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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Het RUP omvat 

• de optimalisering van de huidige bedrijfssite Devos-Caby

• de huisvesting van een gemeenschappelijke 

brandweerkazerne voor de korpsen van Vichte en Deerlijk op 

het zuidelijke deel van de huidige bedrijfssite.

Het RUP bouwt verder op de weerhouden locatie, de 

randvoorwaarden, uitgangspunten en globale ruimtelijke opties 

zoals beschreven in het eindrapport van het locatieonderzoek 

brandweerkazerne Anzegem en Deerlijk, opgemaakt door 

intercommunale Leiedal in januari 2015.

Het RUP houdt rekening met de verleende adviezen op dit 

eindrapport door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Overheid (Ruimte Vlaanderen).

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen langs de Vichtesteenweg 200.

We bevinden ons ten zuiden van het afrittencomplex van de E17, in 

vogelvlucht op 2 km van het dorpsplein van Vichte en 1,8 km van 

de kerk van Deerlijk.

De locatie ligt buiten de afbakening van het stedelijk gebied 

Kortrijk (grens = E17).
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Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997



gemeente deerlijk, RUP  brandweerkazerne
Leiedal, november 2017

6

1.3. Begrenzing van het 
plangebied

Het plangebied is nagenoeg volledig bebouwd, omvat het 

bedrijvencomplex Devos-Caby en is begrensd:

• in het noorden door het afrittencomplex van de E17,

• in het oosten door de N36 (Vichtesteenweg),

• in het zuiden door landbouwpercelen,

• in het westen door de Slijpbeek.
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Het maakt deel uit van een bebouwde cluster van een historisch 

gegroeid bedrijf in het buitengebied. Buff ering naar de open 

ruimte werd richtinggevend aangeduid in het GRS, en ruimtelijk 

verankerd in de daaropvolgende BPA’s.

Twee hoogspanningslijnen lopen noord-zuid over de site.

².¹.³. Ontsluiting en parkeren

De site is bereikbaar via de Vichtesteenweg (gewestweg N36) en via 

de Braamheuvelstraat (niet-gecategoriseerde lokale weg), die op 

zijn beurt uitgeeft in de Wafelstraat, bereikbaar via de N36.

De bedrijfssite kent twee aansluitingen op de N36. De ene is 

een private oprit, de andere een openbare wegenis die de site 

doorkruist (de Braamheuvelstraat).

Langs de Vichtesteenweg loopt de lokale buslijn Kortrijk-

Zwevegem-Otegem-Avelgem, met beperkte frequentie.

Langs de voorzijde (kant toonzaal) parkeren de bezoekers.

Werknemers parkeren langs de achterzijde. Bovendien zijn er 

verspreide parkeermogelijkheden voor vrachtverkeer aan de laad- 

en loszones, zowel langs voor- en achterzijde.

².¹.⁴. Reliëf

Het terrein is overwegend vlak. Er is een lichte helling richting het 

westen (Slijpbeek).

².¹.⁵. Functies

De huidige site is volledig in gebruik voor het bedrijf Devos-Caby. 

In het plangebied zijn twee woningen aanwezig (één ervan door 

een bedrijfsleider, één ervan door een private eigenaar) en een 

leegstaande vervallen hoeve.

2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

².¹.¹. Bebouwde ruimte

In de huidige gebouwen is het bedrijf Devos-Caby werkzaam, 

een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1969 actief is in de geweven 

tapijtindustrie. Het bedrijf bleef in de loop van de tijd groeien aan 

een continu tempo. De bestaande loodsen werden stelselmatig 

uitgebreid met recente toevoegingen.

Momenteel heeft het bedrijf een bebouwde oppervlakte van 

28.735 m², waarvan 23.135 m² langs de voorzijde en 5.600 m² langs 

de achterzijde.  Een uitbreiding van 10.400 m², aansluitend aan de 

bestaande loods aan de westelijke zijde, werd vergund in 2015, 

maar nog niet gerealiseerd.

Langs de voorzijde (kant Vichtesteenweg) is de toonzaal met 

parkeerruimte gelegen. Er is ook een woning vergund als 

bedrijfswoning aanwezig. Langs de achterzijde vinden we een 

tweede bedrijfswoning en een oudere leegstaande vervallen hoeve 

terug.

Verder ten zuiden treff en we nog een private alleenstaande 

naburige woning aan, niet verbonden aan het bedrijf.

².¹.². Open ruimte

Het plangebied ligt in het open-ruimtegebied ten zuiden

van de E17, aangeduid in het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan als multifunctionele open ruimte, met de klemtoon 

op grondgebonden landbouw (informatief gedeelte GRS).
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Feitelijke toestand
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Loodsen en toonzaal langs de N36 (Vichtesteenweg)

Fotoreportage 

Loodsen en toonzaal langs de N36 (Vichtesteenweg)

Toonzaal langs de N36 (Vichtesteenweg) Toegang vanaf de N36 naar achtergelegen loodsen, langs villa

Recente loods in het zuiden van het plangebied Recente loods in het zuiden van het plangebied
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Fotoreportage 

Recente loods - interieur

Recente loods - zoekzone locatie brandweerkazerne in het 

middengedeelte 

Locatie van de geplande ontsluitingsweg voor de brandweer - zicht 

vanaf de Braamheuvelstraat richting de Vichtesteenweg

Locatie van de geplande ontsluitingsweg voor de brandweer - zicht 

vanaf de Braamheuvelstraat 

Bedrijfswoningen achter de recente loods

Bedrijfswoningen achter de recente loods, bereikbaar via de 

Braamheuvelstraat
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Fotoreportage 

Bedrijfswoning langs de achterzijde van het bedrijf Wegel evenwijdig met het afrittencomplex E17. Groenbuff er van 

het bedrijf

Bebouwing en weide, gelegen achter de bedrijfsloodsen. Zoekzone 

uitbreiding van Devos-Caby

Braamheuvelstraat. Rechts bedrijf. Links weide en achtergelegen 

woning

Zicht op achtergelegen loodsen (ten zuiden van afrittencomplex 

E17)

Bebouwing en weide, gelegen achter de bedrijfsloodsen. Zoekzone 

uitbreiding van Devos-Caby
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3. Juridische toestand

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 

het plangebied grotendeels in onder:

• zone voor milieubelastende industrie

• reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding: grondkleur 

agrarisch gebied

• agrarisch gebied

BPA BPA nr. 27 Braamheuvel (1995)

BPA Zonevreemde Bedrijven Fase 1 - deelplan nr. 64 (2000)

BPA Zonevreemde Bedrijven Fase 2 - deelplan nr. 64 (2002)

RUP /

Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen VK 1964.3 

VK 2004.9 (wijziging)

Milieuvergunningen Devos-Caby nv Tapijtweverij

Klasse 1: geldig tot 27.08.2029

Stedenbouwkundige vergunningstoestand van aanwezige 

loodsen en woningen

• De bedrijfsgebouwen zijn correct vergund.

• De woning in het noorden van het plangebied langs 

de Braamheuvelstraat werd vergund op 28/05/1974 als 

conciërgewoning. 

• De twee woningen aansluitend langs de Braamheuvelstraat 

dateren van vóór 1930, hun ligging is ongewijzigd en zijn 

bijgevolg hoofdzakelijk vergund.

• Op 7/10/2015 werd een vergunning afgeleverd voor de 

uitbreiding van de bedrijfsgebouwen ten westen van de 

Braamheuvelstraat. Deze vergunning is gekend bij de gemeente 

onder dossiernummer 2015.56/0035-200-Z en nummer 

vergunningenregister 34009_2015_17716.

Beschermde monumenten, landschappen, beschermde stads- en 

dorpsgezichten

/
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Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

/

Buurtwegen Volgende buurtwegen doorkruisen het plangebied:

• Sentier nr. 49: (gewijzigd) tracé: langs de verkeerswisselaar

• Sentier nr. 50: niet meer aanwezig binnen het plangebied

• Sentier nr. 51: ter hoogte van de Braamheuvelstraat

Waterlopen (categorisering) De grens van het plangebied valt ten noorden samen met de

Gaverbeek (categorie 1).

In het westen valt de grens van het plangebied samen met de 

Slijpbeek (categorie 2).

VEN-gebied, IVON-gebied /

(Herbevestigd) agrarisch gebied Het gebied ten westen van de Braamheuvelstraat: 

Categorie 0 (herbevestiging gewestplan).

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwaterputten, infi ltratie- en buff ervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht. 

Gemeentelijke verordeningen /

Bestaande of aan te leggen autosnelwegen, 

hoofdverkeerswegen, primaire wegen categorie I of II, reservatie- 

of erfdienstbaarheidsgebieden of bestaande gewest- of 

provinciewegen

Binnen het plangebied:

• Braamheuvelstraat (niet-gecategoriseerde lokale weg).

Palend aan het plangebied:

• Ten noorden het afrittencomplex van de autosnelweg E17.

• Ten oosten de gewestweg N36.

Bestaande of aan te leggen spoorweglijnen, bestaande 

stationsgebouwen

/

Andere Twee hoogspanningsleidingen doorkruisen het plangebied van 

noord naar zuid.
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GEWESTPLAN

schaal 1/10.000

Legende
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Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)
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BPA nr. 27 Braamheuvel (1995)

In het BPA nr. 27 Braamheuvel werd een gedeelte van het 

reservegebied voor industriële bedrijvigheid (buitengebied) 

defi nitief bestemd als zone voor bedrijvigheid. Het BPA werd 

gedeeltelijk goedgekeurd bij M.B. 18/01/1995.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

• Binnen het bestaande BPA mag slechts een uitbreiding van het 

bedrijf gerealiseerd worden dat gevestigd is op de terreinen 

die er onmiddellijk aan palen.

• Maximale bouwhoogte van 9 m. Op 20% van de zone-

oppervlakte mag de maximumhoogte van de gebouwen tot 

15 m gebracht worden.

• De gebouwen van de uitbreiding dienen bij de bestaande 

bouwvolumes harmonisch aan te sluiten.

• De terreinbezetting bedraagt maximum 70%.

• De voorwaarden van de uitbater van de hoogspanningsmast 

dienen te worden gerespecteerd.

• T.o.v. het aanpalende agrarische gebied dient een 

buff erstrook van minimum 10 m breedte te worden 

voorzien. De aanplanting binnen deze strook dient de 

visuele afschermingsfunctie ook tijdens de winterperiode te 

waarborgen.

• De bedrijfsactiviteiten binnen het BPA mogen geen abnormale 

hinder voor de woonomgeving veroorzaken.
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BPA nr.27 - Braamheuvel
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BPA Zonevreemde bedrijven, 
fase 1 - deelplan nr. 64 (2000)

In het BPA zonevreemde bedrijven werd een zone met agrarische 

bestemming op het gewestplan herbestemd tot een zone voor 

bedrijvigheid ter uitbreiding van het bestaande bedrijf.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1. Bestemming: zone voor bedrijvigheid
1.1. De zone is bestemd voor één economische entiteit.

1.2 Aan nieuwe activiteiten worden de volgende voorwaarden 

opgelegd: 

- Alle activiteiten die de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 

niet overschrijden zijn toegelaten.

1.3 De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor 

toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, groenscherm.

(2. Bestemming: agrarisch gebied met nabestemming industriegebied 
werd uitgesloten bij de goedkeuring van het BPA)

3. Bestemming: zone voor private oprit
3.1. De zone voor private oprit is bestemd voor het aanleggen 

van een bijkomende ontsluitingsweg. De ontsluitingsweg moet 

aangelegd worden bij een eerste uitbreiding van het bedrijf.

4. Bestemming: openbare weg
4.1. Openbare weg

Binnen deze zone zijn nutsgebouwen toegelaten.

5. Bebouwings- en inrichtingsvoorschriften
5.1. Bedrijfsgebouwen mogen enkel binnen de bouwzone voor 

bedrijfsgebouwen, zoals aangeduid op plan, ingeplant worden.

Bestaande gebouwen buiten de bouwzone mogen behouden 

blijven. Bij afbraak mogen ze niet herbouwd worden.

5.2. De maximum bouwhoogte bedraagt: voor de zone voor 

bedrijfsgebouwen: 4 m.

5.3. Het bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende 

parkeerruimte aan te leggen om te voldoen aan de eigen 

parkeerbehoefte.

5.4. Het bouwvolume, de dakvorm, de gekozen materialen, de kleur 

van de materialen en de aan te leggen groenschermen moeten 

zorgen voor een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen in 

hun omgeving.

Voor het inrichten van de groenschermen moet gekozen worden 

uit de typologieën zoals vermeld onder “stedenbouwkundige 

voorschriften algemeen”  in functie van de beschikbare ruimte, in 

functie van de breedte van de bouwvrije strook en in functie van 

de locatie. In de groenschermen zijn aarden bermen toegelaten.

De beoordeling gebeurt op basis van de bouwaanvraag die een 

globaal inrichtingsplan voor de ganse zone moet bevatten.

5.5. Waar de zone paalt aan een perceel dat bestemd is voor 

wonen, wordt de hoogte van de afsluitingen beperkt tot 2 m. Op 

de andere plaatsen is de keuze van de afsluitingen vrij voor zover 

voldaan wordt aan de bepalingen van de voorschriften 5.4.

Bij goedkeuring van het BPA werd een deel uitgesloten door de 

minister. 

Uit het goedkeuringsbesluit:

“Overwegende, voor wat het bestemmingsplan en bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften voor het plangebied “64 Devos-
Caby” betreft, dat een zekere uitbreiding vanuit economische 
noodwendigheden gerechtvaardigd is en ruimtelijk aanvaardbaar 
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BPA nr.28 Zonevreemde 
bedrijven - fase 1  - 
deelplan nr.  64
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is, dat die uitbreiding echter geen afbreuk mag doen aan de 
gemeentelijke optie voor een open-ruimtebeleid ten zuidwesten 
van het bedrijf en de optie voor het vrijwaren van de Slijpbeek, 
dat de omvang van de uitbreiding zoals in het planonderdeel 
voorgesteld, daarom te ruim is en de meest zuidwestelijke strook 
van die uitbreiding onverenigbaar moet worden geacht met de 
voornoemde opties en dus niet kan beschouwd worden als het 
resultaat van deugdelijke ruimtelijke afweging, terwijl dit vereist is om 
een van de gewestplanbestemming afwijkende nieuwe bestemming 
in het gemeentelijk plan te rechtvaardigen; dat daarom de meest 
zuidwestelijke strook van het planonderdeel nr. 64 van goedkeuring 
moet worden onthouden;
...
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BPA Zonevreemde bedrijven, 
fase 2- deelplan nr. 64 (2002)

In het BPA zonevreemde bedrijven - fase 2 werd de uitbreiding van 

het bedrijf Devos-Caby geherlokaliseerd.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1. Algemene voorschriften
1.1. Binnen het bestemmingsplan is één economische entiteit 

toegelaten, één geheel vormend met het deel in industriegebied.

1.2 Aan nieuwe activiteiten worden de volgende voorwaarden 

opgelegd: alle activiteiten die de ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving niet overschrijden zijn toegelaten.

1.3 Er is geen bedrijfswoning toegelaten.

2 Bestemming: zone voor bedrijvigheid
2.1 De zone is bestemd voor bedrijvigheid.

2.2 De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor 

toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, groenscherm en/of 

tuin.

2.3 De maximale bouwhoogte voor de bouwzone voor 

bedrijfsgebouwen bedraagt: 6 m.

2.4 De maximale stapelhoogte in open lucht bedraagt: 4 m.

3. Bebouwings- en inrichtingsvoorschriften
3.1 Bedrijfsgebouwen mogen enkel binnen de bouwzone voor 

bedrijfsgebouwen, zoals aangeduid op plan, ingeplant worden.

3.2 Het bouwvolume, de dakvorm, de gekozen materialen, de kleur 

van de materialen en de aan te leggen groenschermen moeten 

zorgen voor een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen 

in hun omgeving.  Voor het inrichten van de groenschermen 

moet gekozen worden uit de typologieën zoals vermeld onder 

“stedenbouwkundige voorschriften algemeen”  in functie van de 

beschikbare ruimte, in functie van de breedte van de bouwvrije 

strook en in functie van de locatie. In de groenschermen zijn een 

aantal bermen toegelaten.

De beoordeling gebeurt op basis van de bouwaanvraag die een 

globaal inrichtingsplan voor de ganse zone moet bevatten.

3.3 Waar de zone paalt aan een perceel dat bestemd is voor wonen, 

wordt de hoogte van de afsluitingen beperkt tot 2 m. Op de andere 

plaatsen is de keuze van de afsluitingen vrij voor zover voldaan 

wordt aan de bepalingen van de voorschriften 3.2.

5. Bestemming: zone voor parking en groenscherm
5.1 Deze zone is bestemd voor parkeerruimte, geïntegreerd in 

groenaanleg.

5.2 Maximum 50% van de zone mag verhard worden, met 

waterdoorlatende materialen.

5.3 De niet-verharde delen moeten aangeplant worden met 

streekeigen struiken en heesters. 

Per 100 m² moet één hoogstammige boom worden aangeplant.

6. Bestemming: ecologisch groenscherm
6.1 Binnen deze zone dient een groenscherm te worden aangelegd 

zoals beschreven onder stedenbouwkundige voorschriften 

algemeen - typologieën voor groenschermen.

6.2 De beplantingsstrook (minimum 5 meter) moet aangelegd 

worden tegen de grens met de zone voor bedrijvigheid. Resterende 

open ruimte moet aangelegd worden in functie van het ecologisch 

evenwicht van de beekvallei.

Bij goedkeuring van het BPA werd de zone voor wonen 

uitgesloten door de minister. 
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BPA nr.28 Zonevreemde bedrijven - 
fase 2 - deelplan nr.  64
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Verkaveling 1963 + WIJZIGING 
2005

Binnen het plangebied is nog een verkaveling aanwezig:

• Oorspronkelijke verkaveling goedgekeurd 16 mei 1963, 

dossiernummer gemeente: 2089-1/1963.8, dossiernummer 

RO: V.K. 035.411

Deze verkaveling werd gedeeltelijk opgeheven door het sectoraal 

BPA-fase 2 (MB 27/03/2002). 

• Wijziging (lot 1, 2 en deel van lot 3, zijnde het gedeelte dat niet 

werd vernietigd door sectoraal BPA fase 2 van 27 maart 2002) 

goedgekeurd op 6 april 2005, dossiernummer gemeente: 

2089-1/2004.9, dossiernummer RO: 5.00/34009/411.2

Gezien de verkavelingsvergunning dateert van vóór 

22 december 1970, en conform artikel 7.5.4 de eigenaar zich bij 

het college van burgemeester en schepenen heeft gemeld, is deze 

verkavelingsvergunning niet vervallen. 

Het deel dat bij de goedkeuring van het sectoraal BPA uitgesloten 

werd = lot 2 is met andere woorden nog rechtsgeldig. Op dit 

perceel is het BPA fase 1 ook nog geldig.  

VK 035.411 (1963)

VK 035.411 - wijz A (2004)
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Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Dee 16.10 50 100 Meters

Overzicht vigerende BPA’s en 
aanduiding van de vigerende 
verkaveling

Deze fi guur is een niet-offi  ciële interpretatie 

van de vigerende BPA’s en verkavelingen op de 

site Devos-Caby.

Verkaveling V.K. 035.411 (wijziging A)
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VK20049
VK19638

schaal 1/4.000

Legende

goedgekeurde, niet-vervallen 
verkavelingen

plangebied

Bron: Gemeente Deerlijk, januari 2015
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vergunde uitbreiding van devos-caby

Op 7/10/2015 werd een vergunning afgeleverd 

voor de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen 

ten westen van de Braamheuvelstraat. Deze 

vergunning is gekend bij de gemeente 

onder dossiernummer 2015.56/0035-

200-Z en nummer vergunningenregister 

34009_2015_17716.
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habitatrichtlijngebied

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bosse

schaal 1/100.000

Legende

habitatrichtlijngebied

vogelrichtlijngebied

Bron: ANB/AGIV
Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005
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schaal 1/50.000

Legende

VEN-gebied, IVON-gebied

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwervingsgebied

De Spitaalsbossen

West-Vlaamse Leievallei

De Tiegemberg

De Vallei van de Kasselrijbeek

Bron: ANB/AGIV, mei 2012
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4.2. Afbakening 
regionaalstedelijk gebied 
KORTRIJK

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied 

Kortrijk defi nitief vastgesteld. 

In de afbakening van het stedelijk gebied van Kortrijk wordt 

Deerlijk door de E17 verdeeld in twee delen: noordelijk deel 

(op een paar uitzonderingen na) ligt in het stedelijk gebied, het 

zuidelijk deel in het buitengebied. Het plangebied ligt in het 

zuidelijk deel, het buitengebied.

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.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS 

W-Vl) situeert de gemeente Deerlijk deels binnen de Leieruimte en 

deels binnen de interfl uviumruimte. Het plangebied van het RUP 

Brandweerkazerne ligt volledig in het interfl uvium.

Voorts werd Deerlijk geselecteerd als structuurondersteunend 

hoofddorp.

4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd defi nitief vastgesteld 

op 23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt een 

elementair verschil gemaakt tussen de stedelijke gebieden en 

buitengebied. Om deze optie te realiseren en te operationaliseren 

worden stedelijke gebieden afgebakend (taak van het Vlaamse 

Gewest).

Het plangebied van het RUP Brandweerkazerne ligt, net over de 

grens met het stedelijk gebied, in het buitengebied.

De doelstellingen van het RSV voor buitengebieden zijn het 

vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies, het 

tegengaan van versnippering van het buitengebied, het bundelen 

van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied, het 

inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde 

gehelen, het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in 

het buitengebied, het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het 

milieubeleid op basis van het fysisch systeem en het buff eren van 

de natuurfunctie in het buitengebied.

Binnen dit RUP wordt uitvoering gegeven aan het tegengaan van 

versnippering, door een herinvulling van een gedeeltelijke verlaten 

bedrijfssite door het huisvesten van een regionaal bedrijf en een 

brandweerkazerne binnen de bestaande bebouwing.

Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk

plangebied
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• Bij (geheel of gedeeltelijke) herlokalisatie of bij uitdoving 

van de huidige activiteiten komt de bestaande bedrijfssite 

in aanmerking voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. In eerste 

instantie kan zich een nieuw regionaal bedrijf vestigen 

op deze site mits de aard van de activiteiten (zowel 

milieutechnisch als ruimtelijk) en de mobiliteit van en naar de 

bedrijven niet storend zijn voor de woonomgeving.

• Indien er zich geen nieuw regionaal bedrijf vestigt op zo’n site 

mag het bedrijvencomplex opgesplitst worden in meerdere 

kleinere bedrijfszones voor lokale bedrijvigheid. Deze 

opsplitsing moet (indien mogelijk) worden gekoppeld aan 

een vergroening van de volledige bedrijfssite door middel 

van een bijkomende groenbuff er of andere aanplantingen op 

het terrein. Op die manier gaat een functionele verbreding 

gepaard met landschapsopbouw.

Gezien in het buitengebied geen nieuwe lokale bedrijfsactiviteiten 

toegelaten zijn, en de aanpak m.b.t. historisch gegroeide 

bedrijvigheid een Vlaamse bevoegdheid is, wordt deze 

beleidsoptie als suggestie voorgesteld naar de hogere besturen. 

Onder meer voor de bedrijven BST (Brandemolen) en het bedrijf 

Devos-Caby (Belgiek) wordt deze functieverbreding voorgesteld.

STATIONSWIJK EN BELGIEK ALS WOONCONCENTRATIES

MET SPECIFIEKE ECONOMISCHE MOGELIJKHEDEN (GRS, RD pg. 78)

Op provinciaal niveau worden de gehuchten Belgiek en 

Stationswijk beleidsmatig aangeduid als woonconcentraties in 

het buitengebied. Dit betekent dat bijkomende woningen enkel 

worden toegelaten binnen het juridisch correct gelegen aanbod. 

Op lokaal niveau wordt het woongebied verfi jnd naar gemengde 

woongebieden en verblijfsgebieden.

De woonconcentratie Belgiek volgt in grote mate de bestaande 

gewestplanzoneringen. Perceelsgewijze aanpassingen op de grens 

van woongebied en agrarisch gebied zijn mogelijk, om eventuele 

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Enkel de relevante elementen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan (GRS) Deerlijk worden hieronder weergegeven.

De site wordt opgenomen in: 

• deelruimte 4: 

het verkeerscomplex N36-E17 als ruggengraat voor 

economische activiteiten;

• deelruimte 5:

het open-ruimtegebied ten zuiden van de E17 als 

multifunctionele open ruimte, met de klemtoon op 

grondgebonden landbouw.

Economische structuur

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN ‘INDUSTRIE-EILANDEN’ 

BUITENGEBIED (GRS, RD pg. 25-26)

Bedrijven in agrarisch gebied

Het betreft erkende bedrijventerreinen (volgens de plannen van 

aanleg = industriegebied of ambachtelijke zone) voor historisch 

gegroeide ondernemingen gelegen in het buitengebied van 

Deerlijk.

Voor deze bedrijven wordt een verdere ontwikkeling binnen 

de hiertoe voorziene bestemming toegestaan, voor zover de 

bedrijfsactiviteiten (geen milieuhinderlijke activiteiten) en de 

ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf verenigbaar zijn met de

omgeving. 

Bij uitdoving of herlokalisatie van bestaande bedrijven wenst 

Deerlijk een functieverbreding binnen de huidige industriële 

bestemming mogelijk te maken:
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discussies omtrent bestemmingen duidelijk te stellen. In de Belgiek 

wordt de Vichtesteenweg geselecteerd als gemengd woongebied.

In de gemengde woongebieden mogen kleinhandel, diensten en 

ambachtelijke activiteiten vermengd voorkomen met het wonen.

Binnen de verblijfsgebieden van de Belgiek en de Stationswijk, 

waar residentieel wonen primeert, wordt geopteerd om publieke 

voorzieningen op buurtniveau te ondersteunen.

Een aantal bedrijven en handelsactiviteiten zijn reeds decennia 

gevestigd in beide woonconcentraties. Indien deze vergunde 

economische functies de woonconcentraties niet overbelasten, 

een vlotte ontsluiting kan gegarandeerd worden, en de activiteiten 

(incl. distributiebedrijven) aansluiten bij de woonconcentraties,

worden deze activiteiten opgenomen in de toekomstige ruimtelijke 

structuur van Deerlijk.

Voor de historische gegroeide bedrijvigheid aansluitend bij de 

woonconcentraties is een functieverbreding wenselijk. Deze 

functieverbreding wordt onder meer gevraagd voor de site van het 

bedrijf Devos-Caby in de Belgiek, nabij de E17. Het bedrijf bestaat 

uit een aantal bedrijfsgebouwen. Via een sectoraal BPA verkreeg 

het bedrijf uitbreidingsmogelijkheden, met de verplichting tot 

de aanplanting van een breed groenscherm. Bij stopzetting van 

het bedrijf komt een terrein van ongeveer 5 ha vrij voor nieuwe 

economische activiteiten.
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Suggestie
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Belgiek

Molenhoek
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Vichte
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GRS - GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
VAN HET VERKEERSCOMPLEX n36-E17

Legende
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Sint-Lodewijk

Probleem Belgiek
oplossen!
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Gemeenschappelijke brandweerkazerne voor de korpsen van 

Deerlijk en Vichte

De brandweerkorpsen van Deerlijk (momenteel gehuisvest in 

een verouderde infrastructuur in de Hoogstraat die niet meer 

voldoet aan de huidige federale richtlijnen) en Vichte (tekort 

aan parkeerinfrastructuur, en verouderde stelplaats) wensen 

te fusioneren volgens een principe van schaalvergroting, op 

voorwaarde dat de interventiesnelheid zo laag mogelijk gehouden 

wordt.

Tijdens voorafgaand overleg tussen de hogere besturen en de 

gemeentes Anzegem en Deerlijk werd de wijk Belgiek aangeduid 

als de meest voor de hand liggende locatie vanwege zijn centrale 

ligging tussen beide kernen. 

In 2013  en 2014 werden samen met de hulpverleningszone en 

de hogere besturen verschillende mogelijke locaties voor een 

nieuwe kazerne na fusie van beide korpsen besproken. Tijdens een 

vooroverleg op 10 september 2014 werd de optie besproken om 

de brandweerkazerne te huisvesten in een deel van de gebouwen 

van de fi rma Devos-Caby, Vichtesteenweg 200 te Deerlijk. 

Deze optie werd verder onderzocht in een locatie onderzoek 

- eindversie januari 2015 - besproken en geadviseerd door de 

provincie en Ruimte Vlaanderen. 

Deze studie uit 2015 onderzocht onder meer de:

Interventietijd en interventiegebied
Een GIS-analyse op regionale schaal (op schaal van de 

hulpverleningszone Fluvia) toont aan dat deze locatie de snelste 

adequate hulp biedt voor:

• ongeveer 85% van het grondgebied van Deerlijk, met inbegrip 

van de gebieden met de meeste bebouwing (centrum, 

Molenhoek, Sint-Lodewijk, Stationswijk)

• de kern van Vichte en Ingooigem

De zoekzone, ten zuiden van de E17 is quasi pal in het midden 

tussen beide kernen gelegen. De interventietijd wordt hiermee 

beperkt tot het minimaal haalbare. 

Bereikbaarheid voor brandweerpersoneel
Ook op het vlak van bereikbaarheid voor vrijwillige en 

beroepskrachten van de brandweer scoort deze locatie 

uitzonderlijk hoog.

Slechts 6 van de 97 brandweerlieden (beroeps- en vrijwilligers) 

hebben meer dan 7 minuten nodig om de zoekzone te bereiken.
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050100 Meters

2 km

1,8 km

Centrale ligging van de 
brandweerkazerne

zoekzone

Legende
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Programma van eisen
In samenspraak met de brandweerkorpsen werd een eerste 

programma van eisen ontwikkeld. Naast de gebouwen (stalling van 

voertuigen, ruimte voor dienst 100, sanitaire voorzieningen, kleine 

vergaderruimte), is een belangrijk deel van het programma een 

koer voor opleiding en simulatie-mogelijkheden. Na fusie van de 

korpsen kan een rationalisering plaatsvinden voor wat betreft het 

rollend materieel. 

Wanneer de beide brandweerkorpsen fusioneren, telt men net 

geen 100 manschappen. Hiermee zou deze fusiepost één van de 

grootste worden in de hulpverleningszone naar personeelsaantal 

toe. Zowel de kleedruimten als de sanitaire behoeften moeten 

hierop worden afgestemd. Ook dient rekening te worden 

gehouden met de kleine kern aan vrouwelijke personeelsleden, 

waardoor gescheiden sanitaire ruimten noodzakelijk zijn.

De volgende functionele ruimtes zijn eveneens vereist:

• vergaderzaal

• kleine vergaderruimte (10 à 15 personen)

• +/- 3 kantoorruimtes

• ruimte voor dienst 100 (incl. slaapplaats voor 2 ambulanciers)

• radiokamer-werkpost

• kleedruimte + sanitair en douches

De totale ruimtebehoefte voor de functionele ruimtes resulteert in 

een vloeroppervlakte van 1.300 m².

De kazerne moet ten allen tijde bereikbaar zijn. Daarom moet 

volgens de federale omzendbrief d.d. september 1969 de 

inplanting van de kazerne bepaald worden rekening houdend met 

de toegankelijkheid tot de verkeerswegen.

Gebouw brandweerkazerne (vloeroppervlakte) TOTAAL: 1.300 m²

Overdekt wagenpark/stelplaats met in totaal 8 plaatsen

• 1 autopomp

• 1 tankwagen

• 1 hoogtewerker

• 1 ambulance

• 1 snelle hulpwagen

• 1 signalisatiewagen

• 1 Flex-wagen (IGS, RISC, MULTI)

• 1 personeelsbusje

          TOTAAL = 8 plaatsen

575 - 600 m²

Inkom 30 - 35 m²

Vergaderzaal/Keuken/Bar/Leszaal 230 m²

Kleine vergaderruimte (10 à 15 personen) / Flexibele bureauruimte 30 m²

Ruimtes voor dienst 100 (incl. permanentieruimte met slaapplaats voor 2 

ambulanciers). Bergingen omvormbaar tot rustplaats 2 ambulanciers.

45 - 50 m³

Administratieve werkpost 10 m²

Werkplaats 40 m²

Berging/Tellerlokaal 125 - 130 m²

Ruimte i.f.v. de fysieke paraatheid (bv. fi tnessruimte) 25 - 30 m²

Gescheiden kleedruimte, sanitair en douches (m-v) 140 - 150 m²

Buitenruimte brandweerkazerne (vloeroppervlakte) TOTAAL: 2.000 m²

Parkeerbehoefte bij maximale interventie, oefeningen en vergaderingen

 = 60 à 70 pp (20 pp dichtbij - 50 pp op afstand)

1.200 m² incl. 

wegenissen

Oefenkoer met waterbuff er van minimaal 50 m³ 800 à 1.000 m²

programma van eisen gemeenschappelijke brandweerkazerne (ruwe raming uit het 
locatie onderzoek van 2015)
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Oefenkoer

Een oefenkoer is noodzakelijk voor complexe opstellingen. Een 

waterbuff er van 50 m², bovengrondse hydrant zijn gewenst. Dit 

vertaalt zich in een oppervlakte van 800 à 1.000 m².

Samenvatting benodigde ruimte brandweer

De opgesomd oppervlaktebehoeftes van de 

gemeenschappelijke brandweerkazerne zijn indicatief, maar 

richtinggevend in grootteorde.

De zoekzone met zijn 3.000 m²  voldoet aan de 

oppervlaktebehoefte van de brandweer (1.300 m²) incl. 

parkeren (1.200 m²), en oefenzone (800 à 1.000 m²).

Bron: locatie onderzoek brandweerkazerne 2015

Renovatie van een bestaande loods van het bedrijf Devos-Caby of 
nieuwbouw
In een eerste analyse werd nagegaan of een bestaande loods van 

het bedrijf Devos-Caby kon worden hergebruikt.. De bestaande 

loodsen kennen een vrije hoogtes van 8 tot ongeveer 12 m 

(schatting).  Het zijn industriële staalconstructies, met metalen 

gevelpanelen. De constructies zijn niet geïsoleerd. Er zijn weinig tot 

geen nutsleidingen.

In een latere fase werd beslist vanuit kostenoptimale en effi  ciëntie-

afweging om een nieuwbouw te realiseren op de locatie van de 

bestaande gebouwen.

Parkeren
Bij een maximale interventie van de brandweerpost is er een 

parkeerbehoefte van +/- 20 personeelsleden.  Voor oefeningen 

en vergaderingen zijn nog een 40 à 50 tal bijkomende plaatsen 

noodzakelijk (= punctuele behoefte).

Dit vertaalt zich in een oppervlakte van +/- 1.200 m² voor 60 à 70 

parkeerplaatsen inclusief wegenis.

Deze parkeerbehoefte kan worden opgevangen 

1. op de personeelsparking van Devos-Caby langs de 

Braamheuvelstraat. Deze moet dan verdubbeld worden langs 

zuidelijke zijde.

2. in de onmiddellijke nabijheid van de bedrijfsgebouwen op het 

nog niet gerealiseerde deel van het BPA nr. 27 Braamheuvel, 

aansluitend op de nog te realiseren ontsluitingsweg binnen 

BPA nr. 28 Zonevreemde Bedrijven.

Circulatie

De draaicirkels voor brandweervoertuigen bedragen 11-15 m. Deze 

draaicirkels zijn beschikbaar in de nabijheid van de beoogde loods 

(zie verder voor draaicirkels van omliggende ontsluitingswegen).
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De opgesomde oppervlaktebehoeftes van de gemeenschappelijke brandweerkazerne zijn indicatief, maar richtinggevend in grootteorde.

Legende
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Legende
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Bestendiging van de regionale bedrijvigheid

Het huidige bedrijf Devos-Caby is in volle transformatie. 

De bestaande gebouwen worden stelselmatig opgekocht 

door de zonen van de voormalige bedrijfsleider om er hun 

textielactiviteiten te ontplooien. Zo blijft de toekomst van de site 

gericht op grootschalige bedrijvigheid.

Er wordt voorgesteld het huidig gebruik van de site voort te 

zetten als gepaste plek voor regionale bedrijvigheid, gezien 

zijn goede ontsluiting op het hoger wegennet door middel van 

het naastgelegen op- en afrittencomplex op de snelweg en de 

rechtsreeks ontsluiting op de N36.

Er kan zich een nieuw regionaal bedrijf vestigen op deze site mits 

de aard van de activiteiten (zowel milieutechnisch als ruimtelijk) 

en de mobiliteit van en naar het bedrijf niet storend is voor 

de woonomgeving, conform de visie van de gemeente in zijn 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor. de industrie-eilanden 

in het buitengebied (GRS, RD, pg 25-36).

Gezien de ruimte voor regionale bedrijvigheid in Deerlijk een 

schaars goed is, is een opsplitsing in verschillende kleinere 

bedrijfj es niet gewenst en wordt de vergunde bedrijfsruimte 

bestemd voor regionale bedrijvigheid

Landschappelijke afwerking van de bedrijvigheid

De huidige landschappelijke inkleding van het bedrijf is op 

bepaalde plekken beperkt. In dit RUP wordt een visie ontwikkeld 

op de landschappelijke afwerking van het bedrijf ten opzichte van 

het zuidelijk gelegen mulfi functioneel openruimtegebied.

Ontsluiting van brandweerkazerne
Volgens de richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken dient de 

inplanting gelegen te zijn op een oordeelkundige plaats die toelaat 

om tenminste twee toegangen te voorzien.

De site kent twee aparte toegangen, één met een aparte toegang 

op de Vichtesteenweg. De andere via de Wafelstraat naar het 

kruispunt van de Belgiek.

Conclusie van het locatie-onderzoek
De zoekzone Devos-Caby is een uiterst geschikte locatie voor 

het onderbrengen van de brandweerkazerne. De voorgestelde 

zoekzone is een ruimtelijk en operationeel overwogen keuze, 

tussen de kernen van Deerlijk en Anzegem. De ontsluiting van de 

site is goed, maar kan geoptimaliseerd worden door het voorzien 

van een tweede ontsluiting over de bedrijfssite heen.

Stedenbouwkundig is een hergebruik van de bestaande 

loods of nieuwbouw vergunbaar, indien de architectonische 

en landschappelijke impact beperkt blijft. Voor de andere 

ruimtevragen: functieverbreding van de bestaande bedrijfssite en 

verplaatsing/uitbreiding van de bestaande bedrijfsactiviteiten van 

het bedrijf is de opmaak van een RUP noodzakelijk.

Planologische optimalisatie van de historisch gegroeide 

bedrijvigheid

De gemeente wenst een hedendaags ruimtelijk beleidskader op 

te stellen door het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

van de volledige site, en ter vervanging van het lappendeken aan 

vigerende BPA’s.
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vanaf de Vichtesteenweg naar het dieper gelegen landschap.

3. Ter hoogte van de N36 kan een groenaanleg ook voor meer 

beeldkwaliteit zorgen en de bedrijfssite inzomen.

Het te voorziene groen is echter niet beperkt tot de ingetekende 

groenbuff ers. De oevers en de directe omgeving van de Slijpbeek 

verdienen voldoende aandacht met een ecologisch-groene aanleg 

door middel van natte natuur (hooi/grasland, moerasvegetatie, 

graasland,...). Er is ook mogelijkheid om een gecontroleerd 

overstromingsgebied in te richten.

Aftoetsen van de verkeersimpact op de N36

De Vichtesteenweg (N36 ) is een belangrijke verbindingsweg 

tussen Deerlijk en Anzegem. Het kruispunt van de Belgiek en het 

kruispunt met de afrit van de E17 kent tijdens de spitsuren een 

belangrijke verzadiging.

Op vandaag zijn er twee toegangen van het bedrijf Devos-Caby 

rechtstreeks op de N36. Aan de overzijde van het bedrijf takt de 

Elf Novemberlaan en een tankstation met carwash aan op de 

Vichtesteenweg. Bij drukke momenten schuiven de vrachtwagens 

dan ook aan op de openbare weg, om hun beurt aan het 

tankstation af te wachten. Dit veroorzaakt een extra verzadiging.

De concrete verkeersdata op dit segment van de N36 werden 

opgevraagd bij de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en 

Verkeer). De eff ecten van de geplande ontwikkeling werden dan 

ook afgetoetst op de verkeerssituatie op de N36. 

Uit een bespreking bleek geen bezwaar voor 

• de locatiekeuze

• het behoud van het kruispunt Braamheuvelstraat-

Vichtesteenweg

• het voorzien van één collectieve oprit voor het 

bedrijventerrein en de brandweerkazerne 

5.2. Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden

Ontpitten van dens weefsel en inbrengen van ruimtelijke 

kwaliteit

Het behoud van de bedrijfsactiviteiten van Devos-Caby en 

integratie van de brandweerkazerne dient gepaard te gaan met het 

ontpitten van het dense weefsel. Een gedeeltelijke sloop van de 

gebouwen kan dit tewerkstelligen.

Op lange termijn lijkt de sloop van het woongebouw en de 

recentere loods centraal op de site te overwegen. Dit kan zorgen 

voor brede centraal gelegen functionele as op de bedrijfssite.

Integratie in omringend landschap

Buff ering naar de open ruimte werd richtinggevend aangeduid in 

het GRS. 

Uitbreiden van de bestaande bedrijfssite kan dan ook gepaard 

gaan met landschapsopbouw. De huidige integratie in het 

landschap is vooral aan de orde 

1. In de zuidwestelijke zijde van Devos-Caby naar het 

achterliggende agrarische landschap met behulp van een 

winterbestendige groene buff er op eigen terrein. Deze 

buff ering was voorzien in het BPA nr. 28 Zonevreemde 

Bedrijven - fase 2, maar slechts gedeeltelijk uitgevoerd aan de 

achterzijde van de bebouwing.

2. Ten zuiden van de voorziene KMO’s en brandweerkazerne 

door een bomenrij. Deze extra buff ering zorgt voor een 

natuurlijke afsluiting en bestending van de ‘open ruimte’ 

corridor naar het achterliggende corridor landschap. Dit 

betekent eveneens een natuurlijke omranding van het zicht 
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• het voorzien van één  rechtstreekse afrit voor de 

brandweerkazerne op de N36. 

De impact op de voorsorteerstrook van de N36 werd berekend 

door AWV en MOW. Hieruit blijkt dat het niet wenselijk en 

mogelijk is om op de N36 een extra linksafslagstrook in te voegen 

richting brandweerkazerne zonder een ongewenste impact op de 

doorstroming van de N36.  Ook het huidige aantal opritten op de 

N36 voor de bedrijfssite (twee) mag niet uitgebreid worden.

Het voorstel van AWV is om de inrijdende personenwagens voor 

de brandweerkazerne langs de achterzijde van de bedrijfssite 

te laten aankomen: via de reeds bestaande kruispunten 

(N36xBraamheuvelstraat of N36xWafelstraat).

Als aanvulling op het verslag werd meegedeeld dat een 

aparte in- en uitrit van de brandweerkazerne exclusief voor 

brandweerwagens op de N36 wel aanvaardbaar is.  

Gefaseerdheid van ontwikkeling

De herontwikkeling van de bedrijfssite loopt op 2 parallelle sporen. 

• De fusie van de brandweerkorpsen is een beleidsprioriteit 

voor beide lokale besturen, en wordt voorzien op korte 

termijn (< 2j). 

• Het optimaliseren van de bedrijfssite is gepland op 

middellange termijn. 

Er is nood aan een visie op korte termijn, en op middellange 

termijn, waarbij de verschillende onderdelen van het plan kunnen 

gerealiseerd worden zonder de haalbaarheid van elk onderdeel te 

hypothekeren.
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bestaande 
ontsluitingsmogelijkheden en 
punten van verkeersverzadiging 
tijdens PIEKBELASTING
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5.4. Inrichtingsplan en fasering

Fase 1: Het inrichten van een gemeenschappelijke 

brandweerkazerne, met oefenkoer en bijkomende toegang

Timing: uitvoering op korte termijn (< 2j)

Deze uitbreiding kan gebeuren binnen de contouren van de 

vigerende BPA’s, met uitzondering van de oefenkoer. Het toerijden 

van personenwagens naar de brandweerkazerne gebeurt via 

de bestaande openbare weg (Braamheuvelstraat) binnen de 

contour van het BPA Braamheuvelstraat. Het in- en uitrijden van de 

brandweerwagens via een nieuwe circulatie-as ten zuidwesten van 

de bedrijfsgebouwen.

Fase 2: Het optimaliseren van de bedrijfssite

Timing: uitvoering op middellange termijn

Deze herontwikkeling gebeurt binnen de contouren van de 

vigerende BPA’s. Binnen het RUP wordt het onbebouwde deel 

van de zone voor industriële uitbreiding (gewestplan) omgezet in 

agrarisch gebied, en wordt een groene buff er als landschappelijke 

afwerking opgelegd.

Een mogelijke interne circulatie-as doorsnijdt de bedrijfssite, ontpit 

het bebouwde weefsel, zorgt voor een betere toegankelijkheid van 

de individuele bedrijfshallen en takt rechtstreeks aan op de N36.

5.3. Visie en ruimtelijke 
concepten

Gemeenschappelijke brandweerkazerne

Er werden twee varianten onderzocht:

1. Variant 1: Renovatie/nieuwbouw binnen de huidige inplanting 

van de bedrijfsloodsen, oefenkoer aansluitend op het gebouw.

2. Variant 2: Hergebruik van een bestaande loods als overdekte 

oefenkoer, inplanting nieuwe loods binnen de onbebouwde 

zone van het sectoraal BPA.

Later werd na een functionele en economische kostenbatenanalyse  

de variant 1 weerhouden.

Herbouw van een verouderde loods

Na het locatieonderzoek werden de bestaande bedrijfsloodsen 

bouwtechnisch gescreend. Er werd gekozen om één travee van 

een verouderde bedrijfsloods om te vormen tot locatie voor de 

brandweerkazerne. Dit zorgt voor een functionele inpassing, en 

beperkt de nodige aan te leggen infrastructuur en extra inname 

van de open ruimte.



GEMEENTE deerlijk, RUP  brandweerkazerne
Leiedal, november 2017

55



gemeente deerlijk, RUP  brandweerkazerne
Leiedal, november 2017

56

Bra
Braam

h
am

heuv
euvels

elstraatat

vels

zoeklocatie

renovatie
/n

ieuwbouw

+/- 
1300m²

Site Devos-Caby

zoeklocatie
 oefenkoer

met b
ufferb

ekken

draaicirk
el 1

5m

weerhouden locatie

De opgesomde oppervlaktebehoeftes van de gemeenschappelijke brandweerkazerne zijn indicatief, maar zijn richtinggevend in grootte- 

orde.



GEMEENTE deerlijk, RUP  brandweerkazerne
Leiedal, november 2017

57

GRONDPLAN FEBRUARI 2017

OMGEVINGSPLAN

FUNDERINGS- & RIOLERINGSPLAN

SNEDE C-C'

SNEDE A-A' SNEDE INKOM

SNEDE B-B'

SITUATIEPLAN  

B
R

A
A

M
H

E
U

V
E

LS
TR

A
AT

OEFENPLEIN 
PARKEERZONE

VICHTESTEENW
EG

INPLANTING

51
9

8435

20
0

54
7

40
0

1899
500

25
99

25
59

1046 6660 769AFDAK

2500

bestaande bebouwing aanpalende loodsen

te slopen

nieuwe gebouwen

verharding

groenzone

7850

DEVOS-CABY

NR. 200

056/ 78 80 00

63
22

80
0

20
0

630

bestaande knotwilgen te vellen24
0

12
32

20
0

WADI WADI

500 3994 500

zonegrens BPA

waterpeil
+ 9.36

zonegrens BPA

zonegrens BPA M
id

de
n 

ho
og

sp
an

ni
ng

sl
ijn

ho
og

sp
an

ni
ng

sm
as

t

bestaande
waterbuffer

nieuwe perceelsgrens

nieuwe perceelsgrens

2222220
0

2000000000000000020200002020020202022220222

222222222
000000000000

2222
00

20
00

20
0

20
0000000020
000000020
00020
0000000020
00020
000000002000002002000020202020202020222222222222222
00000000000

22222222220222222

Cornus alba ‘Sibirica’   1 stuk/m²  in driehoeksverband.

gemengde aanplant van 
20% eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), 
20% sleedoorn (Prunus spinosa), 
20% wilde liguster (Ligustrum vulgare), 
20% gelderse roos (Viburnum opulus) 
20% gewone hulst (Ilex aquifolium).  

Ligustrum ovalifolium.  Plantdichtheid: 5 stuks/lm.
Zuilvormige eiken (Quercus robur ‘Fastigiata Koster’).  

Plantafstand: 8 meter. 
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Inrichtingsvoorstel korte termijn 
(fase 1)

Legende
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Disclaimer

Deze fi guur is een mogelijke invulling van het 

plangebied in de toekomst, die beantwoordt 

aan de verordenende voorschriften van dit

ruimtelijk uitvoeringsplan en de visie van de 

gemeente.

Deze fi guur is een mogelijke schets hoe het 

gebied kan evolueren, rekening houdende 

met de ruimtelijke context van het gebied.

De eff ectieve ontwikkeling van het gebied is 

afhankelijk van de betrokken eigenaars en hun 

ruimtewensen. Bestaande gebouwen

kunnen steeds behouden blijven.
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Inrichtingsvoorstel middellange 
termijn (fase 2)

Legende

Disclaimer

Deze fi guur is een mogelijke invulling van het 

plangebied in de toekomst, die beantwoordt 

aan de verordenende voorschriften van dit

ruimtelijk uitvoeringsplan en de visie van de 

gemeente.

Deze fi guur is een mogelijke schets hoe het 

gebied kan evolueren, rekening houdende 

met de ruimtelijke context van het gebied.

De eff ectieve ontwikkeling van het gebied is 

afhankelijk van de betrokken eigenaars en hun 

ruimtewensen. Bestaande gebouwen

kunnen steeds behouden blijven.

brandweer
bedrijf

 X

regionaal

     bedrijf X

re
gionaal 

oefenkoerbrandweer

waterbuffer

     bedrijf X

laden en lossen

parkeren

parkeren laden en lossen

laden en lossen

regionaal

ecologisch groen - natte natuur

winterbestendige  hoogstam
m

ige buffer



gemeente deerlijk, RUP  brandweerkazerne
Leiedal, november 2017

62

6. Technische 
screening

6.1. Screening plan-MER

⁶.¹.¹. Situering

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

plicht want:

1. Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een 

vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van 

het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 

2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de 

rubriek 10a ‘industrieterreinontwikkeling’ en 10e  ‘aanleg van 

wegenis’ van bijlage III. 

Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op 

lokaal niveau (ca. 5 ha), op de site van het bedrijf Devos-Caby 

in Deerlijk. Het RUP betreft ook een kleine wijziging gezien 

de hoofdcategorie bedrijvigheid blijft met een mogelijkheid 

om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Het RUP is dus 

screeningsgerechtigd.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk 

betekenisvolle eff ect op speciale beschermingszones, een 

passende beoordeling vereist volgens het decreet van 

21 oktober 1997 betreff ende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de 

plan-MER-plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor 

betreff end plan op basis van een screening geoordeeld of het 

aanzienlijke milieueff ecten kan hebben.

⁶.¹.². Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke 

milieueff ecten voor de verschillende eff ectdisciplines wordt naast 

de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en juridische toestand 

onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 

• BWK,

• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,

• bodemkaart,

• Seveso-bedrijven,

• kaart grondwaterstromingsgevoelige gebieden,

• kaart infi ltratiegevoelige bodems,

• kaart waterlopen,

• zoneringsplan.

⁶.¹.³. Verloop procedure 

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot 

milieueff ectenrapportage afgerond. Uit dit onderzoek werd 

geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening 

houdend met de beperkte eff ecten van de mogelijke ingrepen ten 

opzichte van de huidige referentiesituatie en de voorkomende 

milderende maatregelen en toepassing van de geldende 

reglementering, geen aanzienlijke milieueff ecten verwacht 

worden. Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi  ng te verlenen tot 

opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 12/07/2016 formeel beslist dat er geen 

plan-MER dient opgemaakt te worden.

Na de plenaire vergadering werd de planoptie om meerdere 

lokale bedrijven toe te laten langsheen de voorzijde van de 

bedrijfssite niet weerhouden en het RUP aangepast in die zin dat 
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er enkel één regionaal bedrijf mogelijk is op de site. Aangezien 

dit geen bijkomende milieu-eff ecten genereert ten opzichte van 

het ingediende dossier wordt geoordeeld dat ontheffi  ng tot de 

opmaak van een plan-MER blijvend geldig is.

Volgende stappen werden doorlopen:

• verzoek tot raadpleging opstellen op basis van het 

voorontwerp RUP,

• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde 

instanties. Volgende instanties werden voor advies gevraagd:

• Deputatie Provincie West-Vlaanderen

• Vlaamse Overheid - Ruimte Vlaanderen - Afdeling 

Adviseren en Participeren Lokaal

• Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en 

Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

West-Vlaanderen

• Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen - Entiteit 

Ruimtelijke Economie

• Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-

Vlaanderen

• Agentschap Wegen en Verkeer - Buitendienst West-

Vlaanderen

• Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken

• OVAM - Afdeling Bodembeheer

• Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel 

Waterbeheer

• Vlaamse Overheid - Departement LNE - Dienst 

Veiligheidsrapportering

• De Lijn West-Vlaanderen

• coördineren van de adviezen,

• einddossier overmaken aan de dienst MER, 

• beslissing dienst MER op 12/07/2016,

• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.

6.2. Watertoets

⁶.².¹. Watertoetskaart

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de 

Vlaamse Regering 14 oktober 2011) is het plangebied van het 

RUP grotendeels niet overstromingsgevoelig, deels mogelijks 

overstromingsgevoelig (kant Slijpbeek), heel beperkt eff ectief 

overstromingsgevoelig.

Ten westen, buiten het plangebied en overzijde van de Slijpbeek 

ligt een eff ectief overstromingsgevoelig gebied.

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde 

waterlopen.  

• De oever van de Gaverbeek (WL 27.1), een onbevaarbare 

waterloop van eerste categorie, vormt de noordelijke grens 

van het plangebied. 

• De oever van de Slijpbeek (WL 8.), een onbevaarbare 

waterloop van tweede categorie, vormt de zuidwestelijke 

grens van het plangebied.

Beide beken vloeien hier samen, waarbij het water van de Slijpbeek 

zich opsplitst en deels in westelijke richting stroomt (monding in 

Leie te Harelbeke) en deels in oostelijke richting (monding Leie in 

Waregem). Met de aanleg van de snelweg E17 werd de loop van de 

Gaverbeek verlegd en deels rechtgetrokken. Dit heeft zijn invloed 

op de ontwatering van het plangebied.

Er is geen probleem met wateroverlast in relatie tot het plangebied 

bekend, wel is het gebied ten westen van de Slijpbeek (gekend 

onder de naam Lisboa) een probleemgebied met een groot 

overstromingsrisico en een kans op materiële schade.
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schaal 1/15.000

Legende
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Basiskaarten screening plan-MER - 
deel B

zoneringsplan

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

infiltratiegevoelige bodems

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

VMM/Gemeenten, 2009VMM/AGIV, juli 2006
schaal 1/15.000

Legende

plangebied

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

geen informatie beschikbaar

zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

waterlopen (VHA)

bevaarbare waterlopen

beek categorie 1

beek categorie 2

beek categorie 3

niet-gecatalogeerde beek 

infiltratiegevoelige bodems

niet infiltratiegevoelig

infiltratiegevoelig

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

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

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

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

zoneringsplan
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⁶.².³. Conclusie

Na de analyse van de watertoetskaarten en de reliëfgegevens 

van het betrokken gebied kan worden vastgesteld dat er 

geen enkel confl ictpunt voor de verdere ontwikkeling van het 

gebied doorslaggevend is. Wel moeten de maatregelen van de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 

de opvang van het hemelwater gerespecteerd worden.

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel 

mogelijk in waterdoorlatende materialen aan te leggen. 

⁶.².². Plankenmerken

Het plangebied is grotendeels infi ltratiegevoelig, en matig tot 

zeer gevoelig voor grondwaterstromingen. Ten westen van het 

plangebied, aan de overzijde van de oever van de Slijpbeek, ligt 

een eff ectief overstromingsgevoelig gebied, dat belast is met 

regelmatige overstromingen.

De helling binnen het plangebied is zeer beperkt. Over het ganse 

terrein is een maximum terreinverschil van 2 m merkbaar.

Op basis van zoneringsplan is het plangebied

• grotendeels gelegen in het centraal gebied, waar het 

gemeentelijk rioleringsnet van de Vichtesteenweg is op het 

collectorennet om het afvalwater af te voeren naar het RWZI 

van Harelbeke. Dit betekent dat de site dient aan te sluiten 

op de riolering en via een zuiveringsstation behandeld zal 

worden. Dit legt geen bijkomende eisen op naar afvalwater.

• de woningen in de Braamheuvelstraat staan gekarteerd als 

collectief te saneren buitengebied

• het niet bebouwde terrein is niet opgenomen op het 

zoneringsplan

In het noorden van het plangebied volgt een Aquafi n-collector de 

Gaverbeek, dat het (gemengde) afvalwater van de Vichtesteenweg 

en de wijk ‘Belgiek’ opvangt. De Braamheuvelstraat heeft geen 

riolering. 

Deerlijk is beheerder van zijn rioleringsstelsel, maar laat zich 

hiervoor bijstaan door Rioact (Watergroep en Aquafi n).

Voor verdere bebouwing, reconversie en/of verharding dient het 

regenwater gebuff erd te worden. Hiervoor dient binnen de site een 

waterbuff er te worden voorzien (de capaciteit van de buff er dient

verder berekend te worden). 
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Watertoetskaart

schaal 1/10.000

Legende

plangebied

overstromingsgevoelige gebieden

niet overstromingsgevoelig

effectief overstromingsgevoelig

mogelijk overstromingsgevoelig

waterlopen

bevaarbare waterlopen

beek categorie 1

beek categorie 2

beek categorie 3

niet-gecatalogeerde beek 

250 500 Meters

Bronnen: 
Waterlopen (Vlaamse Hydrografische Atlas), VMM/AGIV, juli 2014
Overstromingsgevoelige gebieden, VMM/AGIV, april 2014
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6.3. Relatie met herbevestigd 
agrarisch gebied

Het plangebied is gelegen binnen categorie 0: herbevestiging 

gewestplan.

In casu zijn de gewestplanbestemmingen binnen het

plangebied:

• zone voor milieubelastende industrie;

• reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding: 

grondkleur agrarisch gebied;

• agrarisch gebied.

Een aanzienlijk deel van de gewestplanbestemming ‘agrarisch 

gebied’ werd door het BPA nr. 28 zonevreemde bedrijven fases 1 en 

2 herbestemd als ‘zone voor bedrijvigheid’ en ‘zone voor parking en 

groen’ ten dienste van deze bedrijvigheid. De bebouwbare delen 

van deze zones zijn reeds ontwikkeld of zijn in ontwikkeling als 

bedrijfszone.

Een ander belangrijk deel van de gewestplanbestemming ‘agrarisch 

gebied’ werd door het BPA nr. 28 zonevreemde bedrijven fase 2 

bestemd als zone voor ecologisch groen. Dit deel werd slechts 

beperkt ontwikkeld met een groenbuff er.

Het voorliggende RUP brengt geen wijzigingen aan ten opzichte 

van het gebruik van bestemd agrarisch gebied.

6.4. Toets mbt Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat:

• er in het plangebied van het RUP bedrijvigheid aanwezig 

is, met name kleine en middelgrote bedrijven, maar geen 

Seveso-bedrijven,

• er in het plangebied ook geen Seveso-bedrijven mogelijk zijn

• er in het plangebied geen aandachtsgebied aanwezig of 

gepland is

meent dienst Veiligheidsrapportering van het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie dat er op het vlak van externe 

mensveiligheid geen probleem stelt en dat er geen aanzienlijke 

eff ecten verwacht worden inzake externe veiligheid.

Na de plenaire vergadering werd de planoptie om meerdere lokale 

bedrijven toe te laten langsheen de voorzijde van de bedrijfssite 

niet weerhouden en het RUP aangepast in die zin dat er enkel één 

regionaal bedrijf mogelijk is op de site, maar geen Seveso-bedrijf. 

Aangezien dit geen bijkomende veiligheidsrisico’s genereert ten 

opzichte van het ingediende dossier wordt geoordeeld dat de 

ontheffi  ng van de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport 

blijvend geldig is.
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Herbevestigd agrarisch gebied 
- Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur

schaal 1/20.000

Legende

plangebied

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

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

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en
regionaalstedelijke gebieden Roeselare
en Kortrijk

Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008
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6.5. Buurtwegentoets

Volgende buurtwegen doorkruisen het plangebied:

• Sentier nr. 49 (gewijzigd tracé) 

• Sentier nr. 50

• Sentier nr. 51

Sentier nr. 49 werd licht gewijzigd bij de aanleg van het op- en 

afrittencomplex van de E17. De oost-west verbinding is nog intact 

via een pad langsheen de Gaverbeek.

Sentier nr. 50 is gedeeltelijk gewijzigd en gedeeltelijk verdwenen. 

Langsheen de Slijpbeek werd een nieuw pad aangelegd, tussen 

de oevers van de beek en de aangelegde renbaan. Dit pad heeft 

echter geen verbinding meer met de Wafelstraat. De dichtst 

bijzijnde buurtweg tussen Wafelstraat en de Gaverbeek is de 

sentier nr. 51.

 

Sentier nr. 51 valt samen met de Braamheuvelstraat en loopt over 

de bestaande bedrijfssite. 

Binnen het RUP worden de buurtwegen niet planologisch 

verankerd. Het planologisch voorzien van een nieuwe buurtweg 

tussen de Wafelstraat en de Gaverbeek wordt gegarandeerd door 

de aanwezigheid van de Braamheuvelstraat en de bestaande weg 

over de bedrijfssite.
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BUURTWEGEN

schaal 1/4.000

Legende

wijzigingen

Bron: GISWest, maart 2016
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onmogelijk.

• Locus- of contextwaarde: Het gebouw is intact, maar de 

omgeving is weinig gaaf. Het boerenarbeidershuis ligt naast 

de parking en recente bedrijfsloodsen. Er is een enorme 

schaalbreuk met de omgeving. De contextwaarde is hierdoor 

zeer beperkt.

• Belevingswaarde: Het gebouw heeft een zeer matige 

belevingswaarde en beeldwaarde.

⁶.⁶.³. Conclusie

Visie van de gemeente 

De gemeente wenst de sloop van de woning mogelijk te maken, 

wegens de beperkte erfgoedwaardering. 

Sloop en herbouw is hierbij uitgesloten. Nieuwe bedrijfswoningen 

dienen te worden geïntegreerd in het bedrijfsvolume.

Vertaling in verordenende voorschriften

De gemeente oordeelt dat het huidig erfgoedkader bij een 

stedenbouwkundige vergunning tot slopen van een pand op de 

inventaris onroerend erfgoed volstaat en voldoende garanties 

biedt om de afweging en impact op de discipline onroerend 

erfgoed op een voldoende wijze te beoordelen.

6.6. Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed

⁶.⁶.¹. Bestaande inventarisatie erfgoedwaarden

Binnen het plangebied is 1 item op de inventaris bouwkundig 

erfgoed aanwezig.

Braamheuvelstraat nr. 54. 

Dwars op de straat ingeplant boerenarbeidershuis. 

Volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 

1835). Volgens de kadastrale gegevens ‘reconstruction totale’ in 

1905 in opdracht van fabrikant A. Ovelacq, waarbij een groter 

volume wordt gebouwd. 

Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Lijstgevel 

afgelijnd door geprofi leerde fries; gecementeerde plint. 

Getoogde muuropeningen met schuif- en T-ramen. Gebakken 

tegels als onderdorpels. Achtergevel gemarkeerd door twee 

opkamertraveeën.  Zijpuntgevel met beglaasd muurnisje en 

getoogd venster onder druiplijstje. 

⁶.⁶.². Erfgoedwaardering

• Culturele waarde: Het boerenarbeidershuis beschikt over een 

kenmerkende gevelritmering met schuif- en T-ramen. Ze is 

een getuige van de agrarische geschiedenis van de gemeente. 

De unieke architecturale of culturele waarde van de woning is 

echter beperkt.

• Gebruikswaarde: Het gebouw is in sterk verval en staat 

reeds jaren leeg. De beperkte hoogte en breedte van het 

arbeidershuis maakt een hedendaagse bewoning quasi 
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inventaris bouwkundig erfgoed

Hoeve

Boerenwoning

Arbeiderswoning

Arbeiderswoning

Hoeve Hof te Rade

Drie dorpswoningen

Hoeve Hof ter Alken

Boerenarbeidershuis

Boerenarbeidershuis

Boerenarbeiderswoning

Hoeve Hof De Wiemelhaeghe

Vrije basisschool Belgiek

Kleine wegkapel gedateerd 1912

Herberg en winkel De Nieuwen Belgiek

Aan de straat gelegen L-vormige hoeve

Wegkapel gewijd aan het 
Heilig Hart van Jezus

schaal 1/5.000

Legende

Relicten

Gehelen

Relicten

Gehelen

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), februari 2015
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7. Op te heffen 
stedenbouwkundige 
voorschriften

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende 

stedenbouwkundige voorschriften opgeheven: 

• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 

nr. 27 Braamheuvel. Dit heeft betrekking op de volgende 

bestemmingen: 

 - zone voor industrie

• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 

Zonevreemde Bedrijven Fase 1- Deelplan nr. 64. Dit heeft 

betrekking op de volgende bestemmingen: 

 - zone voor bedrijvigheid

 - zone voor private oprit

 - zone voor openbare weg

• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 

Zonevreemde Bedrijven - Fase 2 - Deelplan nr. 64. Dit heeft 

betrekking op de volgende bestemmingen: 

 - zone voor bedrijvigheid

 - zone voor ecologisch groen

 - zone voor wegenis

 - zone voor parking en groen

• de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 

goedgekeurd met K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen 

en gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van 

het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gaat om de 

bestemmingen: 

 - zone voor milieubelastende industrie

 - reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

 - agrarisch gebied
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8. Ruimtebalans

nr bestemming 
gewestplan

hoofd-
bestemming 
RUP

opp (m²)

1 landbouw 

(agrarisch gebied)

bedrijvigheid 

(zone voor kleine 

en middelgrote 

bedrijven)

36.203

2 landbouw 

(agrarisch gebied)

overig groen (zone 

voor groene buff er 

en zone voor ecolo-

gisch groen)

17.865

3 landbouw 

(agrarisch gebied)

gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen 

(zone voor gemeen-

schapsfuncties en 

openbare nuts-

functies)

3.850

4 bedrijvigheid

(zone voor 

milieubelastende 

industrie)

gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen 

(zone voor gemeen-

schapsfuncties en 

openbare nuts-

functies)

1.060
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9. Planbaten, 
planschade, 
kapitaalschade 
of gebruikers-
compensatie

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient 

er in voorkomend geval, een register opgenomen te 

worden, al dan niet grafi sch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 

geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een 

planbatenheffi  ng, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, 

vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 

2009 betreff ende het grond- en pandenbeleid.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor 

planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikerscompensatie 

worden bepaald door de kaartlaag met bestemmingen voor de 

inwerkingtreding van het RUP, te vergelijken met de kaartlaag met 

de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is 

geen onderzoek gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke 

vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het 

gewestplan, de vigerende BPA’s en de bestemmingen in het 

voorliggende RUP  komen er geen percelen in aanmerking voor 

planbaten.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het 

gewestplan, de vigerende BPA’s en de bestemmingen in het 

voorliggende RUP komt het gedeelte dat 

• van zone voor industrie (BPA nr. 27 Braamheuvel) naar zone 

voor  gemeenschapsfuncties en openbare nutsfuncties wordt 

omgezet 

• van zone voor bedrijvigheid (BPA nr. 28 - zonevreemde 

bedrijven fase 1) naar zone voor landbouw wordt omgezet

in aanmerking voor planschade.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
kapitaalschade of gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het 

gewestplan, de vigerende BPA’s en de bestemmingen in het 

voorliggende RUP  komen er geen percelen in aanmerking voor 

kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie.

Disclaimer
Deze kaart is het register,  zoals bedoeld in artikel 
2.2 .2 .  §1 ,  eerste lid,  7°  en 8°  van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, van de percelen waarop een be-
stemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanlei-
ding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of 
een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft,  conform de geciteerde wetgeving, 
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of 
heffing. De opname van percelen in dit register houdt 
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opge-
legd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per in-
dividueel geval beoordeeld worden. Het register kan 
dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgron-
den.
De regeling over de planschade is te vinden in arti-
kel 2.6.1  en volgende van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening. De regeling over de planbatenhef-
fing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling 
over de kapitaalschade is te vinden in artikel 6.2 .1 .  en 
volgende van het decreet van 27 maart 2009 betref-
fende het grond- en pandenbeleid.  De regeling over 
de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet 
van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een ka-
der voor de gebruikerscompensatie bij bestemmings-
wijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 
openbaar nut.  De tekst van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening en van het decreet grond- en pan-
denbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimte-
lijkeordening.be,  rubriek wetgeving. De tekst van het 
decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd 
worden op www.codex.vlaanderen.be,  zoekterm “ge-
bruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals 
het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige plan. In een aantal ge-
vallen verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het 
oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de di-
gitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het 
register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.”
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10. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar zijn niet 

verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 

De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreff ende zone is dit voorschrift 

logischerwijs niet van toepassing.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0 . Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht 

van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, 

kwalitatief openbaar domein, zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de 

landschappelijke context, impact op de verkeerssituatie, kwalitatief en gepast 

materiaalgebruik, privacy en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 

ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreff ende 

bevoegde overheid om hierover te waken.

De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies 

en de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het 

bundelen, stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel over aanbrengen 

van buff ergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het 

kwaliteitsvol afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het 

creëren van contrasten tussen bebouwing en beplanting... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies en 

inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen 

voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken 

zone.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 

straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 

rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies...
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0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn en afwijken 

van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen in 

stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden op voorwaarde dat de afwijking niet 

toeneemt.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 

bijgebouwen.

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming te zijn met 

de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale belasting van het 

watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe van vertraagde afvoer van 

het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen hemelwater voor 

herbruik, infi ltratie in de grond, buff ering van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen 

• de zone voor regionale bedrijvigheid;

• de zone voor openbare gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

• de zone voor ecologisch groen,

voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken 

zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 

bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 

infi ltratievoorzieningen, buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.
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1. zone voor regionale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid

1.1 Bestemming

De zone is bestemd voor het behoud van regionale bedrijvigheid met de volgende 

hoofdactiviteiten: de productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen. 

Binnen de zone is maximaal 1 economische entiteit toegelaten. 

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:

• sterk milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;

• groothandel;

• kleinhandel; 

• autonome kantoren;

• afvalverwerking met inbegrip van recyclage;

• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoff en;

• bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn;

• Seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het ‘Samenwerkingsakkoord 

van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreff ende de beheersing van de gevaren van zware 

ongevallen waarbij gevaarlijke stoff en zijn betrokken’.

Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:

• Kantoren, detailhandel en toonzalen, ondergeschikt en gekoppeld aan de 

hoofdactiviteit van het regionaal bedrijf, zijn toegelaten voor zover die activiteiten 

geen loketfunctie hebben, voor zover ze geen autonome activiteiten uitmaken en voor 

zover hun totale oppervlakte niet hoger is dan 1.000 m².

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² 

vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. In specifi eke 

gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een zaakvoerder of kaderlid 

worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of nodig is voor de bewaking 

en voor de veiligheid van het bedrijf. 

De huidige bedrijfsactiviteiten kunnen zich verder zetten. 

Een regionaal bedrijf is een grootschalig bedrijf met belangrijke ruimtelijke impact 

op de omgeving op vlak van uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of potentieel in 

te buff eren eff ecten. ‘Regionaal’ verwijst niet naar de economische relaties of het 

verzorgingsgebied van het bedrijf.

Een economische activiteit is de eenheid van accommodaties (m.i.v. 

bedrijfsgebouwen, toeritten, bedieningswegen, stapelplaatsen, groenscherm...) 

voor een bepaalde economische activiteit binnen het plangebied. 

Nieuwe bijkomende economische entiteiten worden niet toegelaten. 

Met opslag is de opslag van de geproduceerde of verwerkte goederen bedoeld. 
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1.2 Naast regionale bedrijvigheid is de zone ook bestemd voor openbare wegeninfrastructuur 

en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, 

handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van 

die openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan: 

al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, stationeer- en parkeerstroken, 

wegsignalisatie en wegbebakening, verlichting, afwatering, beplantingen, 

voetgangers- of fi etsvoorzieningen, plaatsing van zitbanken, muurtjes, 

kunstwerken, straatmeubilair.

1.3 Bouwvoorschriften

• De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6 m.

• De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 15 m.

• Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht gebruik van 

een plat dak of van sheddaken. 

1.4 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de 

hand van volgende criteria:

• zorgvuldig ruimtegebruik;

• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;

• het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;

• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren van personen- en 

vrachtwagens op eigen terrein;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;

• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen wordt 

ondermeer verwezen naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 

infi ltratievoorzieningen en buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en regenwater.

1.5 Parkeernorm

Ten einde geen parkeeroverlast te creëren in de aanpalende omgeving dient de 

parkeerproblematiek van de economische activiteit te worden opgelost op eigen terrein. 

Er moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod worden gemotiveerd 

in een parkeernota, die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen moet 

worden gevoegd. Deze nota is een informatief document voor de vergunningverlenende 

overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 

goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
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1.6 Architecturale kwaliteit

Het bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale kwaliteit 

van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede wijze te worden 

geïntegreerd in de ruimere omgeving.

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 

verschillende gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:

• het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;

• de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;

• het gebruiken van donkere grijswaarden in hoofdorde in combinatie met 

lichtere grijswaarden in tweede orde.

1.7 Opslag

De opslag van goederen dient maximaal binnen de bedrijfsgebouwen te worden 

georganiseerd. De opslag buiten de bedrijfsgebouwen is slechts beperkt toegelaten onder 

de volgende voorwaarden:

• De opslag van goederen in open lucht heeft een maximum hoogte van 2 m.

• De opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving schaden. Het 

bedrijf dient daartoe preventief de passende maatregelen te nemen.

• De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende bedrijven en de omgeving.

• De opslag mag niet gebeuren zichtbaar vanaf het openbaar domein.

1.8 Publiciteit

Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s dienen te worden aangebracht 

tegen de gevel van de bedrijfsgebouwen en niet boven op de bedrijfsgebouwen.

2. zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen

hoofdcategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

2.1 De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten.

Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen: o.a. 

brandweerkazerne...

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 

ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al 

dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.

2.2 Bouwvoorschriften

• De maximale bouwhoogte van de gebouwen bedraagt 10 m.

• Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht gebruik van 

een plat dak of van sheddaken.
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2.3 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de 

hand van volgende criteria:

• zorgvuldig ruimtegebruik;

• een kwaliteitsvolle aanleg van het perceel en afwerking van de gebouwen;

• het bouwen in meerdere lagen daar waar de activiteit dit toelaat;

• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren van personen- en 

dienstvoertuigen;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;

• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen wordt 

ondermeer verwezen naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 

infi ltratievoorzieningen en buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en regenwater.

2.4 Parkeernorm

Ten einde geen parkeeroverlast te creëren in de aanpalende omgeving dient de 

parkeerproblematiek van de activiteiten te worden opgelost op eigen terrein. Er geldt een 

minimum parkeernorm van 20 parkeerplaatsen.

2.5 Architecturale kwaliteit

Iedere initiatiefnemer is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale 

kwaliteit van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede wijze te 

worden geïntegreerd in de ruimere omgeving.

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 

verschillende gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:

• het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;

• de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen.
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3. bouwvrije landbouwzone hoofdcategorie: landbouw

3.1 Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 

landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met uitzondering van het 

oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  

De volgende constructies geplaatst voor beroepslandbouw zijn evenwel 

toegelaten. Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd: 

schuilhokken, plastictunnels, constructies voor oogstbescherming en constructies 

voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of gemakkelijk 

verplaatsbaar zijn (bv. kleinschalige zonnepanelen om bv. een waterpomp te 

laten werken in een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad)… 

Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten gebouwen en vergelijkbare 

constructies.

Bebossing in landbouwgebied is vergunningsplichtig op grond van artikel 35 van 

het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen voor permanente bebossing moeten 

met de nodige omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw. Dit geldt in mindere 

mate voor tijdelijke bebossing.

Bouwvrije landbouwzone is een gebied dat een belangrijke functie heeft voor de 

landbouw op zich en bijgevolg zoveel mogelijk bouwvrij moet behouden blijven.
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4. zone voor groene buff er hoofdcategorie: overig groen

4.1 Binnen deze zone dient een groene buff er te worden ingericht door het aanplanten van 

bomen en struiken. 

De breedte van de buff er is aangeduid op het grafi sch verordenend plan. De beplanting 

wordt minstens even hoog als de aanpalende bedrijfsgebouwen.

Het hoofddoel van de groene buff er is het visueel afschermen van de economische activiteit 

t.o.v. de omgeving. Een combinatie met beplante taluds is eveneens toegelaten. 

Een groene buff er behoort tot het bedrijf en moet een overgang vormen tussen het 

bedrijfsperceel en de aangrenzende bestemmingen. 

De buff erzone dient om:

• het bedrijventerrein visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om 

een effi  ciënte landschappelijke inkleding te bekomen;

• de architecturale en esthetische kwaliteit van de bedrijfssite te ondersteunen;

• een milieuhygiënische buff er te vormen t.o.v. de omgeving.

4.2 De groene buff er moet op een deskundige wijze worden aangeplant met streekeigen en 

hoogstammig groen dat zowel een struiklaag als een boomlaag vormt. De beplanting dient 

op een kwaliteitsvolle manier te worden beheerd en heraanplanting bij uitval van meer dan 

10% is verplicht.

4.3 De zone voor groene buff er is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en noodzakelijke 

constructies van openbaar nut en algemeen belang. Alleen werken en handelingen met 

het oog op de aanleg en het onderhoud van de groene buff er zijn toegelaten met inbegrip 

van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van 

brandveiligheid wordt opgelegd.

4.4 Beplantingsplan

Een beplantingsplan met de soortensamenstelling en het plantverband voor de aanleg van 

de buff er maakt integraal deel uit van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

(voor nieuwbouw, herbouw, uitbreiding of renovatie) van het bedrijf. Het beplantingsplan 

is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 

beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening.

Uit het beplantingsplan en de bijhorende motivatie moet blijken dat het gebruik 

van groenaanplant bijdraagt tot de kwalitatieve integratie van het bedrijf in het 

omliggende landschap.

4.5 Aanleg

De aanvrager van de vergunning staat in voor de aanleg van de groene buff er. De groene 

buff er moet aangelegd en beplant zijn uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op de eerste 

ingebruikname van de bedrijfsgebouwen (na nieuwbouw, herbouw, uitbreiding of 

renovatie) binnen het plangebied.

De aanleg van de groene buff er wordt verordenend vastgelegd om de kwalitatieve 

inplanting van het bedrijf in het open landschap te garanderen.
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5. zone voor ecologisch groen hoofdcategorie: overig groen

5.1 De zone moet ingericht en beheerd worden in functie van een ecologische opwaardering 

van de beek en de beekvallei door het creëren van een vochtige biotoop. Een combinatie 

met een natuurlijke waterberging of infi ltratie (wadi, vijver, gracht...) voor niet verontreinigd 

hemelwater van de bedrijfssite is eveneens toegelaten.

In deze zone staat de aanleg van ‘natte natuur’ voorop. Dit is een verzamelnaam 

voor natuur in en om het water.  De aanwezigheid van water brengt een 

typische waardevolle fauna en fl ora met zich mee, gunstig voor de biodiversiteit. 

Voorbeelden zijn gras- en hooiland, moerasvegetatie....

5.2 De zone voor ecologisch groen moet op een deskundige wijze worden ingericht in functie 

van een natuurlijke vegetatie in een beekvallei. De zone dient op een natuurgerichte wijze 

te worden beheerd.

5.3 De zone voor ecologisch groen is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en 

constructies van openbaar nut en algemeen belang. Alleen noodzakelijke werken en 

handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van het ecologisch evenwicht 

zijn toegelaten.

5.4 Beplantings- en inrichtingsplan

Een beplantings- en inrichtingsplan met de gewenste vegetatie en aanplanting van het 

ecologisch groen maakt integraal deel uit van elke aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning (voor nieuwbouw, herbouw, uitbreiding of renovatie) van het bedrijf. Het 

beplantingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid 

met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 

ruimtelijke ordening.

Uit het beplantingsplan en de bijhorende motivatie moet blijken dat de voorziene 

aanleg bijdraagt tot het ecologisch evenwicht van de beekvallei.

5.5 Aanleg

De aanvrager van de vergunning staat in voor de aanleg van het ecologisch groen.  Het 

ecologisch groen moet ingericht zijn uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op de eerste 

ingebruikname van de bedrijfsgebouwen (na nieuwbouw, herbouw, uitbreiding of 

renovatie) binnen het plangebied. 

De aanleg van het ecologisch groen wordt verordenend vastgelegd om de 

kwalitatieve inplanting van het bedrijf in het open landschap te garanderen.
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6. zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: bedrijvigheid

6.1 Deze zone is bestemd voor openbare weginfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 

wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare 

wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 

inpassing, buff ers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 

telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-

gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Onder aanhorigheden van weginfrastructuur wordt onder andere verstaan:

al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 

de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 

beplantingen, de geluidswerende constructies, voetgangers- of fi etsvoorzieningen, 

de plaatsing van straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

6.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van de 

openbare weg, die is aangepast aan de functie en categorisering van de weg.

7. overdruk: bouwvrije zone

7.1 Binnen deze zone kunnen geen nieuwe gebouwen worden vergund. Bestaande bebouwing 

die vergund (geacht) is binnen de zone, kan in stand gehouden worden. Uitbreiden of 

herbouwen van bestaande bebouwing is niet toegelaten.

Langs de autosnelweg geldt een bouwvrije strook van 30 meter vanaf de grens van 

het domein van de autosnelweg. De grens van het domein van de autosnelweg is 

de achterkant van de gracht plus 1 meter.

8. overdruk: in- en uitrit voor de brandweerwagens

8.1 Het symbool geeft de in- en uitrit voor de brandweerwagens weer op de gewestweg. Er worden geen bepalingen opgelegd omtrent maximale breedtes van de toegang, 

gezien de aard van de hulpvoertuigen grote draaicirkels bij het in- en uitrijden 

vergt. 

9. overdruk: toegang van de bedrijfssite (indicatief)

9.1 Het symbool geeft symbolisch de toegang voor gemotoriseerd verkeer weer vanop de 

gewestweg tot de bedrijfssite.

Er worden geen bepalingen opgelegd omtrent maximale breedtes van de toegang, 

gezien de aard van de bedrijvigheid grote draaicirkels bij het in- en uitrijden vergt.

9.2 De aansluiting op de openbare weg is vrij verschuifbaar zolang er maximaal 1 toegang op 

de N36 wordt voorzien voor de bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied. 
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10. overdruk: groenscherm

10.1 Er dient een semi-transparant groenscherm te worden voorzien naar de zuidoostelijk 

gelegen open ruimte en de noordelijk gelegen gewestweg. Het groenscherm vormt een 

kwalitatieve overgang tussen de bedrijfssite en de brandweerkazerne t.o.v. de onbebouwde 

omgeving.

Het groenscherm dient om de bedrijfsgebouwen, parkeergelegenheden, oefenkoer  

van de brandweerkazerne en toegangsweg op een kwalitatieve manier af te 

scheiden van het omliggende agrarisch gebied, en de landschappelijke en visuele 

impact van de bedrijfssite te beperken.

10.2 Het groenscherm moet op een deskundige wijze worden beplant met een bomenrij van 

dezelfde soort en een haag van minimaal 1,5 m hoog. Deze bomen bereiken een minimum 

hoogte van 8 m en worden geplant 

• binnen een strook met een minimum breedte van 2 m;

• op maximaal 8 m tussenafstand langsheen openbare wegenis;

• op maximaal 10 m tussenafstand langsheen de oefenkoer.

Het visuele contact tussen de bedrijfssite en de N36 moet steeds behouden blijven.

Openheid is ook van belang i.v.m. veiligheid (ontsluiting, sociale controle…)

10.3 Het groenscherm mag enkel onderbroken worden om maximaal één aansluiting op de 

openbare wegenis mogelijk te maken.

Er worden geen bepalingen opgelegd omtrent de maximale breedte van de 

toegang.

10.4 Aanleg

De eigenaar van de betreff ende percelen binnen het plangebied staat in voor de aanleg van 

het betreff ende groenscherm. 

Het groenscherm gelegen binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen dient aangelegd en beplant te zijn uiterlijk in het plantseizoen dat volgt 

op de eerste ingebruikname van de brandweerkazerne.

Het groenscherm gelegen binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient aangelegd 

en beplant te zijn uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op de eerste ingebruikname  van de 

nieuwe, uitgebreide of gerenoveerde bedrijfsgebouwen.

De aanleg van het groenscherm wordt verordenend vastgelegd om de kwalitatieve 

inplanting van de gebouwen in hun ruimere omgeving te garanderen.

De eigenaar van de brandweerkazerne staat in voor de aanleg van zijn groenscherm 

op eigen terrein. 

De eigenaar van de bedrijfsgebouwen staat in voor de aanleg van zijn groenscherm 

op eigen terrein.
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11. overdruk: beekoeverstrook

11.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor de aanleg, het 

beheer en onderhoud van een beek en haar oevers.

11.2 De zone is 5 m breed, vanaf de oeverrand van de waterloop.

11.3 Het gebied is bouwvrij. 

11.4 Afrasteringen in de langsrichting van de beek worden:

• ofwel 0,50 m landinwaarts vanaf de kruin van de oever geplaatst en zijn maximaal 

1,50 m hoog;

• ofwel 5 m landinwaarts vanaf de kruin van de waterloop geplaatst.

11.5 In principe zijn binnen dit gebied geen verhardingen toegelaten, met uitzondering van 

recreatieve halfverharde paden.

12. overdruk: voetweg

12.1 Op het verordenend plan wordt het tracé van de bestaande voetweg aangegeven. 

Dit tracé moet ten allen tijde toegankelijk zijn voor voetgangers en fi etsers. 

De weg geeft aansluiting op 

• het vervolg van de bestaande voetweg buiten het plangebied;

• de Braamheuvelstraat.

Deze bestaande voetweg wordt bestendigd. 

Er is tevens een tweede buurtweg aanwezig langsheen het tracé van de 

Braamheuvelstraat. Aangezien deze straat bestemd werd als zone voor openbare 

wegenis, wordt hier geen extra overdruk aangeduid.
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