element in de voortuin kan:

 - zuilvormig: maximum 1 m breed en 4 m hoog

 - lichtgevend kan, maar geen bewegende 

lichtinstallaties

 - geen textiel

Een naamaanduiding kan worden voorzien op de 

voorgevel, evenwijdig ermee; 

dit kan lichtgevend zijn, eventueel ook bewegende 

lichteffecten. 

 - niet bovenop gevel

 - niet loodrecht op gevel

 - eventueel wel op (blinde) zijgevel
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Principes voortuin
Afsluitingen

Haag van 1 m breed, minstens 0,6 m hoog

 - bij voorkeur geen afsluitingen, indien toch een 

afsluiting: 

- draadafsluiting type gaas met ruitvormige 

mazen tussen palen met bovenbuis;  

- maasgrootte 50 mm

- kleur afsluiting - palen en poorten zwart 

(RAL 9005) geen houten afsluitingen, 

hekkens... in de voortuin

- ter hoogte van de voorbouwlijn kunnen wel 

afsluitingen van diverse aard  

geplaatst worden

Bij KMO-boxen:

Inrichting van parkeerplaatsen en groen volgens een 

vast schema

 - de parkeerplaatsen zelf zijn in kleinschalige, 

waterdoorlatende materialen aangelegd

 - de circulatie op het perceel is in asfalt of beton 

voorzien

 - een afstandsstrook voor voetgangers langs het 

gebouw eveneens in kleinschalige materialen

NIET ZO ... MAAR ZO!

NIET ZO ... MAAR ZO!

Afsluitingen Bij KMO-boxenj

NIET ZO ...

NIET ZO ... ZO!

ZO!

Streefbeelden per type



Stad Menen, RUP  Tybersite
Leiedal, augustus 2018

71

 

Hierdoor zijn thuisnijverheid (klein ambachten...), vrije beroepen (architecten, advocaten...), handel 

(buurtwinkel...) en beperkte diensten (kapper...) nog steeds mogelijk.  Er wordt echter voorkomen 

dat nieuwe baanwinkels worden ontwikkeld.  Bovendien worden bestaande, grote percelen naar een 

reconversie begeleid.  

(Gedeeltelijk) binnen het plangebied bevindt zich één grotere site, de huidige Colruytsite. Het is niet de 

intentie van de stad Menen om de huidige functie (handel) actief te herlokaliseren, maar moest zich een 

opportuniteit voordoen, wil de stad maximaal inzetten op een reconversie naar een niet-handelsfunctie.  

Hierbij wordt gedacht aan:

Wonen - waarbij verwezen wordt naar bovenstaande randvoorwaarden rond nevenfuncties

KMO - waarbij wonen verweven wordt met grotere bedrijfsruimtes (400 m² -700 m²)

Het voorstel hierboven stelt een mengvorm tussen wonen en KMO voor:

Twee vrijstaande woningen werken de Ieperstraat af

Langs de doorsteek naar de Kardinaal Cardijnlaan worden 2 vrijstaande bedrijfswoningen ingeplant

Een nieuwe inrit ontsluit de twee KMO-hallen, hier worden voldoende parkeerplaatsen voorzien

Een garageweg ontsluit de bestaande en nieuwe woningen langs de Ieperstraat

De uitbreiding van de parking wordt terug omgevormd naar landbouwland

2. Functiekaart

De nieuwe retail-ontwikkeling op de Tybersite zal vermoedelijk een aanzuigeffect hebben.  

De voorbeelden in Vlaanderen, waarbij één geconcentreerd project een wildgroei aan baanwinkels 

genereert, zijn legio.  Dit zou zeer nefast zijn voor de (her)ontwikkeling van het winkelapparaat van het 

centrum van Menen.  

Door een intelligente invulling van het retail-project zal “M” een meerwaarde vormen voor het centrum van 

Menen.  Als ontwikkeling in de rand echter niet in de hand gehouden worden, zal dit zowel de haalbaarheid 

van het reconversieproject verminderen als de leefbaarheid van de kern aantasten.

De meeste percelen binnen het plangebied zijn van dezelfde schaal: het gaat over alleenstaande woningen 

op een relatief groot perceel.  Deze woningen werden al dan niet verbouwd/vernieuwbouwd tot bedrijfs- of 

handelspanden, al dan niet met een bijbehorende woonfunctie.  Voor dit type bebouwing wenst de stad via 

dit RUP een stappenplan uit te werken:

1. In een eerste fase blijven bestaande functies behouden.  Huidige bebouwing kan behouden blijven en 

beperkt uitgebreid of herbouwd.

2. Bij nieuwbouw of aanvragen voor significante uitbreiding zal een functiewijzing noodzakelijk zijn.  Er 

wordt voorgesteld om de mogelijkheden te beperken tot hoofdfunctie wonen met nevenfuncties.  

Deze nevenfuncties worden beperkt tot maximaal 100 m². 

Deelgebied 3:  mogelijke toekomstige invulling 
Colruyt-site
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Milieuverklaring

In een milieueffectrapport werden de mogelijke milieueffecten op diverse disciplines onderzocht met 

zowel een toetsing t.o.v. de bestaande toestand als een toetsing t.o.v. de juridisch-planologische toestand.

Hierbij werd de optie om de voormalige Tybersite te herontwikkelen binnen een reconversieproject als 

een combinatie van lokale bedrijvigheid met retail, leisure, kantoren en wonen onderbouwd binnen een 

globale en ruimtelijke visie op het functioneren van de stad Menen als kleinstedelijk gebied .

Het plan-MER formuleert een aantal milderende maatregelen die noodzakelijk zijn om in de 

stedenbouwkundige voorschriften van het RUP te verankeren op gebied van bodem, grondwater en 

oppervlaktewater en mobiliteit. Daarnaast worden nog aanbevelingen geformuleerd die de effecten verder 

beperken in hun omvang.

Uit het plan-MER blijkt dat er een fasering nodig is om het kruispunt N8-N58 met de huidige rotonde niet te 

overbelasten. Pas wanneer de aanpassing van dit kruispunt doorgevoerd is, kan de voorziene ontwikkeling 

op de Tybersite  zich volledig ontplooien.

Als maatregel op planniveau wordt de omvorming van de rotonde N8-N58 voorgesteld tot een 

verkeerslichtengeregeld kruispunt (of een verkeerstechnisch gelijkwaardige oplossing), zodat de capaciteit 

van dit kruispunt significant verhoogt. Deze maatregel wordt ook aangegeven in de plan-MER voor een 

provinciaal RUP voor een regionaal bedrijventerrein ‘Menen -Wervik’.

Het plan-MER heeft ook reeds voor de ontwikkeling van de Tybersite als een gemengde ontwikkeling 

KMO met retail, leisure en kantoren op projectniveau een aantal milderende maatregelen en verdere 

aanbevelingen op projectniveau aangegeven op gebied van bodem, grondwater, oppervlakte- en 

afvalwater, mobiliteit, biodiversiteit en mens-ruimtelijke aspecten. Deze maatregelen en aanbevelingen 

zijn  informatief en dienen verder op projectniveau meegenomen te worden bij de beoordeling van 

vergunningsaanvragen.

Monitoringsmaatregelen

In het plan-MER wordt aangegeven dat op planniveau er geen monitoring op postevaluatie noodzakelijk is.

7.2. Toets mbt Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Er liggen geen seveso-bedrijven binnen het plangebied.  Er zullen ook geen seveso-bedrijven toegelaten 

worden in het plangebied.   

Er ligt één seveso-bedrijf binnen straal van 2 km:

Gelet op het feit dat:

er in het plangebied van het RUP een aandachtsgebied, men name een woongebied gelegen is,

er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een Seveso-inrichting aanwezig is, nl. Capelle 

pigments NV,

werd aan de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie gevraagd 

worden of de dienst voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan mensen 

in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden tengevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke 

stoffen bij deze inrichting.

In het advies van 24/10/2016 (SCPL16132) over het verzoek tot raadpleging heeft de Dienst 

Veiligheidsrapportering aangegeven dat er zich op vlak van de externe mensveiligheid geen probleem 

stelt en dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe veiligheid. Deze conclusie werd 

bevestigd in kader van de adviesvraag in verband met het planmer.

In het kader van de plenaire vergadering werd de dienst Veiligheidsrapportering nog om advies gevraagd 

o.b.v het voorontwerp.

7. Technische screening

7.1. Screening plan-MER en opmaak van een plan-mer

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

bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals gewijzigd 

op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b  ‘stadsontwikkelingsproject’: winkelcentra met een 

vloeroppervlakte van meer dan 5.000 m²) van bijlage II en 10a  ‘industrieterreinontwikkeling’ van bijlage 

III.  Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau binnen het afgebakende 

kleinstedelijk gebied van Menen met: 

- de reconversie van een voormalige bedrijf (ca 8 ha) naar een gemengde ontwikkeling van lokaal 

bedrijventerrein met een handelscentrum 

-  de omzetting van ca 6 ha open ruimte met bestemming KMO naar groengebied 

- behoud van de gemengde functies langs de N8 (ca. 4 ha) 

Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het decreet van  

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

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

is, werd voor betreffend plan in eerste instantie op basis van een screening geoordeeld of het plan 

aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Voor het RUP werden aanvankelijk volgende stappen doorlopen bij  het onderzoek tot 

milieueffectenrapportage:

verzoek tot raadpleging opstellen

verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties

coördineren van de adviezen

Uit de adviezen op de plan-MER-screening bleek dat er mogelijks aanzienlijke effecten konden zijn en dat 

het niet evident is het RUP te beschouwen als een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging.

Daarop werd in samenspraak tussen de stad Menen, de eigenaar van de voormalige Tybersite en de dienst 

milieueffectrapportering besloten een plan-Mer op te maken.  De eigenaar van de site Extensobvba/Retim 

bvba heeft de opmaak van een planmer overgenomen van de stad Menen. Het plan-Mer werd opgemaakt 

door Bova Enviro+ met  Extensobvba/Retim bvba als opdrachtgever. Diverse erkende merdeskundigen 

werden ingeschakeld.

De opmaak van het planmer verliep volgens de voorgeschreven procedure:

kennisgevingsnota

ter inzage legging en richtlijnen

opmaak van het planmer met beoordeling van de mogelijke effecten

beoordeling en goedkeuring door de dienst mer 

Het plan-MER werd ter goedkeuring ingediend bij de dienst MER op 9 mei 2018.

Het plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 31 mei 2018 (goedkeuringsverslag PLMER-0251-

GK). 

Het goedgekeurde milieueffectrapport is te vinden als bijlage bij dit ontwerp van RUP.
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Basiskaarten screening plan-MER - deel 1

Legende

plangebied

biologische waarderingskaart

landschapsatlas

bodemkaart

sevesobedrijven

ankerplaatsen

lijnrelikten

% puntrelikten

reliktenzone

traditionele landschappen

Faunistisch belangrijk gebied

biologisch minder waardevol

complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, 
waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en 
zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol

complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

! lage drempel
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hoge drempel!

sevesobedrijven
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!

Sanac
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biologische waarderingskaart
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zoneringsplan

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

infiltratiegevoelige bodems

waterlopen VMM/AGIV, juli 2014 VMM/AGIV, juli 2006

VMM/Gemeenten, 2009VMM/AGIV, juli 2006

plangebied

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

geen informatie beschikbaar

zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

waterlopen (VHA)

bevaarbare waterlopen

beek categorie 1

beek categorie 2

beek categorie 3

niet-gecatalogeerde beek 

infiltratiegevoelige bodems

niet infiltratiegevoelig

infiltratiegevoelig

centraal gebied 
(reeds of binnenkort berioleerd en aangesloten 
op zuiveringsstation)

individueel te optimaliseren buitengebied
(individuele zuiveringsinstallatie te voorzien
op eigen perceel)

collectief geoptimaliseerd buitengebied
(reeds of binnenkort berioleerd en aangesloten 
op zuiveringsstation)

collectief te optimaliseren buitengebied
(nog te berioleren, en/of aan te sluiten
op zuiveringsstation)

zoneringsplan

Basiskaarten screening plan-MER - deel 2

Legende
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infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

een buffervolume opgelegd met vertraagde afvoer. Er moet een buffervolume van minstens 410 

m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 5 l/sec/ha naar het 

oppervlaktewaternet/de waterloop. 

Voor dit project wil dit zeggen dat er: 

 - Rekening houdend met een toekomstige totale verharde oppervlakte van ca. 6 ha.

 - Ook de oppervlakte aan groendaken moet meegerekend worden om te bufferen/moet worden 

gebufferd.

 - Daarnaast dient alle private oppervlakte (100%) in rekening te worden gebracht voor het 

benodigde buffervolume/te worden gebufferd.

 - De buffervolumes moeten een open volume zijn.

 - De overloop van de buffervoorziening(en) moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde 

afvoer nl. een maximum afvoerdebiet van 5 liter/sec/ha.

6. Bij het aanleggen van buffervoorzieningen moet voldoende rekening worden gehouden met 

de (voorjaars)grondwaterstand (het volume ingenomen door grondwater is immers niet meer 

beschikbaar voor de berging van hemelwater).

7. Eveneens wordt er de aandacht gevestigd op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 (B.S. 

08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater.

8. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloei van 

hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen. 

De conclusie van dit overleg is: het project ligt in een gebied dat niet geschikt is om te infiltreren. Er 

dient gebufferd te worden.  De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht 250 m³ per ha. 

De provincie verstrengt voor dit project de verplichting tot 410 m³ per ha. Het nodige buffervolume 

voor de site is reeds vergund bij de vergunningsaanvraag voor het bouwen op de site als KMO-zone 

(stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de stad Menen op 14/11/2016). 

Deelgebied 3:

In dit deelgebied worden geen ontwikkelingen verwacht die de verhouding tussen verharde en onverharde 

oppervlakte ernstig beïnvloeden.  

Op basis van de plan-MER worden de ondergrondse constructies beperkt tot één ondergrondse bouwlaag 

en maximaal 4 m onder het maaiveld. Bij eventuele bemaling dient via een grondwatermodellering 

aangetoond dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het grondwaterpeil in de beekvallei waar een 

vernatting wenselijk is in functie van een hogere biodiversiteit.

Conclusie
De planopties hebben geen significante negatieve gevolgen voor de globale waterhuishouding of op de 

Geluwebeek in het bijzonder. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen bijkomende 

maatregelen nodig. 

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

te leggen. 

De milderende maatregel uit het plan-MER t.a.v. het grondwater wordt opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften.

7.3. Watertoets

Watertoetskaart
Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011) is het 

plangebied van het RUP overheersend niet overstromingsgevoelig:

Deelgebied 1

 - de vallei van de Geluwebeek is gedeeltelijk effectief en mogelijk overstromingsgevoelig.  Hier zal 

echter geen bebouwing en een beperkte hoeveelheid verharding toegevoegd worden;

 - de woonbebouwing en bijbehorende verharding bevinden zich in niet overstromingsgevoelig 

gebied.  

Deelgebied 2

 - een klein deeltje ten westen van het deelgebied is mogelijk overstromingsgevoelig gebied, deze 

zone ligt momenteel in een groenzone (zie inrichtingsvoorstel).

Deelgebied 3

 - het mogelijk overstromingsgevoelig gebied is reeds bebouwd;

 - er worden geen ontwikkelingen verwacht die de balans tussen verhard en onverhard drastisch 

veranderen.  

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde waterlopen, de Geluwebeek zelf bevindt 

zich aan de rand van het plangebied.  De Geluwebeek is een beek van 2de categorie.  

Plankenmerken
Deelgebied 1:

Er wordt geen verharding toegevoegd in mogelijk overstromingsgevoelig gebied: 

Paden worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

Een extra watervolume wordt voorgesteld.  Dit zal de waterbergende capaciteit van de Geluwebeek 

opdrijven.  

De densiteit bij de voorziene woonontwikkelingen wordt vanuit landschappelijk oogpunt eerder 

laag gehouden.  Hierdoor is er voldoende ruimte om binnen de ontwikkelingen open lucht buffer- en 

infiltratieinstallaties te voorzien.  Deze kunnen landschappelijk worden ingewerkt.

De vallei van de Geluwebeek vormt het laagste punt.  

Het is onduidelijk of de bestaande woningen momenteel aangesloten zijn op een gescheiden 

rioleringsstelsel. 

Deelgebied 2:

Het volledige Deelgebied 2 bedraagt ongeveer 7 ha.  Momenteel is er een groot deel verhard of bebouwd.  

Het reconversieproject voorziet een verharding van ongeveer 6 ha.  

In kader van de vergunningsaanvraag voor het bouwen op de site als KMO-zone met modulaire KMO-

gebouwen, is er een overleg geweest met de dienst Waterlopen van de provincie. 

Volgende elementen werden behandeld:

1. Het project paalt niet rechtstreeks aan een waterloop van 2e of 3e categorie.

2. Het project ligt in het afstroomgebied van de Geluwebeek/Reutelbeek, waterloop van 2e categorie 

met nummer WL.42.

3. Het project is gedeeltelijk gelegen in een overstromingsgevoelig gebied (zie kaart watertoets in 

bijlage). 

Terreinkennis leert dat het afstroomgebied van de Geluwebeek effectief overstromingsgevoelig is.

4. Het project ligt volgens het bijgevoegde uittreksel voornamelijk in een gebied met een moeilijk 

infiltreerbare bodem.

5. Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis 

met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing: 

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op 

basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende 

vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
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Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017
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Herbevestigd agrarisch gebied - Afbakening 
natuurlijke en agrarische structuur

Legende

plangebied

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

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

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en
regionaalstedelijke gebieden Roeselare
en Kortrijk

Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008
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7.4. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Er bevindt zich een beperkt gedeelte (3.848 m²) van het plangebied binnen herbevestigd agrarisch 

gebied, aansluitend bij het open landbouwlandschap ten noordwesten van het plangebied dat behoort 

tot het buitengebied. Het betreft hier 1 strook waar de agrarische bestemming wordt omgezet in een niet 

agrarische bestemming:

een strook van 3.848 m² op de grens van het woongebied volgens het gewestplan (omgezet naar zone 

voor wonen met beperkte nevenfunctie)

De strook van 3.848 m² is volledig ingenomen door tuinen bij de woningen en ligt binnen een 

goedgekeurde en niet vervallen verkaveling. Er is op vandaag in de feiten geen agrarisch gebruik. Het 

agrarisch gebruik is hier dus niet langer relevant.

Het RUP betekent geen aantasting van de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur.

7.5. Buurtwegentoets

Op de atlas der buurwegen wordt binnen het plangebied de Chemin nr. 26 en de Rue d’Ypres aangeduid.  

De Chemin nr. 26 ligt op het tracé van de huidige Kardinaal Cardijnlaan. De Rue D’Ypres is de huidige 

Ieperstraat.  

De Chemin nr. 26 is gedeeltelijk uitgerust met nutsvoorzieningen en verhard met asfalt (binnen plangebied 

tot aan de afslag naar de hoogspanningscabine) en steenslag (de rest van het tracé).

De Rue d’Ypres is uitgerust als een lokale toegangsweg.  

De Chemin nr. 26 blijft behouden bij de ontwikkeling van de Tybersite, het profiel van de Ieperstraat wordt 

aangepast aan de nieuwe belasting.  
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7.6. Inventaris Bouwkundig Erfgoed

7.6.1. Inventaris

Binnen het plangebied bevinden zich geen monumenten.  Volgende bouwwerken bevinden zich wel op de 

inventaris bouwkundig erfgoed:

1. Hoeve (ID: 55833)

2. Duitse bunker (ID: 217030)

Alhoewel alle onderstaande gebouwen/elementen opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig 

erfgoed, dienen er nuances aangebracht te worden in de bouwkundige kwaliteit en architecturale 

waarde van de verschillende constructies. Hieronder worden de verschillende gebouwen/elementen kort 

beschreven (bron: inventaris van het bouwkundig erfgoed), per bouwwerk wordt een afweging gemaakt 

over het al dan niet behouden van de constructies.

De beschreven architecturale kenmerken uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed dienen bewaard 

gebelven te zijn. Dit is het geval voor alle bouwwerken uit de inventaris. De volgende parameters zijn 

bepalend voor het al dan niet behouden van de kenmerken van het pand. 

De afweging gebeurt op drie parameters:

1. Onderdeel van samenhangend geheel.  

Het belang van het behoud van een pand is groter indien het deel uitmaakt van een straat waar meerdere 

gebouwen uit het bouwkundig erfgoed aanwezig zijn. Hierdoor onderscheidt de straat zich van andere 

straten. Hierbij is het van belang om het straatbeeld te behouden door de individuele waardevolle panden 

te behouden. Een uitzondering op het behoud van een pand kan enkel indien duidelijk kan aangetoond 

worden dat de beeldwaarde voor het samenhangend geheel te beperkt is. Bij twijfel wordt, omwille van de 

ligging in een samenhangend deel geopteerd voor het behoud.

1 .  S a m e n h a n g e n d  g e h e e l 2 .  T y p o l o g i s c h e 

wa a r d e 

3 .  B o u w f ys i s c h e 

t o es ta n d

4 .  B e h o u d  n i e t 

n o o dz a k e l i j k

5.  B e h o u d 

t y p o l o g i e

6.  M a x i m a a l 

b e h o u d

1 .    H o e v e De hoeve staat redelijk atypisch in de rij 

langs de Ieperstraat

Schakeling van twee lage volumes, 

gedeelte van de gevel opvallend 

dichtgemetst.  

? De hoeve is reeds gesloopt.

1 .  S a m e n h a n g e n d  g e h e e l 2 .  T y p o l o g i s c h e 

wa a r d e 

3 .  B o u w f ys i s c h e 

t o es ta n d

4 .  B e h o u d  n i e t 

n o o dz a k e l i j k

5.  B e h o u d 

t y p o l o g i e

6.  M a x i m a a l 

b e h o u d

2 .    D u i t s e 

b u n k e r

Buiten het plangebied bevindt zich 

nog een bunker (Duitse bunker Group 

Farms (ID: 217011))

overblijfsel van WOI ?

2. Indien een pand geen onderdeel uitmaakt  

van een samenhangend geheel is hetbehoud er van minder relevant tenzij het uitgesproken kenmerkende 

waarden heeft. Het gaat hierbij om intrinsieke kenmerken van het pand zoals zeldzaamheid, een gevel die 

expressief is, typologische kenmerken die kenschetsend zijn voor de gemeente (bvb. vlasserswoning) maar 

ook om de impact van het pand op de omgeving zoals de typologie van het pand (bvb. hoekpand, grootte 

van het volume). Deze vormen een sterk motief voor behoud.

3. De bouwfysische toestand van een gebouw  

vormt eveneens een indicator voor het al dan niet behoud. Er kan geoordeeld worden of verval 

onomkeerbaar is, en/of de constructie en maatvoering zich tot hergebruik leent. De evaluatie van de 

bouwfysische toestand is in het kader van dit RUP niet altijd mogelijk (bvb. aanwezigheid van huiszwam) en 

vergt diepgaander onderzoek. Hierdoor dienen er in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen te 

worden dat er van het behoud kan afgeweken worden indien het gebouw bouwfysisch niet meer geschikt 

is voor de bestaande of voor een nieuwe functie. De noodzakelijke ingrepen staan niet in verhouding tot 

de waarde van het gebouw. Hiervoor dient bij de vergunningsaanvraag een motivatie gevoegd te worden 

door de architect. In een klein aantal gevallen zal de bouwfysische toestand wel in dit RUP kunnen worden 
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besproken omdat ze vanaf de straatzijde duidelijk zichtbaar is. Het gaat hier bijvoorbeeld om te kleine 

woningen waarbij uitbreidingen en aanpassingen om te voldoen aan de energieprestatie- en comforteisen 

te ingrijpend zijn waardoor de waarde verloren gaat.

Het resultaat van de bespreking moet leiden tot een categorisering van het bouwkundig erfgoed:

1. Behoud niet noodzakelijk: 

Indien de beschreven architecturale kenmerken niet meer aanwezig zijn, is het behoud niet langer 

noodzakelijk. Indien ze wel nog aanwezig zijn maar het pand maakt geen onderdeel uit van een 

samenhangend geheel én heeft geen uitgesproken kenmerkende waarde, is het niet noodzakelijk het 

pand te behouden.

2. Behoud typologie: 

Indien het pand onderdeel uitmaakt van een samenhangend geheel maar de kenmerkende waarde 

is minder uitgesproken, dan is het wenselijk om de kenmerken van o.a. de gevel (materiaal), de 

gevelindeling en kroonlijsthoogte en dakvorm te behouden. Wijzigingen worden echter toegestaan op 

voorwaarde dat deze integreerbaar zijn in het geveluitzicht of een architecturale meerwaarde bieden 

(bvb. wijziging raamopening, creatie dakkapel, wijzigen indeling schrijnwerk van raam, wijziging 

gevelbekleding indien deze niet typerend is, ...).

3.Maximaal behoud:

Indien het pand onderdeel uitmaakt van een samenhangend geheel én het heeft uitgesproken 

kenmerkende waarden, dan dient de bestaande toestand behouden te blijven. Dit betekent dat 

verbouwingen mogelijk moeten blijven, maar dat o.a. de aard van de gebruikte materialen, de gevel- en 

raamindelingen, kroonlijsthoogte en dakvorm dienen te blijven behouden.

Hieronder wordt een sumiere beschrijven gegeven van de aanwezige relicten, gebaseerd op de 

beschrijving in de inventaris (voor de volledige beschrijving wordt verwezen naar de website).  

1. Hoeve:

Ieperstraat nr. 411. Aan de straat gelegen hoevetje uit het begin van de 20ste eeuw. 

De hoeve werd reeds gesloopt.  

2. Duitse bunker:

Bovengrondse betonnen militaire post in tuin, ten dele tegen een berm, ten zuiden van de Geluwebeek, 

opgetrokken tussen de ‘Artillerie-Schutz-Stellung’ en de ‘Halluin Riegel’. Deze bunker wordt aangeduid op 

militaire stafkaarten van de winter van 1917/1918. Er was een smalspoor aangelegd tot aan de bunker. Ook 

meer oostelijk waren verschillende structuren opgetrokken, die met een smalspoor konden worden bereikt. 

Ten westen van de bunker werden prikkeldraadversperringen aangelegd, aldus een Britse stafkaart van 

september 1918. Op een luchtfoto van  oktober 1918 lijkt het er op dat er vlakbij de bunker werken worden 

uitgevoerd.

Duitse bunker met een eerder onregelmatige plattegrond. Het beton is gegoten tegen een houten 

bekisting. Aan oostelijke zijde zitten twee toegangen, die de uiteinden vormen van een langwerpige ruimte 

met twee insprongen in de oostelijke binnenmuur. Vanaf deze ruimte kan een tweede, meer westelijke 

ruimte betreden worden, met twee grote, vierkante openingen in het plafond, die naar boven toe 

versmallen.

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

9. Ruimtebalans

nr bestemming gewestplan bestemming RUP opp (m²) plancompensa-
tie

opmerkingen

1 zone voor ambachtelijke bedrijven en 

KMO’s

zone voor groen 37132 kans tot planschade - meer dan 50 m van een uitgeruste weg 

gelegen

2 zone voor ambachtelijke bedrijven en 

KMO’s

zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen

9748 kans tot planschade - eigenaar is Elia 

3 zone voor wonen zone voor bedrijvigheid 295 kans tot planschade - wellicht kleiner dan 25% van het perceel

- maakt deel uit van het 

herbestemmingsproject 

4 zone voor ambachtelijke bedrijven en 

KMO’s

wonen 3308 vermoedelijk geen 

planbaten

- perceelsdeel wellicht kleiner dan 200 m²

5 zone voor landbouw zone voor wonen 3848 kans tot planbaten - een aantal percelen maken deel uit van 

niet-vervallen verkavelingsvergunning: geen 

planbaten

- een aantal perceelsdelen zijn kleiner dan 200 

m²; geen planbaten

- een aantal percelen vallen buiten 

bovenstaande uitzonderingsgevallen, maar 

het is in vraag te stellen of er met het RUP 

bijkomende bouwmogelijkheden ontstaan 

8. Op te heffen stedenbouwkundige 
voorschriften

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven: 

de volgende verkavelingsvergunningen gelegen binnen het plangebied worden opgeheven: 

 - 121.333/2

 - 121.333/3

 - 121.445/1 - 2

 - Verkaveling 121.380/1 - 2 - 3 wordt binnen deze RUP-procedure niet afgeschaft, 

maar zal worden afgeschaft binnen een parallelle procedure.  

de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met K.B. 04/11/1977 en 

latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van het huidige ruimtelijke 

uitvoeringsplan. Het gaat om de bestemmingen 

 - zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s

 - zone voor woongebieden

 - zone voor parkgebieden


