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4. Planningscontext
LEESWIJZER: in het hierna volgende hoofdstuk wordt de planningscontext weergegeven. 
Daartoe worden de relevante onderdelen uit reeds bestaande beleidsdocumenten van 
verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen weergegeven. De visies zoals opgenomen 
in de verschillende documenten kunnen tegenstrijdig zijn, niet overeenkomen met de huidige 
situatie, of reeds gedateerd zijn. Hieronder wordt echter louter weergegeven wat de inhoud van 
de verschillende beleidsdocumenten is, en wordt geen evaluatie hiervan gemaakt. 

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd defi nitief vastgesteld op 23 september 1997 
en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. Moen is gelegen in het buitengebied.

Ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur die 
betrekking hebben op buitengebied

• Gedeconcentreerde bundeling: 
De bundeling streeft een selectieve concentratie na van de groei van het wonen, 
het werken en van de andere maatschappelijke functies in de steden en in de 
kernen van het buitengebied, steeds met respect voor de draagkracht van de 
stedelijke gebieden. Verweving van activiteiten en functies staat daarbij voorop. 
[Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, p. 189]

• Fysisch systeem ruimtelijk structurerend: 
Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van 
het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en wonen 
en werken op het niveau van het buitengebied. [...] Het vrijwaren en versterken 
van open-ruimteverbindingen tussen de grotere, aaneengesloten gebieden van 
het buitengebied is essentieel voor de continuïteit binnen het buitengebied. 
[Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, p. 193]

Gewenste ruimtelijke structuur - beleidsmatige benadering

Complementair hieraan [aan het stedelijk beleid, n.v.d.r.] wordt een buitengebiedbeleid 
vooropgesteld waar ten aanzien van bijkomende ruimte voor woningbouw en ruimte 
voor economische activiteiten een meer terughoudend beleid wordt gevoerd, en waar de 
aandacht gaat naar het blijvend functioneren van het wonen en werken in de kernen, de 
landbouw en de natuur. [Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, p. 201]

4.2. Afbakening stedelijk gebied

Regionaalstedelijk gebied Kortrijk

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Kortrijk defi nitief vastgesteld. Het plangebied  is 
gelegen buiten het stedelijk gebied. 

4.3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen

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

Moen wordt aangeduid als woonkern en behoort tot de Interfl uviumruimte. 
Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte en het bijbehorende ruimtelijke 
beleid:

• versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke drager met beekvalleien, 
kleine landschapselementen en beboste kammen

• agrarische structuur als drager van de grootschalige open ruimte

• Schelde als multifunctionele drager

• kanaal van Bossuit-Kortrijk als drager van natuur en recreatie
[PRS West-Vlaanderen, p. 236]

4.3.1. Selectie van kernen 

(herziening PRS, gecoördineerde versie 2014, ID p. 35)

Afweging oude PRS-WV 

Moen werd in de voorselectie als bedrijfsondersteunend hoofddorp geselecteerd. De 
selectie werd bij de gebiedsspecifi eke afweging bijgesteld omdat deze kern niet de 
centrale kern van de fusiegemeente vormt. Bovendien werd de selectie van kernen 
omwille van landschappelijke waarden en het open-ruimtebeleid in het Schelde-Leie 
Interfl uvium beperkt. Om de aanwezige dynamiek te kunnen opvangen, werden een 
aantal kernen als herlokalisatiehoofddorp aangeduid.

Bestaande economische structuur

Op de grens van Heestert en Moen (perifeer aan de kern) ligt er een industriezone van  
ca. 7 ha (milieubelastende industrie). Daarnaast is er nog een KMO-zone aanwezig ten 
noorden van de voormalige Bekaertsite (in reconversie naar wonen) en bevindt er zich aan 
de westelijke zijde van het kanaal de IMOG-site (niet kerngebonden).

Ontsluiting 

Moen is eerder beperkt ontsloten. Via een lokale weg kan de secundaire weg N8 worden 
bereikt. De N8 sluit vervolgens aan op de N391 in Zwevegem-Knokke om vervolgens in 
Kortrijk aan te sluiten op de E17.

Conclusie

Gezien de beperkte ontsluiting van Moen en de aanwezige landschappelijke waarden in 
het Interfl uvium, blijft deze kern aangeduid als woonkern.

4.3.2. Natuurkerngebieden

(herziening PRS, gecoördineerde versie 2014, ID p. 38) 

Natuurkerngebieden dienen onderling verbonden en individueel gebuff erd te worden. 
O.a. het Orveytbos, de Vaarttaluds en de oude spoorweg Knokke-Moen werden aangeduid 
als onderdelen van de ‘Bossen en open gebieden op de Heuvelkam van het interfl uvium’, 
welke aangeduid werden als zijnde droge natuurkerngebieden. 

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

4.4.1. Natuur langs spoorwegbedding

De spoorwegbedding Avelgem-Kortrijk heeft tussen Knokke (vanaf de Kwadestraat tot 
aan het kanaal) en Moen (vanaf de Sluislaan tot aan de Stationsstraat) als hoofdfunctie 
natuur. Dit past binnen de visie van de provincie West-Vlaanderen [gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Zwevegem, p. 155].

4.4.2. Woonprojecten

Het PRS-WVL selecteert Moen als herlokalisatiehoofddorp. Een herlokalisatiehoofddorp 
kan de eigen groei van huishoudens op het niveau van de kern opvangen [gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 98]. De confrontatie van het woonaanbod en de 
woonbehoefte levert voor het buitengebied van Zwevegem een negatief saldo op, er zijn 
dus vrije percelen op overschot [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, 
p. 107].

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard bezit in Moen nog zo’n 7.200 m² 
woongebied in grondreserve [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 100].  

In Moen werden 3 gebieden aangeduid als projectzones om bijkomende woningen te 
realiseren:

• Nijverheidslaan     (potentieel # nieuwe woningen: 18) 

• Bekaertsite   (potentieel # nieuwe woningen: 97)

• Herembodegemstraat   (potentieel # nieuwe woningen: 32)
[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 18]

4.4.3. Bestaande aanbod bedrijventerreinen

Overzicht bedrijventerreinen in Moen: 

• Stationsstraat Moen/Heestert: lokaal, milieubelastende industrie, nabij 
gereserveerd tracé van de N391

• Olieberg Moen: lokaal, milieubelastende industrie, gedeeltelijke leegstand 
(gebouwen Bekaert): in BPA Olieberg werd een deel bestemd als bedrijvenzone 
(3,4 ha) en deel als woonzone

• Trekweg Moen: lokaal, milieubelastende industrie, loskade

• Trekweg (uitbreiding) Moen: gemengd regionaal industriegebied

• Pannebakkersstraat Moen: lokaal, milieubelastende industrie

[gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 54-55]

Uit een confrontatie van het aanbod aan bedrijventerreinen en de behoefte kan besloten 
worden dat binnen de planperiode er in de verschillende plannen voldoende ruimte 
bestemd is om te voldoen aan de huidige behoefte [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Zwevegem, p. 112].
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4.4.4. Uitbreiding/herlokalisatie bedrijventerreinen

Ter hoogte van Moen/Heestert-Statie wordt op middellange termijn gezocht naar een 
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein van zo’n 8 ha. Deze mogelijke ontwikkeling is 
afhankelijk van de omleidingsweg [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 22].

Er worden geen bijkomende terreinen afgebakend voor bedrijven. Voor de bestaande 
bedrijventerreinen wordt de bereikbaarheid geoptimaliseerd. Moen-Trekweg zal in de 
toekomst niet meer uitgebreid worden. Bijkomende behoefte moet op andere plaatsen 
ontwikkeld worden.

Om het aanbod aan bedrijventerreinen ook na de planperiode te verzekeren wenst de 
gemeente op vandaag reeds het bedrijventerrein Stationsstraat als zoekzone aan te 
duiden. Dit terrein kan pas aangesneden worden wanneer de behoefte in een nieuw 
planproces daadwerkelijk aangetoond is.
De leegstaande industriegebouwen in het zuiden van het industrieterrein Olieberg 
kunnen herbestemd worden. De nieuwe functie moet aansluiten op die van de kern 
en de ontwikkeling ervan verder ondersteunen. Er kan onder andere gedacht worden 
aan (sociaal) wonen, gemeenschapsvoorziening, kleinhandel, ambachtelijke bedrijven...  
[gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 205].

4.4.5. IMOG-site

De IMOG-site valt sterk op in het gave landschap. Omwille van de ligging in een 
aantrekkelijk waardevol landschap en nabij het kanaal is het noodzakelijk dat deze site 
een sterke landschappelijke inkleding krijgt. Een ruime en aangeklede buff er is een 
noodzakelijke oplossing. Na de exploitatie wordt de IMOG-site ingeschakeld in de ‘groene 
as van het kanaal’ [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 205].

In 1993 werd een studie uitgevoerd naar  de ‘Nabestemming en integratie van de 
stortplaats te Moen’. De studie formuleert voorstellen omtrent de nabestemming van 
het stort als bos en als gebied voor compostering en omtrent de sociaal-economische, 
milieuhygiënische, ruimtelijke en landschappelijke integratie van het stort. De voorstellen 
monden uit in een groenstructuurplan [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, 
p. 124].

4.4.6. Centrumversterking

In Moen wordt er een centrumzone aangeduid langs de lokale verbindingwegen: 
Stationsstraat - Kerkstraat - Bossuitstraat vanaf de Sportstraat tot aan de Verzetslaan met 
inbegrip van Ter Moude.

Het centrum moet een verkeersveilige en aantrekkelijke plaats zijn waar 
gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel en horeca gemengd voorkomen. Daarom wordt 
de doortocht heringericht waardoor het centrum opgewaardeerd wordt. Ook hier moet er 
voldoende aandacht besteed worden aan een kwalitatief openbaar domein. In deze zone 
moeten ook voldoende parkeergelegenheden worden voorzien [gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Zwevegem, p. 203].

4.4.7. Verkeersleefbaarheid centrum

De kern van Moen heeft te lijden onder het vele zware verkeer doorheen haar centrum. 
Dit verkeer is enerzijds afkomstig van het doorgaand verkeer (Avelgem, containerterminal 
Avelgem...) en anderzijds afkomstig van het bedrijventerrein Moen-Trekweg, de 
nabijgelegen IMOG-site en het bedrijventerrein Olieberg. In de nabije toekomst zal 
het aantal vrachtwagens van en naar de industriezone nog toenemen door de verdere 
invulling van Moen-Trekweg.

De gemeente wenst de verkeersoverlast (verkeersonveiligheid, verkeersonleefbaarheid) in 
Moen oplossen omwille van het dwingend openbaar belang. Hiervoor wenst de gemeente 
twee acties te nemen.

• Actie 1:  Om op deze problemen een antwoord te geven, moet in de eerste plaats 
de doortocht van Moen heringericht worden.

• Actie 2:  Tevens wil de gemeente onderzoeken op welke manier het (zwaar) verkeer 
om Moen kan geleid worden via een lokale weg.

Hiervoor worden verschillende alternatieve conceptuele oplossingen voorgesteld. Deze 
conceptuele oplossingen leiden tot tracé’s die verder geconcretiseerd en beoordeeld 
moeten worden (ligging, profi el, uitzicht...). 

Voor de beoordeling van deze alternatieven moeten volgende elementen in rekening 
gebracht worden en gezamenlijk geëvalueerd worden:

• De verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid van bebouwde zones (Moen, 
Heestert, de Keiberg)

• De ontsluiting van alle industrieën langs de kanaalzone in Moen

 -  Het bedrijventerrein Moen-Trekweg

 -  De IMOG-site

 -  De gebouwen van Bekaert aan de Vaartstraat

• De ontsluiting van de industrie in Avelgem

• Het kanaal Bossuit-Kortrijk als as voor natuurontwikkeling en recreatie en 
watertransport

• Natuurontwikkeling op de oude spoorwegbedding

• Het behoud van de open ruimte

• De leesbaarheid van het tracé

• De fi nanciële consequenties

• De verbindende functie van de N391 op bovenlokaal niveau

Volgende alternatieven worden onderscheiden:

• Concept 1: de heringerichte doortocht: langs de Stationsstraat – Moenstraat - 
Bossuitstraat

• Concept 2: omleidingsweg langs het kanaal: langs de oostzijde van het kanaal (de 
Sluislaan) en aantakken op de N8

• Concept 3: omleidingsweg rond de kern: langs de Sluislaan en ten noorden van de 
kern van Moen aantakken op de Stationsstraat

• Concept 4: omleidingsweg tussen de kern en het kanaal: langs de Sluislaan en 
doorheen de Klijte aantakken op de N8

De studie, beoordeling en evaluatie van de alternatieven gebeurt in overleg met de 
verschillende bevoegde instanties [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, 
p. 204].

[Ruimtelijk Structuurplan 
gemeente Zwevegem, 
RD, kaart nr. 85]

Legende

Gewenste ruimtelijke 
structuur kern Moen
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Categorisering van de 
wegen

2012 voorlopig vastgesteld door de 
provincieraad, wordt de N391-N8 als een 
secundaire weg II geselecteerd.

Categorisering van de wegen
Mobiliteitsplan Zwevegem

Noot II: in de herziening van het PRS-WVl, in 2013 defi nitief vastgesteld 
door de provincieraad, wordt de N391-N8 als secundaire weg I 
geselecteerd. Deze wijziging werd doorgevoerd “als gevolg van de 
verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten van 
de mobiliteitsstudie ‘Mobiliteit tussen Leie en Schelde’.” 
[PRS W-Vl, gecoördineerde versie 2014, informatief gedeelte, p. 86]
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4.4.8. Mogelijke maatregelen i.k.v. realisatie gewenste 
ruimtelijke structuur Moen

IMOG-site

De gemeente dringt bij het Vlaams Gewest aan dat er een RUP wordt opgemaakt. De 
gemeente overlegt hierover met de bevoegde instantie en doet dit vanuit haar visie 
waarbij de omgeving van de IMOG-site een groene nabestemming krijgt waarbij rekening 
gehouden wordt met de minimale terreinbehoefte voor de werkzaamheden van IMOG 
[gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 205].

Doortocht

De gemeente maakt een inrichtingsplan op voor de doortocht van Moen. Hierbij is onder 
andere aandacht voor:

 - de kleinhandel

 - de verkeersveiligheid

 - de openbare functies

 - de opmerkingen in het mobiliteitsplan

 - de afbakening van de centrumzone

 - de inrichting van de Plaats

De gemeente realiseert de doortocht [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, 
p. 206].

Lokale omleidingsweg

De gemeente onderzoekt het tracé, profi el en uitzicht van de lokale omleidingsweg 
rond Moen in overleg met de verschillende bevoegde instanties [gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Zwevegem, p. 206].

Gronden voormalig Stationsplein

De gemeente onderzoekt een nieuwe invulling van de gronden van het voormalig 
Stationsplein palend aan de Stationsstraat in kader van de aanleg van de omleidingsweg 
rond Heestert [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 206].

Leegstaande bedrijven

De gemeente onderzoekt de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van 
functiewijziging van de leegstaande industriegebouwen ter hoogte van de Moense 
Beekstraat [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 206].

4.4.9. Bindend gedeelte
Doortocht

De gemeente maakt een inrichtingsplan op voor de doortocht van Moen en begint met 
de voorbereidende werkzaamheden ter realisatie [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Zwevegem, p. 232].

Omleidingsweg

De gemeente onderzoekt en evalueert verschillende alternatieve tracé’s voor de omleiding 
van het verkeer rond Moen [gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, p. 232].

4.5. Mobiliteitsplan

Ontsluiting industriezone Moen en IMOG

De ontsluiting van de industriezone Moen en van IMOG maakte omwille van de 
bovenlokale schaal van de problematiek geen deel uit van het onderzoek dat binnen het 
kader van dit mobiliteitsplan gedaan werd. De problematiek werd wel onderzocht in de 
mobiliteitsstudie interfl uviumruimte die in opdracht van de provincie West-Vlaanderen 
werd uitgevoerd.

Aanbevolen werd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een nieuwe 
ontsluitingsweg naar de industriezone van Moen [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, 
p. 11].

Categorisering van de wegen

Voor de categorisering van de wegen bestaan er twee varianten:

 - Bij de eerste variante blijft het tracé van de bestaande gewestweg tussen 
Zwevegem-Knokke en Avelgem behouden en wordt er geen nieuwe 
ontsluitingsweg naar de industriezone van Moen gerealiseerd. 

 - In de andere variante wordt een omleidingsweg rond Heestert aangelegd 
en wordt een nieuwe ontsluitingsweg naar de industriezone van Moen 
gerealiseerd. De nieuwe ontsluitingsweg naar de industriezone van Moen 
wordt als een lokale weg II geselecteerd.
[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 11]

Routes zwaar verkeer

De Doorniksesteenweg wordt aangeduid als vrachtroute type I

 - De Keiberg - Gauwelstraat worden aangeduid als vrachtroute type III

 - Deze twee worden verbonden door de Stationsstraat - Kerkstraat - Bossuitstraat 
- Moenstraat (lokale weg I)

 - Tussen de Keiberg en het centrum van Moen loopt bovendien de lokale 
vrachtroute via De Souterrain - Knokkestraat - De Klijte - Olieberg

De realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg voor Moen zou deze laatste route ontlasten, 
en de lokale vrachtroute tussen de Keiberg en het centrum gedeeltelijk via de Sluislaan 
laten lopen, parallel aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. [beleidsnota mobiliteitsplan 
Zwevegem, p. 38-40]

Bereikbaarheid met de f iets

Om de bereikbaarheid van verschillende ontwikkelingen met de fi ets te verbeteren, wordt 
als mogelijke maatregel de aanleg van veilige fi etsvoorzieningen in de Stationsstraat van 
Moen aangereikt [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 23].

Bovendien wordt de Stationsstraat in Moen aangeduid als een prioritair aan te pakken 
lokale fi etsverbinding [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 51].

Doortochten
De doortocht van Moen zal worden heringericht als lokale weg I om de verkeersveiligheid 
en -leefbaarheid te verbeteren in de kern [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 57].

Actietabel

Volgende acties m.b.t. de ontsluiting en bereikbaarheid van het centrum van Moen werden 
in de actietabel opgenomen:

 - Het kanaal Bossuit-Kortrijk als multifunctioneel gebied voor toerisme 
en recreatie, verkeer en vervoer, natuurontwikkeling, watergebonden 

bedrijvigheid, cultureel erfgoed, wonen en waterproductie (uitgevoerd)

 - Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de ontsluitingsweg van de 
industriezone van Moen (reeds uitgevoerd)

 - Aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg industriezone van Moen (lange termijn)

 - Veilige fi etsvoorzieningen in de Stationsstraat in Moen (lange termijn, i.f.v. 
ontsluiting van Moen)

 - Herinrichting van de doortocht van Moen (2,3 km tot spoorweg) (middellange 
termijn)

[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, p. 67-70]
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[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, kaart nr. 25]

Bestaande ruimtelijke structuur 
verkeer en vervoer

[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, kaart nr. 21]

Spreiding van de bedrijventerreinen

Omleidingsweg rond Moen _ afwegingscriteria

[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, kaart nr. 86]

N8

Omleidingsweg rond Moen _ 4 concepten

[beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem, kaart nr. 86]
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4.6. Mobiliteitsstudie interfluviumruimte (iov 
provincie west-vlaanderen)

Met deze studie wilde de provincie een aantal gesignaleerde en terugkerende 
mobiliteitsproblemen in het Interfl uviumgebied als één geheel bekijken en analyseren.

Specifi ek voor Zwevegem werd de problematiek van de doortocht in Heestert en de 
ontsluiting van de industriezone in Moen bekeken. De resultaten van de studie worden 
verwerkt in dit mobiliteitsplan o.a. bij de beschrijving van het duurzaam beleidsscenario, 
de categorisering van de wegen en de routes voor zwaar verkeer. 
Het onderzoek toonde aan dat er een zeker leefbaarheidsprobleem bestaat in de kernen 
van Heestert en Moen [beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem].

4.6.1. Uit het Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem

Volgende alternatieven werden voorgesteld in het RSP Zwevegem:

• Concept 1: de heringerichte doortocht: langsheen de Stationsstraat – Moenstraat – 
Bossuitstraat

• Concept 2: omleidingsweg langs het kanaal: langs de oostzijde van het kanaal (de 
Sluislaan) en aantakken op de N8

• Concept 3: omleidingsweg rond de kern: langs de Sluislaan en ten noorden van de 
kern van Moen aantakken op de Stationsstraat

• Concept 4: omleidingsweg tussen de kern en het kanaal: langs de Sluislaan en 
doorheen de Klijte aantakken op de N8

Concept 4 geniet de voorkeur van de gemeente Zwevegem. Het gemeentebestuur van 
Zwevegem benadrukt dat het voorgesteld tracé 4 een duurzame oplossing biedt voor 
het lokale mobiliteitsvraagstuk ter ontsluiting van de bedrijven in Moen (IMOG, regionaal 
bedrijventerrein, KMO-zone Nijverheidslaan en molens Trekweg) en dat het een structurele 
oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk van Moen en Heestert, waarbij maximaal 
gebruik gemaakt wordt van bestaande infrastructuren [Analyse en aanbevelingen voor de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid van het Interfl uvium, 
p. 27-28].

4.6.2. Modeldoorrekening

De problematiek werd getoetst aan een modeldoorrekening. Het model werd aangewend 
om de eff ecten op mesoschaal van bepaalde ingrepen in te schatten. Volgende scenario’s 
werden doorgerekend (voor het jaar 2020):

• Scenario 2: ontsluitingsweg Moen ten noorden van de kern

• Scenario 4: omleidingsweg Heestert/Moen langsheen het kanaal (tracé F uit het 
gemeentelijk structuurplan)

Uit de modeldoorrekening voor het jaar 2020 blijkt dat er een algemene intensiteitsstijging 
is in het gebied. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de autonome groei van het verkeer en 
de bijkomende (economische) ruimtelijke ontwikkelingen. De doorstromingsproblemen 
en de verkeersleefbaarheidsproblemen zullen zich bijgevolg in de toekomst nog scherper 
stellen [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het 
Interfl uvium, p. 13-14].

Scenario 2:  ontsluitingsweg Moen ten noorden van de kern 

Dit scenario voorziet in een verbinding tussen de Sluislaan en de Keiberg (N8) ten noorden 
van Moen (zie ook visie GRS Zwevegem over actualisatie ontsluiting Moen en IMOG – 
tracé 4) [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het 
Interfl uvium, p. 80].
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Uit de fi guren blijkt dat de eff ecten ten gevolge van de verbinding relatief lokaal zijn. Er 
is geen verkeersaantrekkend eff ect. De nieuwe verbinding en de weg langs het kanaal 
verwerken ca 530 pae tijdens de avondspits (230 pae richting noord, 300 pae richting 
zuid). Tijdens de ochtendspits is dit 450 pae. Er is tevens een verschuiving van 40 pae 
in avondspits en 70 pae in ochtendspits van de Vierkeerstraat naar de Kanaalweg. Ter 
hoogte van Keiberg (N8) dalen de intensiteiten tot 940 pae in de avondspits en 840 pae in 
de ochtendspits. In de Stationsstraat dalen de intensiteiten tot 110 pae in de avondspits 
en 80 pae in de ochtendspits [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 90].

CONCLUSIE

De aanleg van een ontsluitingsweg voor Moen tussen de kern en het kanaal heeft geen 
verkeersaantrekkend eff ect. De weg zorgt voor een sterke daling van verkeersintensiteiten 
doorheen Moen: ca 480 pae tijdens de avondspits en ca 470 pae in de ochtendspits (beide 
richtingen samen). Deze daling resulteert in zeer lage intensiteiten op deze as (110 pae 
in de avondspits, 80 pae in de ochtendspits, beide richtingen samen). Er treden geen 
nadelige gevolgen op voor de omliggende gemeenten [Analyse en aanbevelingen voor de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 114-115].

De eventuele realisatie van deze ontsluitingsweg wordt als van lokaal niveau beschouwd. 
De afweging van de voorgestelde alternatieven is een gemeentelijke aangelegenheid. 
Verder onderzoek naar de haalbaarheid is aangewezen. De gemeente kan hier optreden 
als initiatiefnemer [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van het Interfl uvium, p. 117-118].

Scenario 4:  omleidingsweg Heestert/Moen langsheen het kanaal

Voor het vierde scenario werd het tracé F van de omleidingsweg rond de kern van 
Heestert/Moen doorgerekend (zie ook visie GRS Zwevegem over omleiding rond 
Heestert). [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het 
Interfl uvium, p. 81]
Ten gevolge van een omleidingsweg voor Heestert/Moen langsheen het kanaal stijgen de 
intensiteiten op de Oeverlaan met ca 770 pae in de avondspits (320 pae richting noord, 450 
pae richting zuid) en 780 pae in de ochtendspits (510 pae richting noord, 270 pae richting 
zuid).De Doorniksesteenweg (N353) tussen de Etienne Balcaenstraat en de Oeverlaan 
kent een hogere belasting: ca 200 pae in de avondspits (90 pae richting west, 110 pae 
richting oost) en ca 270 pa in de ochtendspits (180 pae richting west, 90 pae richting oost). 
Dit resulteert in ca 1.260 pae op de Doorniksesteenweg (620 pae richting west, 600 pae 
richting oost) in de avondspits en 1.140 pae in de ochtendspits (610 pae richting west, 530 
pae richting oost).

De intensiteiten op de Stijn Streuvelsstraat/Gauwelstraat/Keiberg (N8) en op de as 
Stationsstraat/Kerkstraat/Bossuitstraat kennen een daling:

• Stijn Streuvelsstraat: (N8): 320 pae in avondspits, 390 pae in ochtendspits

• Keibergstraat (N8): 680 pae in avondspits, 750 pae in ochtendspits

• Stationsstraat: 480 pae in avondspits, 470 pae in ochtendspits

Door de aanleg van de omleidingsweg via het kanaal rijdt dus een aanzienlijk aantal 
voertuigen via de N353 (door de kern van Outrijve) in plaats van via de N8, de kern 
door Heestert). Indien er geen omleidingsweg is, worden de verkeersstromen relatief 
gelijkmatig verdeeld over de N8 (ca 1.140 pae door Heestert) en de N353 (ca 990 pae te 
Outrijve). Door de omleidingsweg is er dus een verschuiving met een hogere belasting te 
Outrijve tot gevolg [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van het Interfl uvium, p. 96].

CONCLUSIE

De aanleg van een omleidingsweg rond Heestert langsheen het kanaal zorgt voor een 
ontlasting van de kern van Moen en Heestert, maar belast de kern Outrijve te Avelgem. De 
problemen worden verschoven [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 114-115].

Netwerktypologie scenario 2:  ontsluitingsweg 
Moen ten noorden van de kern

[Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 80]

Verschuiving van de verkeersstromen ten 
gevolge van realisatie ontsluitingsweg Moen 
avondspits

[Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 92]

De realisatie van een omleidingsweg Moen/Heestert via het kanaal is niet 
wenselijk. [Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van het Interfl uvium, p. 117]

4.6.3. Aanbevelingen

Een ontsluitingsweg ten noorden van Moen kan de intensiteiten door de kern 
doen dalen. De maatschappelijke kosten en de baten van een ontsluitingsweg 
ten noorden van de kern moeten ten opzichte van elkaar afgewogen worden 
[Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het 
Interfl uvium, p. 16].
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4.7. studie kanaal bossuit-kortrijk

4.7.1. Visie

Vanuit een geïntegreerde benadering is de globale gebiedsvisie voor de kanaalomgeving 
gebaseerd op 3 thema’s: 

• verbinden (op macroschaal)

• verzamelen van verschillende functies (op mesoschaal)

• vertoeven langs het kanaal (op microschaal)

Deze complementaire taken van het kanaal kunnen pas worden gerealiseerd wanneer één 
geïntegreerde ontwikkelingsstrategie wordt nagestreefd, namelijk het streefbeeld van een 
‘kanaalpark’ [Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, 
p. 59].

4.7.2. Krachtlijnen en ruimtelijke concepten
VERB INDEN

Als regionaal structurerend element ligt het hoofdaccent van het kanaal op het verbinden 
tussen andere structuren in het interfl uvium. De rol als verbindingselement wordt 
gekoppeld aan 3 programma’s die nu reeds, elk op hun eigen manier, het kanaal claimen. 
Het zijn recreatie en toerisme, natuurontwikkeling en economische activiteiten [Visie en 
inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 61].

De verbindende functie van het kanaal wordt ondersteund door ruimtelijke concepten:

• Kiezen voor een prioritaire non-stop recreatieve fi etsroute

• Linken van de twee regionale fi etsroutes in de kanaalomgeving (jaagpaden en 
oude spoorwegbedding)

• Uitbouwen van het kanaal tot één watersportas

• Downgraden van de autowegen langs het kanaal

• Ontwikkelen van ecologische corridors

• Behouden van het kanaal als insteekdok van de Schelde

[Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 63]

VERZAMELEN

Het kanaal Bossuit-Kortrijk staat model voor de regio die zich kenmerkt door een 
alomtegenwoordige gelijktijdigheid: het is een verzameling van industrieel en 
landschappelijk, stedelijk en landelijk, kleinschalig en groots. Het kanaal stroomt door twee 
grote structuren, namelijk het stedelijke landschap en het open landschap. In het open 
landschap krijgt het kanaal een taak als collector van waardevolle landelijke en natuurlijke 
elementen. [Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 
65]

Ook voor de verzamelende functie van het kanaal worden een aantal ruimtelijke 
concepten geformuleerd. Voor het open landschap:

• Opnemen van kanaaldorpen in het recreatief programma (d.m.v. ‘toegangspoorten’ 
tot het kanaalgebied)

• Opwaarderen van de landschappelijke integratie van de kanaaldorpen (o.a. de 
‘groene voet’ van Moen, nl. het Oliebergpark, die de koppeling maakt tussen 
Moen, het kerngebied van natuur en ecologie gevormd door het Orveytbos, en de 
vaarttaluds en Moen-Statie)

• Ontwikkelen van een ‘stilte’gebied in de omgeving van het Orveytbos en de 
vaarttaluds [Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 
2011, p. 66-67]

[Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 81]

[Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van het Interfl uvium, p. 99]

Netwerktypologie scenario 4:  omleidingsweg 
Heestert/Moen langsheen het kanaal

Verschuiving van de verkeersstromen ten 
gevolge van realisatie omleidingsweg Heestert/
Moen langsheen het kanaal
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VERTOEVEN

Het thema ‘vertoeven’ focust specifi ek op de verblijfskwaliteit vertaald in de inrichting van 
de kanaaloevers en een aantal cruciale plekken langs het kanaal en in de kanaalomgeving. 
In dit thema wordt gewerkt aan de identiteit en het imago van het kanaalpark. [Visie en 
inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 69]

Om te komen tot een specifi eke gebruiksvriendelijke inrichting van het kanaal worden 
volgende ruimtelijke concepten vooropgesteld (voor Moen en omgeving):

• Werken aan de realisatie van het Interfl uviumlandschap

• Werken met het reliëf, bomenrijen en cultuurhistorische gebouwen in het open 
kanaallandschap

• Versterken van de relatie tussen water en oevers

[Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 71-72]

4.7.3. Kanaallichaam als bouwsteen voor kanaalpark

Het stiltegebied Orveytbos-Vaarttaluds vormt een belangrijke natuurlijke schakel in 
het kanaallandschap. Hier doorsnijdt het kanaal de heuvelrug die het valleigebied van de 
Schelde scheidt van de Leie. Het is ook de plek waar de oude spoorwegverbinding het 
kanaal vroeger kruiste om haar weg te vervolgen naar Avelgem. 

Het spanningsveld tussen natuur en recreatie is hier groot. Bovendien is er nog een derde 
speler die zorgt voor een onverenigbaarheid van visie tussen de verschillende betrokken 
partijen in dit gebied, namelijk het gebruik van de Sluislaan door het vrachtverkeer 
naar IMOG en het bedrijventerrein Moen-Trekweg. Dit alles heeft consequenties voor het 
recreatieve netwerk in de omgeving van Orveytbos. 

Er stellen zich twee opportuniteiten die hier als elementen van visie worden opgenomen.

• Het eerste voorstel is het herstel van de spoorwegverbinding tussen Knokke 
en Moen-Statie, zodat op het tracé kan worden gefi etst van Kortrijk tot Avelgem. 
Nu verloopt de verbinding op de Smalspoorbrug, verder langs de Sluislaan om 
via een aantal trage wegen aan te sluiten op het oude spoorwegtracé bij Moen- 
Statie. Er wordt voorgesteld om de Smalspoorbrug autovrij te maken en het 
ontbrekende pad tussen De Souterrain en Moen-Statie te herstellen. Aangezien 
de oude spoorwegberm omgevormd werd tot natuurgebied, wordt het nieuwe 
fi etspad aangelegd langs de spoorberm. Op die manier wordt een groot deel van 
de missing link opgelost.

• Een tweede opportuniteit maakt het mogelijk om het habitatgebied van de 
vaarttaluds over een groter stuk te beschermen door de Sluislaan deels uit het 
lokale ontsluitingsnetwerk van Moen te halen. Hiervoor wordt gesuggereerd om de 
Sluislaan komende van Moen enkel nog tot en met de Souterrain te behouden als 
weg voor gemotoriseerd verkeer, om vervolgens via de Souterrain de aansluiting 
te maken op de Keiberg. Het tweede deel van de Sluislaan kan op die manier 
autovrij worden gemaakt, wat ten goede komt aan de ecologische kwaliteit en 
een recreatieve meerwaarde van de vaarttaluds. Bijkomend wordt voorgesteld 
om de Sluislaan door te knippen ter hoogte van de Kraaibosstraat waardoor het 
sluikverkeer richting Moen wordt verhinderd. 

Op korte termijn kan wel snel werk worden gemaakt van de aanleg van platform 5. Er 
wordt voorgesteld om de onverharde parking gelegen bij de Souterrain uit te bouwen tot 
een volwaardige rustplaats voor fi etsers en wandelaars, van waaruit het Orveytbos en de 
vaarttaluds kunnen worden verkend. De toegang tot de trappenpartij wordt explicieter en 

de infoborden worden geïntegreerd in het ontwerp van de rustplek.

Het volgende dorp waarlangs het kanaal loopt is Moen. De woonkern is gelegen op de 
oostoever. Aan de overzijde domineert de site van IMOG het landschap. Op beide oevers 
is zeker voldoende ruimte aanwezig om een recreatief programma op te vangen, waarbij 
de fi etsroute het bindend element is. De economische ontwikkeling wordt hierbij niet 
verwaarloosd. Zo moet een nieuwe kade voor IMOG kunnen. 

De Sint-Pietersbruglaan blijft ook een onderdeel van de ontsluitingsweg van IMOG en het 
bedrijventerrein Moen-Trekweg naar de N8. De ruime groenstrook tussen het water en 
de weg biedt de mogelijkheid voor de aanleg van een breed fi etspad, dat onderdeel zal 
uitmaken van de non-stop recreatieve fi etsroute op de westoever. 

Op de oostoever wordt voorgesteld om Moen, dat nu weinig te maken heeft met het 
kanaal, te verbinden met het water. Het accent van de Sluislaan-Vaartstraat komt te 
liggen op lokaal verkeer. Enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer wordt nog toegelaten. 
Alle doorgaand verkeer richting N8 verloopt in dit voorstel via de Stationsstraat. Door 
deze keuze te maken kan het Oliebergpark worden verruimd met een zesde platform, 
dat naast het kerkplein, de nieuwe ontmoetingsplaats wordt van Moen. Het platform 
wordt gekoppeld aan het nieuwe woonproject op de voormalige Bekaertsite. 

Dit voorstel creëert de mogelijkheden om Moen tot een volwaardig kanaaldorp te laten 
uitgroeien. Het kadert eveneens binnen de toekomstvisie om het kanaal verder uit te 
bouwen als recreatieve as waarbij het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk wordt 
geweerd langs de oevers. [Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, 
maart 2011, p. 84-85]

4.8. Kanaaldorp Moen

De ambitie voor de kanaaldorpen is om de landschappelijke inbedding in het kanaalpark 
te verstevigen. Hiervoor wordt een ruimtelijk ontwerpschema voorgesteld waarbij de 
dorpen worden uitgebreid met een ‘groene voet’ [Visie en inrichtingsvoorstellen voor het 
kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 118].

De ‘groene voet’ in Moen is het Oliebergpark. Deze groen- en parkaanleg werd gerealiseerd 
op restgrond langs het kanaal. Het park van nagenoeg 6 hectare heeft een sociale en 
recreatieve functie en moet het bindmiddel vormen tussen het dorp en het kanaal. Het is 
net hier dat het Oliebergpark faalt. 

Oliebergpark: ontmoetingsplaats aan het water 

Momenteel ligt het park er wat verloren bij. Dit heeft een aantal oorzaken. Het ligt deels 
in ophoging en werd bebost. Enkel via een verhard paadje kan je het park doorwandelen. 
De enige dwarse relatie tussen het dorp en het kanaal is ter hoogte van de rijwoningen. 
Hier werd de brede parkberm doorbroken voor de aanleg van een formeel parkje. Het 
is een grasvlak beplant met bomen waar een aantal paden doorheen slingeren. Hier is 
geen contact met het water. Dit komt doordat de vrij brede Sluislaan het Oliebergpark 
scheidt van het kanaal. Deze weg, aangelegd zonder voet- of fi etspaden en van het water 
gescheiden met vangrails, snijdt het park en hierdoor ook Moen af van het kanaal. 

De enige plek waar de recreant of bewoner van Moen kan genieten van het kanaal 
ligt net buiten de dorpskern. Een grasvlak en twee picknickbanken zijn er wel, maar 
heel uitnodigend oogt de rustplek niet. In de zomer biedt deze plek bovendien weinig 
schaduw, wat toch vaak wordt gewaardeerd door de gebruiker.

De sterkte van de kanaaldorpen berust net op de nabijheid van het kanaal en de relatie 
met het dorp. Daarom wordt in deze visie een aantal ingrepen voorgesteld om de 
koppeling tussen het kanaal en Moen tot stand te brengen. 

Door de aanleg van de Sluislaan te degraderen tot een lokale weg (5,5 m breedte) ontstaat 

de mogelijkheid om een breed dubbelrichting fi etspad aan te leggen langs de groene 
oever van het kanaal. Hetzelfde principe kan worden doorgetrokken langs de Oeverlaan. 
Op deze manier wordt de oostelijke oever van het kanaal fi etsvriendelijk ingericht. 

Een tweede actie bestaat erin om de huidige picknickplek aan de rand van Moen te 
herinrichten tot een belevingsvolle rust- en stopplaats, met de nodige accommodatie en 
eventueel de mogelijkheid om eventjes langs het water te fl aneren. Het fi etspad kan in het 
geheel worden geïntegreerd tot een zogenaamd ‘fi etspad surplus’.

Ter hoogte van het Oliebergpark kunnen een aantal visuele linken met het water worden 
gemaakt. Zo kan het groenscherm worden verwijderd ter hoogte van het Oliebergpark en 
kan via de herinrichting van de Sluislaan een brede oversteek tussen de kanaaloever en 
het formele parkje worden gemaakt. Ook ter hoogte van de nieuwe ontwikkeling op de 
voormalige Bekaertsite kan het water via beperkte ingrepen nauwer worden betrokken 
met het dorp. Er wordt ondermeer gedacht aan de aanleg van een parkje/pleintje op de 
kop van het Oliebergpark.

Deze actie werd louter bekeken op lokaal niveau, vanuit de doelstelling om de 
relatie tussen het kanaal en de omgeving te versterken. Het downgraden van de 
Sluislaan blijft onder voorbehoud in afwachting van de mobiliteitsstudie die werd 
uitgeschreven door de dienst mobiliteit van de Provincie. Die studie focust niet louter 
op de ontsluitingsproblematiek van het kanaal, maar bekijkt de mobiliteit in het gans 
Interfl uviumgebied.

Omgeving Klijte: recreatieve troef  voor Moen

Op wandelafstand van Moen liggen de vaarttaluds en het oude spoorwegtracé. Beide 
gebieden hebben een grote ecologische en natuureducatieve waarde. Daarom worden in 
het schematische landschapsplan voor Moen nog twee bijkomende acties geformuleerd 
om het dorp als volwaardige ‘schakel’ te laten uitgroeien. De eerste actie draagt bij tot 
de recreatieve waarde van de wandelroute tussen de vaarttaluds en Moen. Door meer 
perspectief te brengen op dit hellende landbouwgebied tussen het oude spoorwegtracé 
en het Oliebergpark, zal de visuele attractiviteit van het gebied vergroten. Dit kan met een 
aantal beperkte ingrepen: enerzijds de huiskavels vergroenen en anderzijds gericht een 
aantal solitaire bomen planten.  

Met de tweede actie wordt gestreefd naar een volledige natuurlijke inrichting van de 
driehoek tussen het oude spoorwegtracé, de Sluislaan en de Knokkestraat. De aanzet 
is reeds gebeurd met de aanplant van jonge bomen op een aantal percelen langs de 
Sluislaan door Natuurpunt. De driehoek werd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ bestemd als natuurgebied. Door het 
geheel te beplanten (met ruimte voor de aanleg van een tweetal poelen) ontstaat een 
waardevol ecologisch gebied langs weerszijden van het kanaal, wat het kanaalpark als 
natuurverbindings- en voortplantingsgebied alleen maar ten goede komt. [Visie en 
inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, maart 2011, p. 127-129]
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(links) Ontwikkelen van het kanaal als 
ecologische verbinding tussen Schelde en Gavers

(rechts) Opwaarderen van de landschappelijke 
integratie van de kanaaldorpen

(links) Uitbouwen van het kanaal als 
watersportas, rekening houdende met de 
bestaande watergebonden bedrijvigheid

(rechts) Reliëf,  bomenrijen en cultuur-
historische gebouwen als bouwstenen voor het 
open kanaallandschap
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Kiezen voor een prioritaire non-stop recreatieve 
fietsroute

Downgraden van de autowegen langs het kanaal

Visie omgeving Sluislaan: Oliebergpark als groene 
voet voor Moen

bestaande dorpskern
groene voet
invloedssfeer en het oude spoorwegtracé
uitbouw netwerk trage wegen
oud spoorwegtracé

kanaaldorp Moen

platform 6

uitbreiding bebossing vaarttaluds

Klijte - invloedssfeer Moen

groene voet Oliebergpark
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Mortagnebos

MOEN

Imog

bedrijventerrein
Moen Trekweg

platform 5

platform 6

Orveytbos

Imog

Kanaallichaam met Orveytbos en vaart taluds, 
oude spoorwegbedding en Oliebergpark
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4.9. ProjectMER IMOG

4.9.1.  Toekomstperspectief afvalbehandelingscentrum Moen

“De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen 
(Imog) exploiteert langsheen het Kanaal van Bossuit-Kortrijk te Zwevegem-Moen 
(Zwevegem) een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum. Dit centrum bestaat uit een 
stortplaats categorie 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoff en (in een voormalige kleigroeve), 
een compostering voor groenafval, een materiaalcentrum, een overslag-, sorteer- en 
recyclagecentrum en een behandelingscentrum voor waterbodems. Bovendien is er een 
energiepark dat in de omgeving groene stroom levert. Een CNG-station zal operationeel 
zijn voor personeel en publiek in 2019.” [ontwerp-projectMER IMOG, april 2019, p. 254]

“Op de site te Zwevegem-Moen luidt het einde van de exploitatie van de stortplaats in 
2031, een nazorgperiode in van 30 jaar. Om de nazorgactiviteiten te fi nancieren en een 
maatschappelijk relevante toepassing te creëren op de beschikbare ruimte bovenop de 
stortplaats, wenst Imog de aanleg van de eindafdek te realiseren in combinatie met de 
uitbreiding van het bestaande behandelingscentrum voor onderwaterbodem (bagger- en 
ruimingsspecie), en dit op basis van de laguneringstechniek. Het voorgestelde project 
voorziet met andere woorden in een nieuw eindprofi el dat moet toelaten een zo groot 
mogelijke oppervlakte te benutten voor bijkomende laguneringsbekkens, en met als 
nabestemming een uitgebreid park voor hernieuwbare energie.” [ontwerp-projectMER 
IMOG, april 2019, p. 254-255]

4.9.2. Beheersplan en projectMER

“Met het oog op de verdere exploitatie van de huidige stortactiviteiten, de uitbreiding en 
optimalisatie van de behandeling van waterbodems en de uitbreiding van het park voor 
hernieuwbare energietoepassingen als een duurzame nabestemming, werd door Imog 
een toekomstgericht beheersplan opgesteld. Dit plan beoogt een uitbreiding van de 
stortcapaciteit in de hoogte naar het kanaal toe, waardoor er meer ruimte wordt gecreeërd 
voor de behandeling van waterbodems tijdens de nazorgperiode en een vergroot 
oppervlakte ontstaat voor hernieuwbare energiebronnen als nabestemming.

Volgens de m.e.r.-regelgeving dient er voor de uitbreiding en verdere exploitatie van een 
stortplaats categorie 2 een project-MER opgesteld te worden. De uitbreiding en exploitatie 
van een behandelingscentrum voor waterbodem tot 250.000 m³ is evenwel niet MER-
plichtig.

In het project-MER worden ook de andere (niet-MER-plichtige) activiteiten op de site kort 
besproken, gelet hun fysische interactie met de deponie. De eff ecten van het beoogde 
project op de bodem, het water, de luchtkwaliteit, het geluidsklimaat, de biodiversiteit, het 
landschap, het bouwkundig erfgoed en archeologie, de mobiliteit, de ruimtelijke aspecten 
en de gezondheid van de mens worden in het project-MER onderzocht. Waar nodig 
worden milderende maatregelen voorgesteld.“ [ontwerp-projectMER IMOG, april 2019, p. 
254]

  

Figuur 93: Artist impression Afdek van Zone 3 en verdere exploitatie van Zone 2 

  

 

FFiguur 94: Artist impression Aanleg van bijkomende laguneringsbekkens 

  

Figuur 95: Artist impression Nabestemming van de uitgebreide stortplaats als energiepark 

13.5 ALTERNATIEVEN 

  

Figuur 91: Artist impression storten van afval in Zone 1 

Figuur 92: Artist impression Afdek van Zone 1 
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4.10. Complex project KBK (Kanaal Bossuit-
Kortrijk)

In 2017 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing goed van het complex project KBK. 

“De doelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal 
Bossuit-Kortrijk tot een verbinding tussen Leie en Schelde voor CEM-T klasse Va-schepen.

Het project omvat ook de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum (ROC) 
langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk. Om dit alles te realiseren zijn er verschillende 
mogelijkheden.

De opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor een betere 
scheepvaartverbinding tussen de Leie en Schelde (naast de Ringvaart in Gent), daar waar 
het kanaal op heden als een insteekdok fungeert voor de beroepsvaart, omwille van het 
knelpunt in Kortrijk. De verbinding tussen Leie en Schelde is een belangrijke strategische 
schakel en is van primordiaal belang in de bedrijfszekerheid van het binnenwaternetwerk. 
De opwaardering en/of aanpassing draagt bovendien bij tot de ontsluiting van de 
economische activiteitenzones langs en nabij het kanaal. In die zin concretiseert het 
project de volgende belangrijke kerntaken van Waterwegen en Zeekanaal NV (Vlaamse 
overheid):
• stimuleren van het transport te water;
• waterbeheersing;
• de ruimtelijke economische ontwikkeling;
• leven op en langs het water.

De hoofddoelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van de 
waterweg voor de scheepvaart tot een verbinding tussen Leie en Schelde voor CEM-T 
klasse Va-schepen. Het bereiken van deze doelstelling zal gebeuren met het nodige 
respect voor andere domeinen. Waar het realiseren van de hoofddoelstelling aanleiding 
geeft tot interferentie met andere structuren en disciplines zal het voorontwerp en 
ontwerp hiervan op een geïntegreerde benadering uitgewerkt worden en maken deze 
onderdelen ook deel uit van dit project. Dit betekent dat het projectgebied gedurende het 
verdere traject meer concreet zal worden afgebakend en verfi jnd, mede op basis van de 
alternatievenafweging en de interacties met de (directe) omgeving.

Het project gaat uit van een geïntegreerde benadering. Rivieren en kanalen bepalen 
mee het gezicht, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Vlaanderen. Daarom 
wordt de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal uitgewerkt rekening houdende 
met de ruimtelijke structuur en ontwikkelingen, het functioneren van het (lokaal) 
verkeersnet, het waterbeheer op het kanaal. Verder houdt de uitwerking rekening met 
alle relevante milieuaspecten (zoals grondverzet, grondwaterpeil, de erfgoed-, natuur- en 
landschapswaarden in de omgeving) en in het bijzonder worden de voorstellen bekeken 
in het kader van kansen tot een duurzame modal shift (meer transport over het water), 
economische opportuniteiten en effi  ciënter energiegebruik door het transport over de 
waterweg. Deze infrastructuurwerken bieden bijgevolg een unieke context voor het 
creëren van maatschappelijke meerwaarden.

In stedelijk weefsel gaat bij de uitwerking bijzondere aandacht uit naar de ruimtelijke 
en landschappelijke inpassing, de belevingswaarde in het gebied, een kwaliteitsvolle 
stedelijke ontwikkeling en op een respectvolle wijze omgaan met het erfgoed (rekening 
houdende met het passief en actief behoudsbeginsel). Dit geldt eveneens voor de delen 
van het kanaal gelegen buiten het stedelijk weefsel, waar de open ruimte sterker aanwezig 
is en waar ook groene, ecologische, recreatieve, economische en cultuurhistorische 
kwaliteiten van belang zijn.”

De impact op en potenties voor recreatieve fi etsroutes parallel aan het kanaal worden mee 
in overweging genomen binnen het complex project. 

Zo kan de geplande verbreding/verdieping van het kanaal ter hoogte van Moen - naast 
eff ecten op grondwaterstand e.d. - ook gevolgen hebben voor de aanleg van de oevers en 
het daarop gelegen jaagpad/fi etspad. 
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4.11. Masterlan fiets Schelde en Leie (Provincie 
West-Vlaanderen)

In 2015 maakte Arcadis, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, een masterplan 
op voor de fi etsinfrastructuur in het gebied tussen Schelde en Leie. Hierin werd o.a.  het 
gewenste netwerk gedefi nieerd, werden de inrichtingsprincipes beschreven en een aantal 
acties geformuleerd:

“De ruggengraat van het bovenlokale functionele netwerk (BFF) bestaat uit:

• Het Guldensporenpad

• De jaagpaden langsheen de Leie

• Het jaagpad langsheen de Schelde

• De fi etsroute langsheen de spoorlijn Waregem – Kortrijk.

BFF – fi etssnelweg: het Guldensporenpad

Tussen Kortrijk en Zwevegem zijn een belangrijk aantal fi etsverplaatsingen en zeer 
veel autoverplaatsingen. Het Guldensporenpad kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
Er zijn reeds een aantal inspanningen geleverd voor de realisatie van de fi etssnelweg 
“Guldensporenpad” tussen Kortrijk en Zwevegem:

• De recente realisatie van de fi etstunnel onder N391.

• Voor de Bekaert-link ter hoogte van het centrum van Zwevegem werd een 
fi etsfondsproject opgestart. Deze verbinding zal gerealiseerd worden.

Maar ook voor de andere fi etsrelaties is de optimalisatie van het Guldensporenpad 
belangrijk. Er wordt een brug gerealiseerd over de Schelde, waardoor kan aangesloten 
worden op de netwerken van Wallonië en van Oost-Vlaanderen.

Het Guldensporenpad is een belangrijke route, die maximaal ontwikkeld wordt als een 
fi etssnelweg. Het Guldensporenpad kent op vandaag nog een aantal knelpunten die om 
een oplossing vragen. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de bestaande 
ruimtelijke context.

• Er is een missing link tussen Zwevegem-Knokke en Moen-statie. Dit werd onderzocht, 
het alternatievenonderzoek wordt ingevoegd als bijlage: zie 4.1.1. Voor de verbinding 
tussen Zwevegem-Knokke en Moen-Statie wordt op lange termijn het gebruik van 
de Sluislaan bepleit. Door het voorzien van een lokale ontsluitingsweg van Moen 
zal de Sluislaan op termijn verkeersluwer worden. Afhankelijk van de ligging van de 
lokale ontsluitingsweg kan de verbinding naar Moen-Statie vanaf de Sluislaan lopen 
langsheen de oude spoorwegbedding of langs trage wegen in het gebied. Voor de 
verbinding tussen Zwevegem-Knokke en Moen-Statie wordt op lange termijn het 
gebruik van de Sluislaan bepleit. Door het voorzien van een lokale ontsluitingsweg 
(verschillende varianten zijn momenteel nog in overweging) zal de Sluislaan op 
termijn verkeersluwer worden. In de visie van Leiedal voor de nieuwe ontsluitingsweg 
wordt een nieuwe fi etsweg voorzien langsheen de oude spoorwegbedding. Leiedal 
voert een studie uit in opdracht van de gemeenten en gaat in overleg met Natuurpunt 
om de haalbaarheid te toetsen. 

Tot zolang de ontsluitingsweg niet gerealiseerd is, is gebruik van de 
westelijke oever aangewezen (en brug Kraaibosstraat) of het gebruik van het 
fi etsknooppuntennetwerk (Sluislaan/Knokkestraat/De Klijte) . De kruispunt met de 
Sluislaan is een belangrijk aandachtpunt.”

lange termijn

korte termijn

Moen
Olieberg

KNOKKE

HEESTERT
N8

Zwevegem

Gemeentegrens

BFF - fietssnelweg

BFF - jaagpad

BFF - fietsroute langs spoorweg

BFF - hoofdroute

BFF - functionele fietsroute

BFF - functionele fietsroute - toegevoegd

BFF - functionele fietsroute - mogelijk alternatief

BFF - functionele fietsroute - geschrapt

Overstappunt OV-fiets

Overstappunt auto-fiets

N8

Zwevegem

Hoofdroute

Functionele fietsroute

Alternatieve functionele fietsroute

Niet geïnventariseerd

Afschaffing

Eigen wijziging

Recreatief fietsnetwerk

Fietsknooppunt

Fietsknooppuntennetwerk

Recreatieve route

Lokaal fietsroutenetwerk

Lokale functionele route

Lokale route tussen woonwijken

Lokale alternatieve route

Recreatieve route

Te onderzoeken route / route op lange termijn / voorstel tot wijziging

gewenst BFF [Masterplan fiets Leie en Schelde, provincie West-Vlaanderen]

bestaand fietsnetwerk [Masterplan fiets Leie en Schelde, provincie West-Vlaanderen]
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4.12. Fietssnelweg

De gewenste fi etsroute op korte termijn, zoals op de vorige pagina aangeduid, werd 
eveneens opgenomen in het netwerk van fi etssnelwegen als fi etssnelweg F45.
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5.  Haalbaarheidsstudie 
ontsluiting bedrijvenzone 
Moen-Trekweg en IMOG

5.1. Context

In 2013 gaf het CBS van de gemeente Zwevegem de opdracht aan Leiedal tot de opmaak 
van een haalbaarheidsstudie rond de problematiek van de ontsluiting voor IMOG en 
Moen-Trekweg. Deze studie vormde een verlengstuk (verbreden en verdiepen) van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan van Zwevegem. Het was de bedoeling om a.h.v. deze studie 
de haalbaarheid (verkeerskundig/planologisch/fi nancieel/maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak) te onderzoeken tussen verschillende alternatieven voor een lokale ontsluiting 
van IMOG en het bedrijventerrein Moen-Trekweg.

In een eerste fase van deze studie werden een 7-tal verschillende tracés onderzocht. 
Tijdens de opmaak van deze studie werd overleg gepleegd met verschillende stakeholders.  

In wat volgt schetsen we eerst welke uitgangspunten aan de basis lagen van de 
haalbaarheidsstudie, welke tracés onderzocht werden en welke thema’s hierbij aan bod 
kwamen. 
In het volgende hoofdstuk (zie “6. Planningsopties” op pag. TN-54) wordt meer in detail 
ingegaan op de verschillende scenario’s die uiteindelijk weerhouden werden i.f.v. de 
opmaak van voorliggend RUP.

5.2. Uitgangspunten haalbaarheidsstudie

5.2.1. Enkel een lokale ontsluiting voor bedrijvigheid Moen, 
geen doortrekking van N391 tot in Bossuit

Uitgangspunt van de studie is dat er naar een alternatieve ontsluiting gezocht wordt op 
lokaal niveau: bedoeling is dat elke alternatieve route uiteindelijk aantakt op de bestaande 
gewestweg N8 (Keiberg), die ter hoogte van de kanaalbrug van Knokke aansluit op de 
N391. Het is niet de bedoeling dat de N391 langs het kanaal (of via de Sluislaan) wordt 
doorgetrokken tot in Bossuit. Dit is een uitgangspunt vanuit mobiliteitsstudie voor 
het interfl uvium van de provincie West-Vlaanderen. Het gaat dus enkel over een lokale 
alternatieve ontsluiting voor het bedrijventerrein van Moen-Trekweg en IMOG. Uiteraard 
moet deze alternatieve route dan ook geschikt zijn voor zwaar verkeer.  

5.2.2. Geen ontsluiting van vrachtverkeer doorheen het centrum 
van Moen

Gezien de reeds bestaande hinder t.h.v. de doortocht van Moen en gezien de klachten 
rond verkeersonleefbaarheid, wordt een route doorheen het centrum van Moen 
(Bossuitstraat - Kerkstraat - Stationsstraat) dan ook niet beschouwd als een valabel 
alternatief voor de ontsluiting van de IMOG-site en het bedrijventerrein van Moen-
Trekweg. Het is daarentegen wenselijk om zoveel mogelijk van het vrachtverkeer uit de 
kern van Moen te weren en via een alternatieve ontsluiting richting N8 te leiden.

5.3. Verschillende (deel)tracés

Zoals gezegd werden in de haalbaarheidsstudie een 7-tal tracés onderzocht om vanaf het 
kanaal richting N8 te rijden. 

Voor het eerste deel van het tracé, vanaf IMOG/Moen-Trekweg richting kanaal, liggen 
echter ook verschillende opties (elk met hun eigen knelpunten) op tafel: hier dringt zich 
een keuze op tussen de west- of oostzijde van het kanaal als hoofdroute. 

Hoewel de keuze voor één van de 7 tracés vanaf het kanaal richting N8 niet volledig 
los te koppelen is van de keuze voor de west- of oostzijde van het kanaal, worden deze 
twee delen van het tracé hieronder uit elkaar getrokken, om zodoende de verschillende 
problematieken duidelijk te kunnen schetsen.

Orveytbos
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Verkeerssituatie Verzetslaan - Trekweg - 
Steenbakkersstraat - Sint-Pietersbruglaan

De drie opeenvolgende kruispunten van de Verzetslaan - 
Trekweg, Trekweg - Steenbakkersstraat en Steenbakkersstraat 
- Sint-Pietersbruglaan zijn vrij krap gedimensioneerd. 
Hierdoor zijn de vrachtwagens van en naar de IMOG-site 
vooral geneigd om het westelijk tracé langs het kanaal (via de 
Sint-Pietersbruglaan) te gebruiken, terwijl de vrachtwagens 
van en naar het bedrijventerrein van Moen-Trekweg eerder 
via de Verzetslaan naar het oostelijk tracé langs het kanaal 
(via de Sluislaan) rijden. 
Een verbreding van de bochtstralen op deze kruispunten kan 
onderzocht worden.

Mogelijke alternatieve ontsluiting voor het bedrijventerrein 
Moen-Trekweg. Hierdoor zouden vrachtwagens rechtstreeks 
naar de Trekweg en de Sint-Pietersbruglaan kunnen rijden, 
zonder de problematische kruispunten te moeten passeren. 
Bovendien wordt zo de overlast voor buurtbewoners langs 
Verzetslaan en Steenbakkersstraat verminderd. 

Een eventuele realisatie van deze alternatieve ontsluiting 
maakt ook een defi nitieve keuze voor de Sint-Pietersbruglaan 
(= westkant van het kanaal) als hoofdroute voor 
vrachtverkeer mogelijk. 

Legende
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5.3.1.  Zuidelijk deel van het tracé: keuze tussen west- of 
oostzijde van het kanaal Bossuit-Kortrijk

Tussen de kanaalbrug van de Verzetslaan en de kanaalbrug van de Kraaibosstraat kan het 
vrachtverkeer op vandaag aan beide zijden van het kanaal rijden:

• via de Sint-Pietersbrugstraat aan de westelijke zijde van het kanaal

• via een deel van de Sluislaan aan de oostelijke zijde van het kanaal 

Gezien de landschappelijke, ecologische en toeristisch-recreatieve waarde van het 
kanaal Bossuit-Kortrijk is het wenselijk dat niet beide oevers blijvend worden belast met 
zwaar vrachtverkeer en dat we evolueren naar een duidelijke keuze voor één duurzame 
alternatieve ontsluiting aan de west- of de oostzijde van het kanaal. 

Het westelijk tracé langs het kanaal (Sint-Pietersbrugstraat)

Dit tracé maakt een eenvoudige, rechtstreekse aansluiting richting de IMOG-site mogelijk, 
maar is minder evident voor verkeer richting bedrijventerrein Moen-Trekweg (omwille van 
de moeilijke verkeerssituatie rond de brug, met enkele moeilijke kruispunten tussen de 
Verzetslaan, Trekweg, Steenbakkersstraat en de Sint-Pietersbruglaan). Bovendien loopt de 
vrachtroute dan gemengd met de recreatieve fi etsroute langs het kanaal. Beide problemen 
zijn wel mogelijk oplosbaar mits de nodige infrastructurele werken. 

• In het verleden werd reeds de mogelijkheid onderzocht om vanaf de 
Moenkouterstraat (bedrijventerrein Moen-Trekweg) een doorsteek te voorzien 
richting het kanaal en de Trekweg. Tussen beide openbare wegen is reeds een 
strook grond voorbehouden voor de nutsvoorzieningen, maar op deze plek 
werd nooit een openbare weg aangeduid of aangelegd. Op vandaag is er hier 
niet voldoende breedte voorhanden om de nodige bochtstralen te realiseren. 
Tot op heden werd Bekaert (wiens terreinen aan deze strook grenzen) niet bereid 
gevonden om een extra strook grond te verkopen, om zodoende de benodigde 
breedte te bekomen om de bijkomende ontsluiting te realiseren. De realisatie 
van deze bijkomende ontsluiting zou op grotere schaal zijn invloed hebben op 
de ontsluiting van het bedrijventerrein en IMOG. Dankzij deze nieuwe ontsluiting 
tussen de Moenkouterstraat en Trekweg zouden vrachtwagens immers op een 
relatief simpele wijze toegang krijgen tot zowel de laad- en loskade als de weg 
langs het kanaal, en zouden deze vrachtwagens van dezelfde route gebruik kunnen 
maken als het vrachtverkeer van IMOG. 

• De menging met het recreatief fi etsverkeer is in principe op te lossen, omdat men 
op de westelijke oever langs het kanaal een brede groenberm heeft waar men een 
vrijliggend fi etspad kan aanleggen.

Het oostelijk tracé langs het kanaal (deel van de Sluislaan tussen de 
Verzetslaan en de Kraaibosstraat) 

Dit tracé is eenvoudiger voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Moen-Trekweg, 
maar levert meer hindernissen op voor verkeer richting IMOG (omwille van de moeilijke 
verkeerssituatie rond de brug). Bovendien loopt deze route tussen het kanaal en de 
woonkern van Moen, waardoor de relatie tussen beide aangetast wordt. 

Dit was één van de redenen waarom de oostelijke oever niet weerhouden werd als 
verkeersas in de studie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk van de provincie West-Vlaanderen. 
Men wil immers de relatie tussen het dorp Moen en het kanaal ruimtelijk versterken. 

Beide opties hebben dus voor- en nadelen. De keuze voor westkant of oostkant van het 
kanaal hangt tot op zekere hoogte samen met de keuze voor een bepaalde alternatieve 
ontsluitingsroute vanaf het kanaal (knooppunt Kraaibosstraat - Sluislaan) richting N8. Het 
is dus wenselijk de voor- en nadelen van deze keuze in het achterhoofd te houden, en deze 
mee te nemen in de evaluatie van mogelijke alternatieve tracé’s richting N8. 

Keuze kanaalzijde vs. keuze noordelijk deel tracé

Bij het begin van het proces werd de keuze voor de oost- of westkant van het kanaal 
tijdelijk losgekoppeld van de keuze voor het vervolg van het traject. Dit omdat de keuze 
voor de oost- of westkant gekoppeld is aan een aantal operationele knelpunten. Vooral 
het verkeer vanaf IMOG richting de oostkant leiden, of het verkeer vanaf Moen-Trekweg 
toegang geven tot de westkant, bleken mogelijke knelpunten gezien de confi guratie 
van de brug in de Verzetslaan. Deze knelpunten moeten dan ook als aandachtspunt 
meegenomen worden in de rest van het proces.

In een latere fase dient de keuze voor de west- of oostkant echter opnieuw in de afweging 
betrokken te worden. 

Indien geopteerd wordt voor scenario B of E, is zowel de keuze voor de oostelijke als 
voor de  westelijke oever mogelijk - net zoals in de bestaande situatie (scenario 0) reeds 
beide oevers van het kanaal bereikbaar zijn. Deze scenario’s sluit immers allemaal aan 
op de Sluislaan ter hoogte van de brug in de Kraaibosstraat. Vanaf welke oever of welke 
locatie (IMOG of Moen-Trekweg) men ook vertrekt, ter hoogte van de Kraaibosstraat kan 
men - indien nodig - het kanaal oversteken om aan te sluiten op het nieuwe tracé richting 
Moen-Statie. 

Indien geopteerd wordt voor scenario F of G echter, is de keuze van de te gebruiken 
kanaaloever veel strikter bepaald. Beide scenario’s sluiten immers aan op de Sluislaan op 
ca. 500 m ten zuiden van de brug (Kraaibosstraat). 

Verkeer vanaf de westelijke oever omleiden via de Kraaibosstraat, via de oostelijke oever 
terug in zuid-oostelijke richting over de Sluislaan en zo tot aan de aansluiting van de 
nieuwe weg, betekent een omweg van ca. 1 km. Deze omrijfactor is zodanig groot dat 
verkeer eerder geneigd zal zijn om sluiproutes te zoeken - via niet-geëigende wegen 
richting de N8 (bijvoorbeeld doorheen het centrum of via De Klijte) - of toch de oostelijke 
oever van het kanaal zal verkiezen. 

Een keuze voor scenario F of G impliceert dus dat voor de oostelijke oever van het kanaal 
moet worden gekozen. Dit betekent dat er terdege rekening moet worden gehouden met 
de knelpunten rondom de Verzetslaan: om de oostelijke oever te kunnen bereiken vanaf 
de IMOG-site, moet de aansluiting op de brug verzekerd worden.



TN-52 gemeente zwevegem, RUP Omleidingsweg Imog en Moen-Trekweg

Overzicht verschillende scenario’s
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Scenario 0 - bestaande toestand

Scenario 0 omvat de bestaande route. Vanaf het kruispunt van de Kraaibosstraat en 
de Sluislaan wordt de Sluislaan gevolgd in noordelijke richting. Ter hoogte van de 
smalspoorbrug buigt de route dan af naar de N8 via de Kwatanestraat. 

Scenario A

Scenario A maakt gebruik van een deel van de Sluislaan, maar in plaats van gebruik te 
maken van de Kwatanestraat om de verbinding te maken naar de N8, wordt in dit geval 
de meer zuidelijk gelegen Souterrain gebruikt. Dit impliceert dat het noordelijke deel 
van de Sluislaan, tussen de Souterrain en de Kwatanestraat, mogelijk autovrij gemaakt 
kan worden. Aan het kruispunt Sluislaan - de Souterrain kan dan voorzien worden in een 
rustpunt voor zachte weggebruikers, dat de trap naar de lagergelegen kanaaloever kan 
markeren. 

Scenario B

Scenario B maakt de verbinding vanaf het kanaal richting de N8 door gebruik te maken van 
de Kraaibosstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Knokkestraat gaat de route over de 
oude spoorwegbedding (d.m.v. een brug), waarna de route afbuigt richting noordwesten. 
Ter hoogte van de hoeve Keiberg nr. 89 wordt de aansluiting gemaakt op de N8. 

Scenario C

In scenario C wordt eveneens gebruik gemaakt van de Kraaibosstraat, en wordt de oude 
spoorwegbedding overgestoken ter hoogte van het kruispunt met de Knokkestraat (d.m.v. 
een brug). Daarna buigt de route lichtjes af richting noordwesten. Ter hoogte van het 
bestaande kruispunt met de Kwadestraat wordt de aansluiting gemaakt op de N8.

Scenario D

Scenario D maakt, net als scenario B en C, gebruik van de Kraaibosstraat en een brug over 
de oude spoorwegbedding. Vanaf deze oversteek gaat een nieuwe infrastructuur quasi 
rechtdoor richting N8, om uit te komen tussen de woning Keiberg nr. 69 en het bedrijf t.h.v. 
Keiberg nr. 63.

Scenario E

Bij scenario E wordt gebruik gemaakt van de Kraaibosstraat, waarna een nieuw 
aan te leggen infrastructuur afbuigt naar het zuidoosten en langsheen de oude 
spoorwegbedding loopt. Vlak voor de Stationsstraat kruist de route de oude 
spoorwegbedding, om aan te takken op het bestaande kruispunt N8 - Stationsstraat.

Scenario F

Ook scenario F takt aan op de N8 ter hoogte van het bestaande kruispunt met de 
Stationsstraat. Deze route maakt echter geen gebruik van bestaande infrastructuur, 
maar loopt dwars doorheen de open ruimte ten noorden van de dorpskern van Moen, 
evenwijdig met de hoogtelijnen van de Olieberg. De route vertrekt vanaf de Sluislaan, een 
honderdtal meter ten noorden van het kruispunt met de Vaartstraat, en kruist De Klijte 
naast de woning nr. 3.

Scenario G

Scenario G vertrekt op dezelfde plaats vanaf de Sluislaan, namelijk een honderdtal meter 
ten noorden van het kruispunt met de Vaartstraat, en loopt van daaruit vrijwel rechtdoor 
richting de De Klijte. Het oostelijke, rechte deel van deze bestaande weg wordt mee 
ingeschakeld, om dan via de Stationsstraat aan te takken op de N8. 

5.3.2. Noordelijk deel van het tracé: vanaf Sluislaan/
Kraaibosstraat naar de gewestweg

Vanaf de Sluislaan / Kraaibosstraat duiden we volgende verschillende tracés aan voor 
de ontsluiting van het (vracht)verkeer van de IMOG-site en het bedrijventerrein Moen-
Trekweg naar de gewestweg N8 Keiberg:

 0.    via noordelijk deel van de Sluislaan en via de     
  Kwatanestraat naar de N8 (dit is de route die op vandaag gebruikt   
  wordt)

 A.    via noordelijk deel van de Sluislaan en via de Souterrain naar de N8

 B.    via Kraaibosstraat en verlenging naar de N8 (nieuw tracé naar   
  noordelijk punt N8)

 C.    via Kraaibosstraat en verlenging naar de N8 (nieuw tracé    
  naar kruispunt Kwadestraat-Keiberg)

 D. via Kraaibosstraat en verlenging naar de N8 (nieuw tracé    
  naar hoogste punt van de Keiberg)

 E.  via Kraaibosstraat en nieuw tracé parallel naast de oude    
  spoorwegbedding naar het kruispunt van de N8 Moen-Statie (Keiberg -  
  Gauwelstraat - Stationsstraat)

 F. vanaf zuidelijk deel van de Sluislaan met een nieuw tracé    
  naar het kruispunt van de N8 Moen-Statie (Keiberg - Gauwelstraat -  
  Stationsstraat)

 G. vanaf zuidelijk deel van de Sluislaan met een nieuw tracé    
  naar de straat De Klijte en zo via de Stationsstraat naar het kruispunt  
  van de N8 Moen-Statie (Keiberg - Gauwelstraat - Stationsstraat) 
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6.  Planningsopties

6.1. Programmatorische vragen

Op vandaag gebeurt de verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer van het 
bedrijventerrein Moen-Trekweg en van de IMOG-site naar het bovenlokale weggennet op 
verschillende manieren. Er duiken echter verschillende confl icten op:

 - De verkeersonleefbaarheid in het centrum van Moen  

 - De onverenigbaarheid van het vrachtverkeer met de ecologische waarden 
van het Habitatrichtlijngebied van de Vaarttaluds

Er moet dus gezocht worden naar een alternatieve ontsluiting van de IMOG-site en het 
bedrijventerrein Moen-Trekweg, waarbij de belangen van alle stakeholders zo goed 
mogelijk in de overweging betrokken moeten worden.

Voor het zuidelijke deel van het tracé werden in de haalbaarheidsstudie 2 mogelijke routes 
geschetst: via de oostkant of via de westkant van het kanaal (zie “5.3.1. Zuidelijk deel van het 
tracé: keuze tussen west- of oostzijde van het kanaal Bossuit-Kortrijk” op pag. TN-51). Het betreft 
hier routes die op vandaag reeds bestaand zijn, en mits beperkte aanpassingen verder 
kunnen gebruikt worden - evt. mits het nemen van een aantal fl ankerende maatregelen. 
Om die reden maakt het zuidelijke deel van het tracé geen deel uit van het plangebied 
voor dit RUP. Wel heeft de keuze van een bepaald scenario voor de noordelijke deel van 
het tracé z’n impact op de potentiële keuze voor de zuidelijke helft van het tracé (zie “5.3.1. 
Zuidelijk deel van het tracé: keuze tussen west- of oostzijde van het kanaal Bossuit-Kortrijk” op 
pag. TN-51).  

Het noordelijke deel van het tracé, vanaf het kanaal richting de gewestweg, maakt wel 
deel uit van dit RUP. Na de haalbaarheidsstudie en de eerste startnota van het RUP werden 
5 mogelijke tracés weerhouden, die in deze RUP-procedure verder onderzocht zullen 
worden. Doel is om uiteindelijk te komen tot één voorkeurstracé, en dit te verankeren in de 
voorschriften en het verordenend plan.

6.2.  Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Bij de keuze van de locatie voor de alternatieve ontsluiting van de IMOG-site en het 
bedrijventerrein Moen-Trekweg dient o.a. rekening gehouden te worden met volgende 
stedenbouwkundige randvoorwaarden:

• Landschappelijke impact (versnijding open ruimte):
Hierbij wordt nagegaan in welke mate een scenario impact heeft op het landschap. 
De aanleg van nieuwe stukken weg kan een versnijding van de open ruimte 
betekenen, en kan bepaalde zichtrelaties verstoren. 

• Impact op landbouwbedrijfsvoering (versnijding landbouwareaal)
Een belangrijk aspect bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur is de mogelijke 
versnijding van het aanwezige landbouwareaal, wat een negatieve invloed kan 
hebben op de effi  ciëntie van de landbouwbedrijfsvoering. 

• Ecologische impact (Habitatgebied, oude spoorwegbedding)
Ingrepen m.b.t. nieuwe ontsluitingswegen kunnen een invloed hebben op de 
ecologie. Nieuwe infrastructuur kan een verstoring van natuurgebieden betekenen, 
maar kan ook bestaande verstoringen ongedaan maken. Hierbij moet tevens 
rekening worden gehouden met de mogelijke milderende maatregelen.  

• Technische haalbaarheid (reliëf, bochtstralen)
De technische haalbaarheid van nieuw aan te leggen infrastructuur houdt rekening 

met de te overbruggen niveauverschillen en de hellingsgraden die hiervan het 
gevolg zijn, alsook met de benodigde bochtstralen. Hierbij moet voldoende 
rekening worden gehouden met het aanzienlijke aandeel vrachtverkeer op deze 
route. 

• Logica verkeersstructuur (omrijfactor, leesbaarheid tracé)
Hierbij wordt bekeken of het alternatieve tracé op een logische manier aansluit 
op de bestaande routes, zodat de nieuwe route makkelijk leesbaar en vindbaar 
is voor gebruikers. Een eventuele nieuwe route mag bovendien geen al te grote 
omrijfactor betekenen t.a.v. de oorspronkelijk gebruikte routes, aangezien een 
te grote omweg gebruikers ertoe zal aanzetten om de oude routes te blijven 
gebruiken. 

• Verkeersveiligheid (aantakking op bestaande wegeninfrastructuur)
Bij de keuze tussen verschillende alternatieve routes moet afgewogen worden op 
welke wijze de eventuele nieuwe infrastructuur kan aansluiten op het bestaande 
wegennet, en welke eff ecten dit kan hebben op de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid. 

• Mogelijke hinder voor omwonenden
Eerder werd reeds vooropgesteld dat een alternatieve route doorheen de kern 
van Moen maatschappelijk niet te verantwoorden is, gezien de grote hinder die 
dit veroorzaakt bij een uitgebreide groep inwoners en bezoekers van Moen. Er 
wordt dus van uitgegaan dat, wanneer een alternatieve route het vrachtverkeer 
doorheen de kern zal verminderen, de hinder voor de inwoners (en bezoekers) 
van Moen over het algemeen zal afnemen. Dit criterium houdt echter vooral 
rekening met de directe hinder die eventuele ingrepen kunnen veroorzaken voor 
aanpalende bewoners van nieuwe infrastructuur, waarbij enkel gefocust wordt op 
de structurele hinder (en niet op bvb. overlast t.g.v. tijdelijke werfsituaties). 

• Zachte verbindingen
De mogelijkheid om het Guldensporenpad (fi etssnelweg) te vervolledigen dient 
mee in overweging te worden genomen.

6.3. Randvoorwaarden rond milieu en natuur

De intentie van het RUP is enerzijds een oplossing te bieden aan de 
mobiliteitsproblematiek in Moen, maar anderzijds tevens te zorgen voor een behoud 
van de milieu- en omgevingskwaliteit en waar mogelijk een verbetering. Specifi eke 
aandachtspunten zijn hier:

• De verkeersleefbaarheid in Moen, in het bijzonder in het centrum

• De biodiversiteit binnen de aangeduide gebieden van het Natura2000-net werk en 
het Vlaams ecologische netwerk

• Het functioneren van de landbouw binnen een agrarisch structuur en een open 
ruimte beleid

• Een landschappelijke integratie tot versterking van de landschappelijke entiteit en het 
functioneren van ecosysteemdiensten

• Het waar mogelijk ontsluiten van het gebied in functie van recreatief medegebruik

• Het behoud van de milieukwaliteit op gebied van lucht, water, bodem, geluid, … en in 
het bijzonder het beperken van milieuhinder voor de bewoners van Moen 

Voor de randvoorwaarden vanuit het leefmilieu en in het bijzonder de natuur verwijzen 
we  naar de methodiek die gebruikt wordt bij de opmaak van een plan-MER (milieu-
eff ectenrapport). Gezien uit het voortraject met een raadpleging bij de eerste startnota 
gebleken is dat er mogelijks aanzienlijke eff ecten kunnen zijn voor het leefmilieu, dient 

parallel aan het RUP een plan-MER opgemaakt, waarin ook de eff ecten op natuur via 
een verscherpte) natuurtoets en (indien toepasselijk) een passende beoordeling worden 
geïntegreerd.

In het planmer wordt vanuit een grondige analyse van de bestaande toestand 
(referentiesituatie) de impact op een deels kwantitatieve en deels kwalitatieve manier 
ingeschat voor de relevante milieudisciplines:

• Discipline mens - mobiliteit

• Discipline geluid en trillingen

• Discipline lucht

• Discipline bodem

• Discipline water (grond- en oppervlaktewater)

• Discipline biodiversiteit

• Discipline bouwkundig erfgoed, landschap en archeologie

• Discipline mens – ruimtelijke aspecten en gezondheid

Hierbij wordt telkens een onderbouwde inschatting gemaakt van de impact door de 
mogelijkheden die het RUP biedt naar projecten in het kader van (vergunningsplichtige) 
stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde inrichtingen en projecten, dit zowel wat 
betreft de fase van aanleg of inrichting, als het functioneren na de aanleg. 

Op basis van eigen onderzoek door de mer-deskundigen die erkend zijn voor hun eigen 
discipline, vindt een inschatting van de milieu-eff ecten. De richtlijnenboeken opgesteld 
door het Team MER van het Departement Omgeving dienen hierbij als leidraad. Hierbij 
worden beoordelingskader(signifi cantiekader) voorzien om de eff ecten te kunnen 
evalueren in functie of er al dan niet milderende maatregelen noodzakelijk zijn die in het 
RUP worden opgenomen. Hiervoor wordt een schaal gehanteerd tussen +3 en -3:

• +3 tot +1: positieve bijdrage: geen milderende maatregel noodzakelijk

• 0: niet signifi cant: geen milderende maatregel noodzakelijk

• -1: beperkte bijdrage/impact: geen milderende maatregel noodzakelijk

• -2: belangrijke bijdrage/impact: milderende of fl ankerende maatregelen aangewezen

• -3: zeer belangrijke bijdrage/impact: milderende maatregel noodzakelijk

De concrete toepassing van dit signifi cantiekader wordt per discipline in de 
richtlijnenboeken verder gedetailleerd.

Wij verwijzen hierbij verder naar het tweede deel van deze startnota “beschrijving van de 
milieueff ecten” opgesteld door de mer-coördinator van het studiebureau Antea dat door 
het gemeentebestuur werd aangesteld voor de opmaak van het planmer. In dit hoofdstuk 
is reeds een eerste beschrijving opgenomen van het voorgeschreven beoordelingskader 
voor de relevante disciplines:

Telkens wordt aangegeven op welke manier de mogelijke impact per discipline verder zal 
worden bekeken in functie van het verder onderzoek binnen het planmer naar de impact 
van de realisatie van een omleidingsweg rond Moen. Voor sommige thema’s betekent dit 
een modellering (bv. geluid, lucht, verkeer), voor andere thema’s op een onderbouwde 
expertenoordeel.

De opmerkingen en suggesties in het kader van de raadpleging in de fase startnota die 
verband houden met de methodiek waarop plan-meronderzoek zal verlopen, zullen door 
het planteam geëvalueerd worden en worden meegenomen in het verder procesverloop.
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Tracé 0 zoals aangeduid op de oorspronkelijke plannen valt samen met het tracé dat op 
vandaag gebruikt wordt door verkeer vanuit IMOG richting N8, namelijk via de Sluislaan en 
de Kwatanestraat.

Doorheen de tijd is de concrete aanleg en het gebruik ter hoogte van de Sluislaan echter 
verschillend geweest, en ook voor de toekomst zijn er verschillende inrichtingen van de 
Sluislaan mogelijk. In die zin kan er dus gesproken worden over verschillende scenario’s 
O. Om verwarring te voorkomen (o.a. met de terminologie uit de plan-MER) wordt verder 
niet meer over scenario O gesproken, maar worden de verschillende vroegere/mogelijke 
inrichtingen van de Sluislaan apart benoemd: 

• S2012: in het verleden (vóór 2012) bestond de Sluislaan uit een smalle rijweg, die vrij 
door alle verkeer (fi etsers + auto’s in beide richtingen) gebruikt kon worden. In de 
praktijk reed verkeer van en naar IMOG doorheen het centrum van Moen. 

• S2019: op vandaag zijn er op de Sluislaan (tijdelijk vergunde) uitwijkstroken aanwezig. 
Het vrachtverkeer van IMOG wordt op heden via de Sluislaan gestuurd om het 
centrum van Moen te vermijden. 

• Sfi ets: in de tijdelijke vergunning voor de uitwijkstroken werd reeds opgenomen naar 
welke inrichting van de Sluislaan er na het verstrijken van de vergunning (in 2022) 
moet overgegaan worden; namelijk het uitbreken van de uitwijkstroken én het 
afsluiten van de Sluislaan voor gemotoriseerd verkeer. In dit scenario is de Sluislaan 
vanaf 2022 dus een fi etspad. 
Om het verkeer dat voorheen langs de Sluislaan reed, om te leiden, worden 
verschillende nieuwe tracé’s onderzocht, nl. de tracé’s B, E, F en G.

In de planMER-studie wordt verder doorgegaan op de verschillende alternatieven (zie 
luik 2 Toelichting inzake eff ectenbeoordeling). Daarbij worden de nieuwe tracé’s B, E, F en G 
onderzocht, evenals de eventuele impact en mogelijkheden van de huidige situatie (S2019). 
Deze verschillende alternatieven worden eveneens afgezet tegen de referentie-situatie, 
zijnde de toestand vóór 2012 (S2012).

S2012 S2019

+ verkeer IMOG 
doorheen 

centrum Moen

= referentie-
situatie

= huidige situatie

S2012

S2019

Sfiets B

E

F

G al
te

rn
at

ie
ve

n 
te

 o
nd

er
zo

ek
en

 in
 d

ez
e 

st
ar

tn
ot

a

2022

6.4. verfijning verschillende scenario’s

De voorstellen voor de verschillende scenario’s 0, B, E, F en G moeten binnen deze RUP-
procedure verder verfi jnd en onderzocht worden. Daarbij moeten de belangen van alle 
stakeholders zo goed mogelijk afgewogen worden, teneinde tot een gedragen, haalbare 
en kwalitatieve oplossing te komen. 
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0

6.4.1. Scenario 0

Scenario S2019 (vroegere ‘scenario 0’) omvat de bestaande route. Vanaf het kruispunt van 
de Kraaibosstraat en de Sluislaan wordt de Sluislaan gevolgd in noordelijke richting. Ter 
hoogte van de smalspoorbrug buigt de route dan af naar de N8 via de Kwatanestraat. 

Landschappelijke impact
4

De route maakt volledig gebruik van 
bestaande wegen, waardoor geen nieuwe 
versnijding van het landschap noodzakelijk 
is. De route loopt echter wel voor een groot 
deel doorheen het Habitatrichtlijngebied 
en langsheen de vaarttaluds. 

Impact op landbouw-
bedrijfsvoering

5
Doordat gebruik gemaakt wordt van 
bestaande wegen, wordt het bestaande 
landbouwareaal niet verder versnipperd. 

Ecologische impact
1

De route loopt voor een groot deel 
doorheen het Habitatrichtlijngebied en 
langsheen de vaarttaluds. 

Technische haalbaarheid
5

Om het zwaar verkeer te laten passeren 
moet het noordelijke deel van de Sluislaan 
verbreed worden. Dit is technisch haalbaar.

Logica verkeersstructuur
5

Deze route is vrij eenvoudig te 
bewegwijzeren. Bovendien wijkt de 
route amper af van het kanaal, wat de 
leesbaarheid van de verkeersstructuur 
bevordert. 

Verkeersveiligheid
4

De aansluiting van de Kwatanestraat op 
de N8 bevindt zich in een buitenbocht, 
waardoor de zichtbaarheid bij het uitrijden 
van de Kwatanestraat goed is. 

Kostprijs infrastructuurwerken 4

De infrastructuurwerken blijven in dit 
geval beperkt tot het verbreden van de 
bestaande weg of het bestendigen van de 
bestaande uitwijkstroken. 

Kostprijs grondverwerving 4
Voor de verbreding van de weg dient 
een beperkte strook grond te worden 
verworven.

Mogelijke hinder voor 
omwonenden

5

Langsheen deze route bevinden zich bijna 
geen woningen. De bestaande woningen 
bevinden zich op een redelijke afstand van 
de weg.   

0
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Het volledige tracé bestaat uit bestaande wegenis (ca. 1.588 m).

Afhankelijk van het profi el dat gekozen wordt (beperkte breedte met uitwijkstroken, 
verbreding tot dubbelrichtingrijweg, al dan niet aanleg van naastgelegen fi etspad...) zijn 
mogelijk wel een aantal grondverwervingen nodig.

Landschappelijke inpassing

De bestaande weg vormt geen nieuwe doorsnijding van het landschap. Het tracé loopt 
grotendeels langs de groene Vaarttaluds met zijn begroeiing van hoog en laagstammen, 
waardoor de weg relatief goed kan ingebed worden in het landschap. Op die manier 
worden de bestaande zichten over het landbouwlandschap niet verstoord.  

Zachte verbinding

Dit tracé biedt de mogelijkheid om de fi etsinfrastructuur langs het kanaal uit te breiden 
met een fi etsverbinding tussen de Kraaibosstraat en de Kwatanestraat/smalspoorbrug. 
Dergelijke verbinding geeft fi etsers de mogelijkheid om het kanaal over te steken t.h.v. 
de smalspoorbrug, vanwaar een vlotte aansluiting mogelijk is op het Guldensporenpad 
richting Zwevegem en Kortrijk. (In tegenstelling tot de fi etsroute t.h.v. het jaagpad, die 
omwille van het grote niveauverschil geen aansluiting maakt met de smalspoorbrug). 

Dit tracé biedt geen directe mogelijkheid om de missing link in het functionele 
fi etsnetwerk tussen Moen-Statie en het kanaal te vervolledigen. 
Daartoe kan uiteraard alsnog een apart, vrijliggend fi etspad worden voorzien vanaf Moen-
Statie richting de Kraaibosstraat, op ongeveer hetzelfde tracé als in scenario E. Hierdoor 
ontstaat alsnog een veilige fi etsverbinding die een belangrijk lacune het Guldensporenpad 
(van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigt, namelijk de verbinding tussen Moen-Statie 
en het kanaal. Deze nieuwe fi etsroute kan een vervanging van de bestaande bochtige, 
moeilijk leesbare en soms minder goed befi etsbare route tussen Moen-Statie en het 
kanaal. 

Landbouwgebruik

Door deze ligging van het tracé, bevindt het zich meteen ook op de rand van het 
aaneengesloten landbouwgebied. Er worden (afhankelijk van het profi el dat gekozen 
wordt en de eventuele verbreding die nodig is) mogelijk een aantal kavels getroff en, maar 
dit slechts door een beperkte verkleining van de kavel. Er ontstaan geen opgesplitste 
kavels. De betrokken kavels bestaan voornamelijk uit mais, grasland en groenten. 

Nabijheid woningen

Er bevinden zich slechts een beperkt aantal woningen in de onmiddellijke nabijheid van 
het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. 

Kortst bij het tracé ligt een hoeve langs de Knokkestraat (palend aan de Sluislaan). Verder 
liggen er een woning langs de Keiberg, t.h.v. de aansluiting met de Kwatanestraat, en een 
aantal woningen op de hoek van de Souterrain en de Knokkestraat (resp. 50 m en 37 m 
afstand tussen de weg en de woongelegenheid).

Reliëf

Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 13 m: van 31 m TAW t.h.v. de Sluislaan tot ca. 
44 m TAW t.h.v. de Keiberg. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage van ca. 0,82% 
over het gehele tracé. 

Aansluiting t.h.v. N8

De aansluiting van het nieuwe tracé op de N8 gebeurt t.h.v. het bestaande kruispunt 
aan de Kwatanestraat. Ter hoogte van dit kruispunt zullen wellicht wel infrastructurele 
ingrepen noodzakelijk zijn om de verkeersafwikkeling veilig en vlot te laten verlopen. 

Welke kruispuntoplossing hier gekozen wordt (rotonde, 4-armig kruispunt, met of zonder 
verkeerslichtenregeling...) moet verder uitgeklaard worden met de wegbeheerder en 
andere stakeholders.

Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat er - afhankelijk van de gekozen 
kruispuntoplossing - mogelijk extra ruimte nodig zal zijn t.h.v. het kruispunt. De 
bijkomende ruimte-inname is wellicht het grootst wanneer geopteerd wordt voor een 
rotonde. Maar ook andere oplossingen kunnen extra ruimte-inname vergen. 
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6.4.2. Scenario B

Scenario B maakt de verbinding vanaf het kanaal richting de N8 door gebruik te maken van 
de Kraaibosstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Knokkestraat gaat de route over de 
oude spoorwegbedding (d.m.v. een brug), waarna de route afbuigt richting noordwesten. 
Ter hoogte van de hoeve Keiberg nr. 89 wordt de aansluiting gemaakt op de N8. 

Landschappelijke impact
1

De route maakt voor een deel gebruik van 
bestaande wegen, maar loopt ook voor een 
groot deels dwars door open ruimte. De 
route loopt ook voor een deel langsheen 
het Habitatrichtlijngebied en kruist de oude 
spoorwegbedding. 

Impact op landbouw-
bedrijfsvoering

1
Het nieuw aan te leggen deel van de route 
loopt dwars door landbouwgebied. 

Ecologische impact
3

Deze ontsluitingsweg loopt deels langs het 
Habitatrichtlijngebied. Bovendien kruist de 
route de oude spoorwegbedding. Door met 
een brug te werken kan de verbindende 
functie van deze lager gelegen 
spoorwegbedding evenwel behouden 
blijven.

Technische haalbaarheid
1

De route verloopt vrij vlak, maar vereist wel 
de constructie van een (relatief kleine) brug 
ter hoogte van de oude spoorwegbedding. 

Logica verkeersstructuur
4

Deze route heeft een minimale omrijfactor 
(1,043) t.a.v. de huidige route langs de 
Kwatanestraat, en is vrij eenvoudig te 
bewegwijzeren. Wel zorgt deze route voor 
een nieuwe aansluiting op de N8, op korte 
afstand tussen 2 bestaande aansluitingen.

Verkeersveiligheid
1

De aansluiting op de N8 bevindt zich in een 
buitenbocht, waardoor de zichtbaarheid 
van het opkomende verkeer vrij groot is.

Kostprijs infrastructuurwerken 1

De overbrugging van de oude 
spoorwegbedding betekent een serieuze 
kost. Daarnaast moet over een lengte 
van ongeveer 670 m een nieuwe weg 
aangelegd worden.

Kostprijs grondverwerving 1
De nieuwe weg vereist veel 
grondverwervingen. 

Mogelijke hinder voor 
omwonenden

5

In dit scenario blijft de hinder voor 
omwonenden relatief beperkt, aanzien 
de nieuwe weg bijna nergens vlakbij 
woningen passeert. Alleen de hoeve 
Keiberg nr. 89 wordt, door de aanleg van 
de nieuwe infrastructuur, langs 2 zijden 
ingesloten door verkeersinfrastructuur.

B B
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Quasi het volledige tracé bestaat uit nieuwe wegenis (ca. 670 m) (behalve deel t.h.v. 
Kraaibosstraat) en is in totaal ca. 963 m lang (vanaf de N8 ter hoogte van de Keiberg tot aan 
kanaal).
De nieuwe weg vereist een aantal grondverwervingen.
Tevens moet een nieuw kruispunt op de N8 gecreeërd worden. 

Landschappelijke inpassing

Voor een deel van het tracé wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur 
(Kraaibosstraat). 
De nieuwe weg loopt grotendeels door open landschap (vanaf de brug over de oude 
spoorwegbedding tot aan de N8). De open ruimte tussen de oude spoorwegbedding en 
de N8 wordt hierdoor doorsneden en verliest een deel van haar kwaliteit. 

Zachte verbinding

Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt geen directe mogelijkheid om de missing 
link in het functionele fi etsnetwerk te vervolledigen. Daarvoor is de omweg via dit tracé te 
groot. 

Wel kan uiteraard alsnog een apart, vrijliggend fi etspad worden voorzien vanaf Moen-
Statie richting de Kraaibosstraat, op ongeveer hetzelfde tracé als in scenario E. Hierdoor 
ontstaat alsnog een veilige fi etsverbinding die een belangrijk lacune het Guldensporenpad 
(van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigt, namelijk de verbinding tussen Moen-Statie 
en het kanaal. Deze nieuwe fi etsroute kan een vervanging van de bestaande bochtige, 
moeilijk leesbare en soms minder goed befi etsbare route tussen Moen-Statie en het 
kanaal. 

Landbouwgebruik

Het tracé van de nieuwe weg snijdt volledig doorheen het landbouwgebied. Daarbij 
worden verschillende kavels betrokken, met verschillende gebruiken: grasland, maîs, 
granen en aardappelen. 

Wel kan er, bij de detaillering van het tracé, gezocht worden naar een ligging op de rand 
van een aantal landbouwkavels, waardoor er zo min mogelijk dwars door landbouwkavels 
gesneden wordt. 

Nabijheid woningen

Er bevinden zich slechts een beperkt aantal woningen in de onmiddellijke nabijheid van 
het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. 

Vooral de hoeves langs de Knokkestraat en langs de N8 (t.h.v. de aansluiting van de nieuwe 
weg op de N8) liggen kortst bij de nieuwe ontsluitingsweg (resp. 88 m en 42 m afstand 
tussen de eff ectieve weg en de woongelegenheid).

Daarnaast zal een aantal woningen langs de N8 door de realisatie van de nieuwe weg 
tussen de N8 en deze nieuwe weg komen te liggen. 

Reliëf

Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 23 m: van 31 m TAW t.h.v. de Sluislaan tot ca. 
54 m TAW t.h.v. het hoogste punt, in het landbouwgebied op de Keiberg. Dit betekent een 
gemiddeld stijgingspercentage van ca. 2,39% over het gehele tracé. 

Aansluiting t.h.v. N8

De aansluiting van het nieuwe tracé op de N8 gebeurt door het creëren van een nieuw 
kruispunt op de N8. De zichtbaarheid op deze plek is relatief goed, aangezien het ongeveer 
het hoogste punt van de Keiberg betreft en de aansluiting ook kan gesitueerd worden 
in een buitenbocht (waardoor een relatief goed zicht mogelijk is op het aankomende 
verkeer). 

Welke kruispuntoplossing hier gekozen wordt (rotonde, 4-armig kruispunt, met of zonder 
verkeerslichtenregeling...) moet verder uitgeklaard worden met de wegbeheerder en 
andere stakeholders.
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6.4.3. Scenario E

Bij scenario E wordt gebruik gemaakt van de Kraaibosstraat, waarna een nieuw 
aan te leggen infrastructuur afbuigt naar het zuidoosten en langsheen de oude 
spoorwegbedding loopt (met inachtneming van een groene buff er van min. 20 m breed 
tussen de oude spoorwegbedding en het wegenistracé). Vlak voor de Stationsstraat kruist 
de route de oude spoorwegbedding, om aan te takken op het bestaande kruispunt N8 - 
Stationsstraat.

Landschappelijke 
impact

De route maakt voor een deel gebruik van bestaande 
wegen. Het tweede deel van de route loopt langsheen 
het talud van de oude spoorwegbedding, en maakt dus 
geen nieuwe versnijding van de open ruimte. Deze ligging 
langs de bestaande groene zone biedt mogelijkheden voor 
landschappelijke inkleding van de nieuwe infrastructuur. De 
route loopt wel deels langsheen het Habitatrichtlijngebied 
en de oude spoorwegbedding.

Impact op landbouw-
bedrijfsvoering

Het nieuw aan te leggen deel van de route loopt langsheen 
de oude spoorwegbedding, waardoor er geen extra 
versnijding van landbouwgebied nodig is. Er wordt wel 
landbouwgrond ingenomen.

Ecologische impact

Deze ontsluitingsweg loopt langsheen het 
Habitatrichtlijngebied en langsheen de oude 
spoorwegbedding. Ter hoogte van de aansluiting met 
de Stationsstraat/N8 wordt de oude spoorwegbedding 
gekruist.

Technische 
haalbaarheid

De lengte van de nieuw aan te leggen weg bedraagt 
ongeveer 730 m, maar verloopt over eerder vlak terrein. 
Bovendien hoeft er geen brugconstructie ingecalculeerd te 
worden. 

Logica 
verkeersstructuur

De omrijfactor voor deze route bedraagt 1,300, wat 
aanzienlijk hoger is dan voor de vorige routes. Er kan in 
dit scenario echter op een zeer logische plek aangesloten 
worden op de N8, nl. t.h.v. het reeds bestaande knooppunt 
met de Stationsstraat. 

Verkeersveiligheid

Het bestaande kruispunt N8-Stationsstraat vormt op 
vandaag reeds een moeilijke verkeersknoop. Een extra 
aantakking van de verbindingsweg op deze plek vereist 
weliswaar het hertekenen van dit kruispunt, maar schept 
ook de opportuniteit om het kruispunt in zijn geheel 
om te vormen tot een veilig en eenduidig knooppunt 
(bijvoorbeeld d.m.v. een rotonde of een verkeerslichten-
geregeld kruispunt).

Mogelijke hinder voor 
omwonenden

In dit scenario passeert de nieuwe weg relatief weinig 
woningen (evenwel de hoeve t.h.v. de Stationsstraat).

Zachte verbindingen
Langs hetzelfde tracé kan een fi etsroute worden voorzien 
i.f.v. het vervolledigen van de fi etssnelweg Kortrijk - 
Avelgem

E

E



Leiedal, december 2017 gemeente Zwevegem, RUP omleidingsweg IMOG en Moen-TrekwegTN-61

Quasi het volledige tracé bestaat uit nieuwe wegenis (ca. 763 m) (behalve deel t.h.v. 
Kraaibosstraat) en is in totaal ca. 946 m lang (vanaf Moen-Statie tot aan kanaal).
De nieuwe weg vereist een aantal grondverwervingen.
Tevens moet het kruispunt N8-Stationsstraat heraangelegd worden. 

Landschappelijke inpassing

De nieuwe weg past zich zo goed mogelijk in het landschap in. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de bestaande infrastructuur (Kraaibosstraat) enerzijds, en wordt anderzijds 
aansluiting gezocht bij de oude spoorwegbedding. Door het voorzien van een voldoende 
ruime groenbuff er wordt de nodige afstand (min. 20 m) gehouden van de oude 
spoorwegbedding, en wordt de groenzone nog uitgebreid. Door het tracé van de nieuwe 
weg parallel te laten lopen, en deze te voorzien van een laanbeplanting met bomen, wordt 
de weg landschappelijk mooi ingebed en verstoort deze minimaal de bestaande zichten 
over het landbouwlandschap. 
Ter hoogte van Moen-Statie snijdt de nieuw aan te leggen weg doorheen het tracé van de 
oude spoorwegbedding. Dit is noodzakelijk om een aansluiting op het kruispunt van de N8 
mogelijk te maken. 

Zachte verbinding

Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt de mogelijkheid om ook een missing link 
in het functionele fi etsnetwerk te vervolledigen. Door het voorzien van een voldoende 
ruim fi etspad aan beide zijden van de weg ontstaat een veilige fi etsverbinding die een 
belangrijk lacune het Guldensporenpad (van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigt, 
namelijk de verbinding tussen Moen-Statie en het kanaal. 
Het fi etspad aan de zuidzijde kan t.h.v. Moen-Statie afgebogen worden om een 
rechtstreekse aansluiting op het vervolg van de oude spoorwegbedding richting Heestert 
mogelijk te maken.

Deze nieuwe fi etsroute is een zeer mooie vervanging van de bestaande bochtige, moeilijk 
leesbare en soms minder goed befi etsbare route tussen Moen-Statie en het kanaal. Deze 
nieuwe route zal bovendien ook sneller zijn, wat het gebruik van het Guldensporenpad als 
fi etssnelweg nog stimuleert.

Landbouwgebruik

Door deze ligging van het tracé, bevindt het zich meteen ook op de rand van het 
aaneengesloten landbouwgebied. Er worden een aantal kavels getroff en door het nieuwe 
tracé, maar dit slechts door een beperkte verkleining van de kavel. Er ontstaan geen 
opgesplitste kavels. De betrokken kavels bestaan voornamelijk uit grasland, enkel vlak 
tegen Moen-Statie wordt ook een perceel voor het verbouwen van maïs getroff en. 

Nabijheid woningen

Er bevinden zich slechts een beperkt aantal woningen in de onmiddellijke nabijheid 
van het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. Vooral de hoeve in de hoek tussen de 
oude spoorwegbedding en de Stationsstraat (A) en het landbouwbedrijf langs De Klijte 
(B) liggen kortst bij de nieuwe ontsluitingsweg (resp. 32 m en 84 m afstand tussen de 
eff ectieve weg en de woongelegenheid).

Reliëf

Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 9 m: van 31 m TAW t.h.v. de Sluislaan tot 
ca. 40 m TAW t.h.v. Moen-Statie. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage van ca. 
1,18% over het gehele tracé. 

20m

25m

Aansluiting t.h.v. N8

De aansluiting van het nieuwe tracé op de N8 gebeurt t.h.v. het bestaande kruispunt aan 
Moen-Statie. Ter hoogte van dit kruispunt zullen infrastructurele ingrepen noodzakelijk zijn 
om de verkeersafwikkeling veilig en vlot te laten verlopen. 

Welke kruispuntoplossing hier gekozen wordt (rotonde, 4-armig kruispunt, met of zonder 
verkeerslichtenregeling...) moet verder uitgeklaard worden met de wegbeheerder en 
andere stakeholders.

Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat er - afhankelijk van de gekozen 
kruispuntoplossing - mogelijk extra ruimte nodig zal zijn t.h.v. het kruispunt. De 
bijkomende ruimte-inname is wellicht het grootst wanneer geopteerd wordt voor een 
rotonde. Maar ook andere oplossingen kunnen extra ruimte-inname vergen. 
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6.4.4. Scenario F

Ook scenario F takt aan op de N8 ter hoogte van het bestaande kruispunt met de 
Stationsstraat. Deze route maakt echter geen gebruik van bestaande infrastructuur, 
maar loopt dwars doorheen het open landbouwgebied ten noorden van de dorpskern 
van Moen, evenwijdig met de hoogtelijnen van de Olieberg. De route vertrekt vanaf de 
Sluislaan, een honderdtal meter ten noorden van het kruispunt met de Vaartstraat, en 
kruist De Klijte naast de woning nr. 3.

Landschappelijke impact

De route maakt geen gebruik van bestaande 
wegen, en loopt dwars door de open ruimte die 
de dorpskern van Moen fl ankeert. De route loopt 
nergens langsheen het Habitatrichtlijngebied, 
maar kruist wel de oude spoorwegbedding.

Impact op landbouw-
bedrijfsvoering

Het nieuw aan te leggen deel van de route loopt 
dwars door landbouwgebied.

Ecologische impact
Deze ontsluiting vermijdt het 
Habitatrichtlijngebied volledig. Ter hoogte van 
de aansluiting met de Stationsstraat/N8 wordt de 
oude spoorwegbedding gekruist.

Technische haalbaarheid
Dit scenario omvat zeer veel nieuwe 
wegeninfrastructuur (ongeveer 900 m), waarbij 
ook een aanzienlijk niveauverschil overbrugd moet 
worden. 

Logica verkeersstructuur
Deze route heeft een grotere omrijfactor van 1,153. 
Er kan in dit scenario echter op een zeer logische 
plek aangesloten worden op de N8, nl. t.h.v. het 
reeds bestaande knooppunt met de Stationsstraat.

Verkeersveiligheid

Het bestaande kruispunt N8-Stationsstraat vormt 
op vandaag reeds een moeilijke verkeersknoop. 
Een extra aantakking van de verbindingsweg op 
deze plek vereist weliswaar het hertekenen van dit 
kruispunt, maar schept ook de opportuniteit om 
het kruispunt in zijn geheel om te vormen tot een 
veilig en eenduidig knooppunt.

Mogelijke hinder voor 
omwonenden

In dit scenario passeert de nieuwe weg relatief 
weinig woningen (evenwel de hoeve t.h.v. de 
Stationsstraat).

Zachte verbindingen

Langs hetzelfde tracé kan een fi etsroute worden 
voorzien als doorsteek richting Kanaal. 
I.f.v. het vervolledigen van de fi etssnelweg Kortrijk 
- Avelgem is een snellere verbinding langsheen de 
oude spoorwegbedding wenselijk.

F

F
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Het volledige tracé bestaat uit nieuwe wegenis, en is ca. 905 m lang.
De nieuwe weg vereist een aanzienlijk aantal grondverwervingen.
Tevens moet het kruispunt N8-Stationsstraat heraangelegd worden. 

Landschappelijke inpassing

In eerste instantie sluit de ontsluitingsweg nog even aan bij de oude spoorwegbedding. 
Al na enkele tientallen meters echter moet het tracé afbuigen richting kruispunt De Klijte/
Olieberg. Ongeveer vanaf het kruispunt De Klijte/Olieberg loopt de ontsluitingsweg 
rechtdoor in zuidwestelijke richting, tot aan de Sluislaan. Hierbij wordt de open ruimte 
middendoor doorsneden. De open ruimte tussen de bebouwing van Moen, van de 
Stationsstraat en van het gehucht langs De Klijte verliest hierdoor een groot deel van haar 
kwaliteit.

Zachte verbinding

Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt geen directe mogelijkheid om de missing 
link in het functionele fi etsnetwerk te vervolledigen. Daarvoor is de omweg via dit tracé F 
te groot. 

Wel kan uiteraard alsnog een apart, vrijliggend fi etspad worden voorzien vanaf Moen-
Statie richting de Kraaibosstraat, op ongeveer hetzelfde tracé als in scenario E. Hierdoor 
ontstaat alsnog een veilige fi etsverbinding die een belangrijk lacune het Guldensporenpad 
(van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigt, namelijk de verbinding tussen Moen-Statie 
en het kanaal. Deze nieuwe fi etsroute kan een vervanging van de bestaande bochtige, 
moeilijk leesbare en soms minder goed befi etsbare route tussen Moen-Statie en het 
kanaal. 

Landbouwgebruik

Het tracé van deze nieuwe weg snijdt volledig doorheen het landbouwgebied. Hierbij 
worden een vijftal kavels opgesplitst. Het gaat om verschillende gebruiken: maïs, 
aardappelen, grasland en graan. 

Nabijheid woningen

Bij scenario F bevinden zich eveneens slechts een beperkt aantal woningen in de 
onmiddellijke nabijheid van het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. Vooral de hoeve 
in de hoek tussen de oude spoorwegbedding en de Stationsstraat (A), de woning langs 
De Klijte (C) en het landbouwbedrijf langs de Olieberg (D) liggen kortst bij de nieuwe 
ontsluitingsweg (resp. 12 m, 58 m en 80 m afstand tussen de eff ectieve weg en de 
woongelegenheid). In scenario F komt de nieuwe ontsluitingsweg dus korter bij de 
bestaande hoeve (A) dan in scenario E.

Reliëf

Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 17 m: van 23 m TAW t.h.v. de Sluislaan tot 
ca. 40 m TAW t.h.v. Moen-Statie. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage van ca. 
1,86% over het gehele tracé. 

20m

25m

Aansluiting t.h.v. N8

De aansluiting van het nieuwe tracé op de N8 gebeurt ook hier - net als in  
scenario E - t.h.v. het bestaande kruispunt aan Moen-Statie. Ter hoogte van dit kruispunt 
zullen infrastructurele ingrepen noodzakelijk zijn om de verkeersafwikkeling veilig en vlot 
te laten verlopen. 

Welke kruispuntoplossing hier gekozen wordt (rotonde, 4-armig kruispunt, met of zonder 
verkeerslichtenregeling...) moet verder uitgeklaard worden met de wegbeheerder en 
andere stakeholders.

Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat er - afhankelijk van de gekozen 
kruispuntoplossing - mogelijk extra ruimte nodig zal zijn t.h.v. het kruispunt. De 
bijkomende ruimte-inname is wellicht het grootst wanneer geopteerd wordt voor een 
rotonde. Maar ook andere oplossingen kunnen extra ruimte-inname vergen. 
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6.4.5. Scenario G

Scenario G vertrekt op dezelfde plaats vanaf de Sluislaan, namelijk een honderdtal meter 
ten noorden van het kruispunt met de Vaartstraat, en loopt van daaruit vrijwel rechtdoor 
door het landbouwgebied richting de De Klijte. Het oostelijke, rechte deel van deze 
bestaande weg wordt mee ingeschakeld, om dan via de Stationsstraat aan te takken op de 
N8. 

Landschappelijke 
impact

De route maakt voor een deel gebruik van bestaande 
wegen, maar loopt ook voor een groot deel dwars door de 
open ruimte die de dorpskern van Moen fl ankeert. De route 
loopt nergens langsheen het Habitatrichtlijngebied, noch 
langsheen de oude spoorwegbedding. 

Impact op landbouw-
bedrijfsvoering

Het nieuw aan te leggen deel van de route loopt dwars door 
landbouwgebied, maar is kort.

Ecologische impact Deze ontsluiting vermijdt zowel het Habitatrichtlijngebied 
als de oude spoorwegbedding. 

Technische 
haalbaarheid

Dit scenario omvat een eerder beperkte lengte aan nieuwe 
wegeninfrastructuur, waarbij echter een aanzienlijk 
niveauverschil overbrugd moet worden. 

Logica 
verkeersstructuur

Dit scenario betekent een grotere omrijfactor van 1,176. Er 
wordt in dit scenario echter op een zeer onlogische manier 
een verbinding gezocht met de N8, nl. via de Stationsstraat. 

Verkeersveiligheid
Het extra vrachtverkeer dat doorheen de Stationsstraat 
moet passeren betekent een aanzienlijke verhoging van 
de verkeersonveiligheid langsheen deze invalsweg richting 
Moen.

Mogelijke hinder voor 
omwonenden

Vrachtverkeer zal een deel van de Stationsstraat moeten 
gebruiken.

Zachte verbindingen

Langs hetzelfde tracé kan een fi etsroute worden voorzien als 
doorsteek richting Kanaal. 
I.f.v. het vervolledigen van de fi etssnelweg Kortrijk - 
Avelgem is een snellere verbinding langsheen de oude 
spoorwegbedding wenselijk.

G

G
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Een deel van het tracé bestaat uit nieuwe wegenis (ca. 427 m) en deel maakt gebruik van 
bestaande - weliswaar te verbreden - straat (ca. 286 m), het totale tracé is ca. 713 m lang.
De nieuwe weg vereist een aantal grondverwervingen.
Dit scenario vereist ook een aantal infrastructurele ingrepen in de Stationsstraat en De 
Klijte. 

Landschappelijke inpassing

Ter hoogte van De Klijte maakt de nieuwe ontsluitingsweg gebruik van het bestaande 
tracé van de weg, waarlangs reeds bebouwing aanwezig is - minstens aan één zijde. Hier 
blijft de landschappelijke impact dan ook relatief beperkt, al zal de nieuwe infrastructuur 
wel een stuk zwaarder zijn dan de bestaande minimale verharding. 

Vanaf het kruispunt met de Olieberg echter, loopt de ontsluitingsweg rechtdoor in 
zuidwestelijke richting, tot aan de Sluislaan. Hierbij wordt de open ruimte middendoor 
doorsneden. De open ruimte tussen de bebouwing van Moen en van het gehucht langs De 
Klijte verliest hierdoor een groot deel van haar kwaliteit.  

Zachte verbinding

Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt geen directe mogelijkheid om de missing 
link in het functionele fi etsnetwerk te vervolledigen: niet alleen is de omweg t.o.v. de 
functionele fi etsroute via dit tracé G te groot, tevens moeten fi etsers van/naar Avelgem 
ook de Stationsstraat gedeeltelijk volgen. Deze Stationsstraat is momenteel niet uitgerust 
met verhoogde of vrijliggende fi etspaden.

Wel kan uiteraard alsnog een apart, vrijliggend fi etspad worden voorzien vanaf Moen-
Statie richting de Kraaibosstraat, cfr. in scenario F. Hierdoor ontstaat alsnog een veilige 
fi etsverbinding die een belangrijk lacune het Guldensporenpad (van station Kortrijk tot 
Avelgem) vervolledigt. 

Landbouwgebruik

Waar het tracé gebruik maakt van de bestaande weg De Klijte, wordt slechts een beperkt 
deel van het naastgelegen landbouwperceel getroff en (t.g.v. de verbreding van de 
weg). Het tracé van de nieuwe weg (vanaf De Klijte richting Sluislaan) snijdt volledig 
doorheen het landbouwgebied. Hierbij worden een drietal kavels opgesplitst. Het gaat om 
verschillende gebruiken: maïs, grasland en graan. 

Nabijheid woningen

Bij scenario G zijn meer woningen in de onmiddellijke nabijheid van het tracé van de 
nieuwe ontsluitingsweg gelegen. Langsheen de Stationsstraat tussen De Klijte en de 
aansluiting op de N8 (E), bevinden zich ca. 27 woningen. De woningen op het kruispunt 
van De Klijte met de Stationsstraat (F) bevinden zich bovendien vrij kort tegen de 
toekomstige weg (resp. ca. 5,4 en 11,3 m tussen de woning en de rand van de nieuwe 
weg), waardoor de leefkwaliteit voor deze woningen sterk zal afnemen. In de praktijk zou 
dit kunnen betekenen dat één van deze woningen (of allebei) zullen moeten verdwijnen 
omdat de kwaliteit te sterk aangetast wordt door de nieuwe ontsluitingsweg.

Reliëf

Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 19 m: van 23 m TAW t.h.v. de Sluislaan tot ca. 
42 m TAW t.h.v. de Stationsstraat/De Klijte. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage 
van ca. 2,66% over het gehele tracé. Op bepaalde plekken stijgt het terrein echter vrij 
sterk, met hellingsgraden groter dan 4%. Dergelijke grote hellingspercentages zijn voor 
vrachtverkeer niet haalbaar. Het reliëf zal dus op bepaalde delen vrij grondig moeten 
aangepast worden.

 

Aansluiting t.h.v. Stationsstraat

De aansluiting van het nieuwe tracé op de Stationsstraat gebeurt t.h.v. het bestaande 
kruispunt aan De Klijte. Ter hoogte van dit kruispunt zullen infrastructurele ingrepen 
noodzakelijk zijn om de verkeersafwikkeling veilig en vlot te laten verlopen. 

Welke kruispuntoplossing hier gekozen wordt moet verder uitgeklaard worden met alle 
stakeholders. Bijzondere aandacht is vereist t.a.v. de (private) uitrit van het bedrijf aan de 
overzijde van de straat. 

Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat er - afhankelijk van de gekozen 
kruispuntoplossing - mogelijk extra ruimte nodig zal zijn t.h.v. het kruispunt. 
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