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Onderzoek tot plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP nr. 2-2 KUU- 
Leieboorden voorontwerp II 

Deze nota moet samen gelezen worden met het voorontwerp II inclusief bijhorend 
kaartmateriaal van het RUP (september 2015).  
 
Deze screening is het hernemen van de screening van het voorontwerp I (juni 2014). Gezien 
een aantal planningsopties worden aangepast, opteert het College van Burgemeester en 
schepenen van Kuurne om met deze aangepaste screeningsnota de adviesronde te hernemen.  
Deze screeningsnota geeft enerzijds weer hoe wordt ingegaan op de adviezen reeds 
uitgebracht op de vorige screeningsnota (voorontwerp I, juni 2014), aangeduid in het rood en 
anderzijds op welke punten er wijzigingen zijn t.o.v. vorige versie, aangeduid in het groen. 
 
De aanpassingen aan de screeningsnota o.b.v. de laatste adviezen op deze screening zijn 
weergegeven in het blauw. 

1 Initiatiefnemer 

Gemeente Kuurne 
Marktplein 9 
8520 Kuurne  

2 Opdrachthouder 

Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10 
8500 Kortrijk 
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3 Voorwerp 

3.1 Het RUP is een plan 

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de definitie 
plan zoals geformuleerd door het D.A.B.M. 

3.2 Het RUP valt onder het toepassingsgebied 

Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend 
wordt en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. 

3.3 Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER 

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want: 
 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk de rubrieken 10 a 
(industrieterreinontwikkeling), 10b ‘stadsontwikkelingsproject’ en 10e ‘aanleg van 
wegen’ van Bijlage III.  
Het RUP houdt echter een beperkte wijziging in gezien het plangebied deel uitmaakt 
van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk en grotendeels bebouwd is o.b.v. het 
gewestplan (woongebied en zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s). In het RUP 
worden de ontwikkelingsperspectieven voor wonen aan de Leie samen met het behoud 
van enkele bedrijfssites, nader gespecifieerd. 
Het plangebied beslaat een beperkte oppervlakte van ca. 15 ha binnen het stedelijk 
weefsel van de gemeente Kuurne en valt onder de noemer van een klein gebied van 
lokaal belang. 
Het RUP is dus screeningsgerechtigd.  

 Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

 
Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-plicht wordt voor 
betreffend plan op basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben. 



 

pagina 3 

sve auteur - u kuu 02.02.07 dossier – 20151028-planmerscreeningRupKUU-2-2-Leieboorden-ontheffingsvraagII II bestand - 28 

oktober 2015 datum 

4 Beschrijving en verduidelijking van het plan 

4.1 Naam plan 

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KUU 2-2 Leieboorden 

4.2 Fase van opmaak van het plan of programma 

Fase  Datum goedkeuring 
Startnota   
Schetsontwerp   
Voorontwerp 2.2 I  juni 2014 
Voorontwerp 2.2 II  september 2015 
Ontwerp   
Besluit   

 

4.3 Ligging 

Provincie  West-Vlaanderen 
Arrondissement  Kortrijk 
Gemeente Kuurne 
 
Het plangebied is gelegen tussen de Leie en de Harelbeeksestraat en vormt de overgang 
tussen de hoger gelegen gronden en de vroegere alluviale Leievallei. 
 
Situeringskaart 
 
Zie voorontwerp hfst. ‘1. Situering’. 
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4.4 Feitelijke toestand 

Zie voorontwerp hfst. ‘2. Feitelijke toestand’.  
 
Bebouwde ruimte:  
Vanuit het bestaande bebouwingspatroon binnen het plangebied is een onderscheid te maken 
tussen het westelijke en het oostelijke deel. In het westelijke deel concentreert zich de 
bebouwing langs de bestaande straten (Harelbeeksestraat en Lt. Gen. Gérardstraat). In het 
oostelijk deel is zowel de straatkant, als het binnengebied volledig bebouwd door wonen en 
bedrijfsgebouwen. 
 
Niet bebouwde ruimte:  
Analoog met de bebouwingsstructuur situeert de ‘open’ ruimte zich vooral in het westelijke 
deel van het plangebied. Hier bevinden zich een aantal grotere tuinen met een parkachtig 
karakter. In het oostelijk deel vormt een strook langs de Leie een groene strip langsheen het 
jaagpad. 
 
Ontsluiting: momenteel wordt het plangebied ontsloten via de Harelbeeksestraat, 
Doornenstraat en de Lt. Gen. Gérardstraat. Het jaagpad langs de Leie vormt tevens een 
belangrijk tracé van fietsroutenetwerk op bovengemeentelijk, regionaal niveau. Twee 
woningen worden eveneens ontsloten via dit jaagpad. 

4.5 Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen en mate van flexibiliteit 

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen:  
 Vanuit de verschillende adviserende instanties in kader van de screening (raadpleging 

betrokken instanties) 
 Vanuit de adviezen in kader van de plenaire vergadering  
 Vanuit de bemerkingen bij het openbaar onderzoek 
 Vanuit de behandeling op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

4.6 Uitgangspunten en doelstellingen 

Zie voorontwerp hfst. ‘7. Planningsopties’.  
 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in uitvoering van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in het centrum van Kuurne. Het gaat om de Leieruimte en Leievallei nabij het historische 
centrum van Kuurne, gelegen ten zuiden van het Marktplein, op de linkeroever van de Leie. 
 
Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de volgende elementen behandeld: 

 Ontwikkeling van de Harelbeeksestraat als belangrijke centrumstraat van Kuurne 
 Herbestemmen van het deel van het plangebied van zone voor kmo’s naar wonen 
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 Structureren van dit binnengebied voor woningbouw in relatie met de Leie en het 
waterbeheer en het behoud van groene ruimte en bestaande groenelementen 

 Ontwikkeling van de Leieboorden als stedelijk groene corridor aan het water 
 Verdere ontwikkeling en inrichting van de zone voor bedrijven voor kleine en 

middelgrote bedrijven met niet storende activiteiten 
 Invulling van de huidige bedrijfspercelen als de bedrijfseconomische activiteiten 

stopgezet worden als toekomstig woongebied 
 Een regeling voorzien van de verdere activiteiten van het Seveso bedrijf GTS 

 

4.7 Voorgeschiedenis en eventueel reeds genomen beslissingen 

Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd de optie genomen het plangebied te 
ontwikkelen in functie van de duurzame uitbouw van het centrum van Kuurne en te linken 
met de Leie. 
 
Hiervoor werd eerst een BPA ‘Bonnaerde’ opgemaakt. Dit BPA werd vernietigd door de Raad 
van State. Nadien volgde een eerste RUP Leieboorden 2-1, dat eveneens door de Raad van 
State werd vernietigd. Hierdoor werden de oorspronkelijke gewestplanbestemmingen terug 
geldig. 
 
Het huidige RUP 2-2 betreft het hernemen van een vorig RUP Leieboorden 2-1 na de 
vernietiging door de Raad van State. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om 
voor dit strategisch gelegen gebied een nieuwe RUP procedure op te starten, incl. het 
hernemen van een nieuwe plan-MER-screening.  
 
Het nieuwe RUP 2-2 betreft dus opnieuw een wijziging van de bestemming volgens het 
gewestplan. Bij het eerste RUP 2-1 werd op basis van een plan-MER-screening een ontheffing 
verkregen van de plan-MER screening (beslissing dienst MER 23 september 2010). 
 
In voorbereiding van het RUP 2.2 werd in 2014 een ontwerpweek georganiseerd door de 
gemeente Kuurne en Leiedal om een basis van inrichtingsplan op te maken (zie verder). 
Voorafgaandelijk werd bevraging opgezet met de belangrijkste eigenaars van het gebied om 
tot een goed beeld te komen van de wensen en verwachtingen t.a.v. het RUP.  
 
Op basis van het voorontwerp I werd reeds een screeningsnota opgemaakt en een 
adviesronde opgezet. Met deze adviezen werd de screeningsnota voorgelegd aan de dienst 
milieueffectrapportagebeheer. Op basis van de vraag vanuit AWV naar meer gegevens 
omtrent de impact op de verkeersintensiteit in de Harelbeeksestraat, heeft de dienst 
milieueffectrapportage besloten tot een uitstel van beslissing (mededeling per e-mail op 3 
december 2014). 
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Gezien er in tussentijd op basis van de adviezen van de plenaire een aantal bijsturingen zijn 
van het voorontwerp, waarbij nieuwe opties genomen werden door het gemeentebestuur, zal 
de screeningsprocedure worden overgedaan met een nieuwe adviesvraag bij de aangeduide 
adviesinstanties met een aangepaste planmerscreeningsnota. Er volgt ook een nieuwe 
plenaire vergadering. 
 

4.8 Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het kader vormen 

Het RUP vormt een referentiekader voor de stedelijke ontwikkelingen langsheen de Leie om de 
gemeente een waterfront te geven en zo te positioneren aan het water. Hierin passen 
volgende elementen: 
 
- Inrichtingsmaatregelen formuleren voor de functies en de bebouwing in de 

Harelbeeksestraat als woon– en centrumstraat 
- Zone-eigen maken van 2 bestaande woningen langs het jaagpad 
- Nieuwbouwprojecten voor residentieel wonen aan de Leie (westelijk deel) 

In het voorontwerp juni 2014 werd uitgegaan van maximaal 120 nieuwe te ontwikkelen 
wooneenheden. In het huidige voorontwerp (september 2015) wordt dit aantal herleidt tot 
85 nieuwe wooneenheden. 

- Behoud van zone voor kleinschalige bedrijven met lokale bedrijvigheid (oostelijk deel)  
- Behoud en inrichting van een groene strip langsheen het jaagpad als buffer/integratie t.o.v. 

bedrijven en publiek groen t.o.v. woonprojecten 
- Bij stopzetten langs de Leie van de bedrijfseconomische activiteit omvorming tot woongebied 
- Organiseren van de ontsluiting van het binnengebied vanuit de Harelbeeksestraat, de 

Doornenstraat en Lt. Gen. Gérardstraat 
- Inrichten van de Leieboorden als groene corridor binnen een blauw-groen netwerk 
- Ingrepen en maatregelen langs de Leie in functie van het gebruik als bevaarbare waterloop 
- Behoud van de voorzieningen voor waterrecreatie (jachthaven Lt. Gen. Gérardstraat) 
- Behoud van de activiteiten van het huidig Seveso bedrijf tot de beëindiging van de 

bedrijfsactiviteit op deze site, waarna een nieuw bedrijf zich kan vestigen onder de categorie 
‘klein of middelgroot bedrijf’ 

 

4.9 Interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten binnen of buiten de 
perimeter van het plan, voor zover in dit stadium al gekend 

Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente 
Kuurne. In het woonplan wordt het plangebied aangeduid als projectzone. 
 
Het plangebied maakt ook deel uit van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk, zoals 
vastgesteld door een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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De Leie maakt deel uit van het Europese Seine-Scheldeproject van het Vlaamse gewest 
(WenZ) om de bevaarbaarheid te brengen op 4.500 ton. 
 
De gemeente Kuurne heeft een ontwerpopdracht uitgeschreven in kader van de WinVorm 
oproep voor het gebied ‘Leiemeersen en Heulebeek’ ten westen van het plangebied. Het 
ontwerpbureau Plusoffice en Delva werkte een inrichtingsvisie voor dit gebied verder uit onder 
de noemer ‘Vlaspark’. 
 

4.10 Beoordeling of het plan grens- of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben 

Het plangebied is gelegen op meer dan 10 km van een (gewest)grens en heeft geen 
grensoverschrijdend effect. 

4.11 Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande milieuproblemen 

Er stellen zich geen specifieke milieuproblemen die binnen dit RUP behandeld worden. 
Aandachtspunten zijn de mogelijke bodemverontreiniging, de aanwezigheid van  
één laag risico Seveso-bedrijf, de ontsluiting van de bedrijven en het mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied vanuit de Leie. 

4.12 Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens …. 

Zie screening (punt 5) onder referentiesituatie. 

4.13 Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het beginstadium worden 
ingecalculeerd 

Naast de geldende wetgeving en reglementering zie screening (punt 5) onder milderende 
maatregelen. 
De stedenbouwkundige voorschriften in het RUP voorkomen en beperken de eventuele hinder 
en verstoring van de omgeving. 

4.14 Leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of programmaproces 

Zie screening (punt 5) onder leemten in de kennis. 

4.15 Planalternatieven 

Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Kuurne werd een uitspraak gedaan over 
de ontwikkeling van het gebied:  
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 Binnen de perimeter van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk dient verder ingezet te 
worden op ruimtelijke kwaliteit en de bundeling en de groei van stedelijke functies. Het 
plangebied biedt deze mogelijkheid zonder bestaand open-ruimtegebied in te nemen. 

 Het plangebied is gelegen in het centrum van Kuurne. Omwille van de leefbaarheid van 
het centrum is het niet aangewezen om in het westelijk deel opnieuw industriële 
activiteiten toe te laten nabij het centrum.  

 Het plangebied is gelegen aan de Leie, wat een bijzonder kwalitatieve plaats is voor 
residentiële functie. Op vandaag ontbreekt het Kuurne aan een ruimtelijke band met de 
Leie. Het RUP biedt Kuurne de mogelijkheid om de gemeente opnieuw te positioneren 
aan de Leie. 

 In het oostelijk deel worden de economische activiteiten behouden, maar wenst de 
gemeente nader te specifiëren als zone lokale bedrijven met activiteiten die in 
overeenstemming zijn met de wooncontext. 

 
In het binnengebied van het RUP zijn vacante plekken met potentie voor kwalitatieve 
woonontwikkeling binnen de dynamiek van een regionaal stedelijk gebied. 
Projectontwikkelaars hebben hiervoor al kwalitatieve voorstellen uitgewerkt. Hiervoor is echter 
een bestemmingswijziging noodzakelijk waarbij de ontwerpprincipes vertaald worden naar 
stedenbouwkundige voorschriften. 
 
De optie van de gemeente Kuurne naar een omzetting van het westelijk deel van het 
plangebied naar een residentiële ontwikkeling is een bewuste en onderbouwde keuze vanuit 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het streven naar meer ruimtelijke kwaliteit. In 
het oostelijk deel van het plangebied wordt ruimte voor ondernemen behouden als 
ondersteuning van het lokaal economisch weefsel.  
In het RUP en deze screeningsnota worden dan ook geen verdere locatie- of 
uitvoeringsalternatieven onderzocht. 
 
Nulalternatief:  
In het nulalternatief blijven de bestemmingen van het gewestplan als woongebied 
(Harelbeeksestraat en Lt. Gen. Gérardstraat) en zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s 
(binnengebied) en kan de gewenste optie tot een kwalitatief woonproject aan de Leie niet 
gerealiseerd worden. Nieuwe bedrijfsactiviteiten die potentieel hinder kunnen veroorzaken 
t.o.v. het woongebied, kunnen zich vestigen nabij de kern van Kuurne, wat een hypotheek 
vormt voor verdere leefbaarheid van de gemeente. Bovendien kan het behoud van het groen 
karakter dat binnen het RUP verankerd wordt, niet gegarandeerd worden binnen het 
nulalternatief.  
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5 Inschatting van mogelijke aanzienlijke milieueffecten (screening) 

5.1 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten 

5.1.1 Algemene methodiek 

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen: 
1. Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in een 

“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het plan 
kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst 
aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard 
zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden.  

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van 
het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke 
ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, 
de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, 
de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de mobiliteit en de 
samenhang tussen de genoemde factoren. De disciplines waar mogelijk een significant 
negatief effect verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze effectdisciplines 
wordt de referentiesituatie beschreven. Daarna worden de ingrepen en hun effect 
beschreven, aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele leemten in de 
kennis.  

3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende 
effectdisciplines. 
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5.1.2 Ingreepeffectschema 

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

afbraakwerken en bouwproject 

 T N* / N / N* N / N N N / N 

Behoud van de woonfunctie in de 

Harelbeeksestraat/Lt. Gérardstraat 

met beperkte nevenfuncties 

 P 

 

N N / / N N N N / N* / N 

Omvorming binnengebied 

bestemming ‘zone voor 

ambachtelijke bedrijven’’ naar: 

- wonen en centrumfuncties 

- residentieel wonen  

- gegroepeerd wonen 

(appartementen, rusthuis, ...) 

 P + N N* / N* N* N* N N N* N N* 

Omvorming bestemming ‘zone 

voor ambachtelijke bedrijven’ naar 

‘zone voor bedrijvigheid’. 

Behoud van de huidige industriële 

vestigingen (incl. Seveso-bedrijf), 

vestiging van nieuwe bedrijven. 

 P N* N* N / N* N* N* N* N N N N* 

Omvorming van bestemming 

natuur naar ‘zone voor groen’ en 

behoud van tuin met parkkarakter  

 P + + N* / N N / / / N + N 

Aanleg openbaar domein van 

Leieboorden (zone voor waterweg) 

met groen karakter en recreatief 

gebruik (jachthaven) 

Gebruik van jaagpad  

 P + + N / N N N N / N N* N 

N: niet significant effect 

N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect 

S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken 

S: significant effect 

T:  tijdelijk effect 

P:  permanent effect (P’: wisselend/niet-continu effect) 

/:  niet relevant 

+:  positief effect 
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5.1.3 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten 

Effect op de gezondheid en de veiligheid van de mens 
Referentiesituatie Het plangebied is gelegen langsheen de Leie waar in het 

verleden diverse bedrijven zich vestigden. Op het 
gewestplan werd de zone achter de woonbebouwing van de 
Harelbeeksestraat dan ook bestemd voor ambachtelijke 
bedrijven en kmo’s.  
In het plangebied bevinden zich diverse bedrijfsgebouwen, 
waarvan sommige leeg staan, verhuurd worden en andere 
nog actief zijn. Alle huidige activiteiten hebben een lopende 
milieuvergunning.  
Het belangrijkste bedrijf (met de meeste impact op de 
omgeving) is GTS (Ghekiere Transport Shipping), die 
brandstoffen verhandelt en opslaat. Op deze locatie heeft 
het bedrijf grote opslagtanks van brandstoffen van waaruit 
de verdeling gebeurd naar servicestations en klanten. Het 
bedrijf heeft een tweede opslagsite aan het kanaal Leie-
Roeselare. Het bedrijf GTS maakt op beide sites gebruik van 
transport via de binnenvaart over de Leie. Dit bedrijf valt 
onder de Seveso-regelgeving, wat inhoudt dat het bedrijf 
procedures moet uitwerken om de veiligheid te garanderen. 
Bij het gemeentebestuur waren er in het verleden geregeld 
klachten over het voorkomen van een ‘mazoutgeur’ in de 
buurt. Door het nemen van maatregelen zijn deze klachten 
sterk teruggelopen (geurhinder enkel nog sporadisch). 
Andere activiteiten in het plangebied zijn garage en 
carrosseriebedrijf, metaalconstructie en schrijnwerkerij, 
groothandel in medisch materiaal, … Bij de milieudienst van 
de gemeente zijn geen recente klachten of 
noemenswaardige hinder voor de omgeving bekend. 
Langsheen de Harelbeeksestraat wordt in hoofdzaak 
gewoond, met toegang tot een woonzorgcentrum van het 
OCMW, een appartementencomplex en tot enkele 
achterliggende bedrijven. In het binnengebied zijn een 
tweetal (zonevreemde) woningen gelegen. 
Het bedrijf GTS is een Seveso-bedrijf (lage drempel). Er zijn 
geen andere Seveso-bedrijven binnen de 2 km. 
De overzijde van de Leie (op grondgebied Harelbeke) heeft 
ten westen een meer uitgesproken industrieel karakter met 
Nerva (beton), IMOG (afvalverwerking) en Aquafin 
(afvalwaterzuivering); ten oosten een groene ruimte 
ingericht door WenZ met een opgevulde Leiemeander. 
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Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP heeft een uitgesproken ambitie de inwoners van 
Kuurne een aangename en kwaliteitsvolle woon- en 
leefomgeving aan te bieden. 
In het voorontwerp I (juni 2014) werd nog uitgegaan van 
een nabestemming van de site GTS naar wonen bij het 
beëindigen van de activiteiten. In het nieuw voorontwerp II 
blijft de site GTS ‘zone voor bedrijvigheid’ waardoor het 
maximaal aantal woningen binnen het plangebied van 125 
teruggebracht wordt op 85. Het RUP biedt een basis van een 
herbestemming tot een kwalitatieve woonomgeving aan de 
Leie met het creëren van op termijn circa 120 85 nieuwe 
wooneenheden aangepast aan de huidige comforteisen en 
bouwtechnische normen. Als binnengebied is dit dan ook 
een stedelijk inbreidingsproject zonder nieuwe open ruimte 
aan te snijden. 
Deze herbestemming voldoet aan een nood naar een 
kwalitatieve woonomgeving met een diverse typologie aan 
woonvormen en de wens van het gemeentebestuur om 
Kuurne te linken met het water.  
Zo wordt aan de Leie gebouwd in een lage dichtheid (qua 
footprint; bebouwingspercentage 30 à 40%, 3 à 6 
bouwlagen), maar toch met een dichtheid van 35 
wooneenheden per ha. Hiermee krijgen de Leieboorden een 
groen karakter en Kuurne gepositioneerd wordt aan het 
water.  
In de ‘zone voor centrumfuncties’ (Harelbeeksestraat) wordt 
een menging nagestreefd van ondersteunende functies. In 
het binnengebied en de Leieboorden, als ‘zone voor wonen 
met beperkte nevenfunctie’ zijn enkel kantoren, diensten en 
kleinschalige kleinhandel toegelaten tot 100 m². 
Milieubelastende bedrijven en bedrijven met een 
grootschalige verkeersaantrekking zijn niet toegelaten. 
 
Het resterend deel van de bestemming ‘zone voor 
ambachtelijke bedrijven’ wordt ‘zone voor bedrijvigheid’, 
bedoeld klein en middelgrote bedrijven die geen overlast 
veroorzaken naar de omgeving. Potentieel hinderlijke 
activiteiten worden niet toegelaten: grootschalige 
milieubelastende of vervuilende bedrijven, distributie en 
groothandel, afvalverwerking, Seveso-inrichtingen, …  
Het bedrijf GTS kan als Sevesobedrijf echter zijn bestaande 
bedrijfsactiviteiten verder zetten, inclusief herbouwen en 
max. 10 % in volume uitbreiden indien aan alle geldende 
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normen voldaan wordt. Wanneer de huidige activiteiten op 
deze site worden stopgezet, kunnen nieuwe bedrijven zich 
vestigen. 
Voor ingedeelde inrichtingen zorgen de Vlarem-normen voor 
een beperking van hinder tot een aanvaardbaar niveau in de 
aanpalende woongebieden. Indien nodig kunnen in de 
milieuvergunning bijkomende voorwaarden opgelegd of 
aangevuld worden om de hinder verder te beperken. De 
woningen in de Harelbeeksestraat worden ruimtelijk 
gescheiden van de bedrijven door de tuinen. 
 
Bestaande bedrijfsactiviteiten binnen ‘zone voor wonen’ 
kunnen behouden/hervergund worden voor zover ze voldoen 
aan de Vlarem-normen. In de zone met overdruk ‘behoud 
bedrijvigheid’ kunnen deze bestaande bedrijven nog 10% 
uitbreiden.  
 
Het RUP voorziet in ruimte voor groene en openbare ruimte, 
met een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn 
van de mens. Langs jaagpad en de Leie is een groene gordel 
als groenscherm en integratie van de achterliggende 
bedrijven of als publiek groen binnen de toekomstige 
woonprojecten. 
De inplanting van de nieuwe woonprojecten, kwaliteit van 
het openbaar domein en inrichting van de Leieboorden 
vormen een essentieel onderdeel van toekomstige 
bouwprojecten. Ingerichte groene ruimten zoals een tuin 
met parkkarakter worden behouden zodat de bestaande 
kwaliteiten niet verloren gaan. 
 
Tijdens afbraak- en bouwwerken kan er lawaai, trillingen en 
stofhinder zijn, echter van tijdelijke aard. Hier kunnen 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de hinder te 
beperken (aangepaste machines, gefaseerd slopen, 
werktijden, vochtig houden van de werkplek, geregeld 
borstelen van de wegenis, niet slopen bij grote 
windsnelheid, plaatsen van schermen, …). 
 
De nieuwe residentiële ontwikkeling wordt verkeersluw 
gemaakt, wat ook de verkeersleefbaarheid ten goede komt.  
De toegang tot de bedrijven vanuit de Harelbeeksestraat 
wordt zoveel mogelijk gebundeld. In de toekomst dienen de 
bedrijven ontsloten te worden via de site GTS, wanneer deze 
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terreinen een nieuwe invulling krijgen. Het jaagpad wordt 
uitsluitend voorbehouden voor langzaam verkeer. 
 
In het kader van de aanwezigheid van een Seveso-bedrijf in 
het plangebied zal, overeenkomstig het Decreet algemeen 
milieubeleid, advies ingewonnen worden van de dienst 
Veiligheidsrapportering. Het bedrijf GTS beschikt als Seveso-
bedrijf over de nodige risicoanalyse, rapportering en 
noodplannen die gebonden zijn aan de risico’s van de 
exploitatie. Het advies van de dienst RVR zal bepalend zijn 
of een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is alsook voor de 
nodige afstanden t.o.v. aandachtsgebieden als nieuwe 
woonontwikkelingen. 
In de behandeling van het RUP Leieboorden 2-1  (in 2010) 
kwam de dienst Veiligheidsrapportage tot het besluit dat er 
geen Ruimtelijk veiligheidsrapport nodig was en dat er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe 
veiligheid. Wel werd opgemerkt dat de historisch gegroeide 
situatie met een Seveso-inrichting een aandachtspunt is, 
welke in de toekomst dient uit te doven. Dit is zo voorzien in 
de stedenbouwkundige voorschriften dat er geen nieuwe 
Seveso-inrichtingen zich kunnen vestigen. Het bestaande 
bedrijf GTS kan echter behouden blijven. Wanneer de 
huidige activiteiten door GTS worden stopgezet, kan een 
nieuw bedrijf zich vestigen met uitsluiting van hinderende 
activiteiten zoals een Seveso-inrichting. 
De dienst RVR stelde reeds in zijn advies op het vorig 
voorontwerp (juni 2014) dat er geen aanzienlijke effecten 
verwacht worden inzake externe veiligheid. 
De dienst veiligheidsrapportering bevestigd in zijn advies dat 
de eerdere adviezen geldig blijven en dat er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe 
veiligheid. 
De dienst vraagt wel consequent het Seveso-bedrijf als 
‘Ghekière Trans Shipment NV’ te benoemen.  
De dienst merkt een tegenstrijdigheid op in het plan gezien 
volgens de stedenbouwkundige voorschriften geen Seveso-
inrichtingen worden toegelaten en vraagt te specifiëren dat 
de inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen niet wordt 
toegelaten. 
Dit is reeds zo voorzien door de overdruk 11 ‘behoud 
bedrijvigheid’ waarbij bestaande activiteiten kunnen 
behouden en uitgebreid worden met een maximum van 10% 
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Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 

voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Leemte in de kennis - Timing waarbinnen de exploitatie van huidige bedrijvigheid 
stopgezet wordt. 

- Timing waarbinnen private woonprojecten worden opgezet. 
Milderende maatregelen - Veiligheidsafstanden respecteren t.o.v. het Seveso-bedrijf 

overeenkomstig advies van dienst RVR. 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de ruimtelijke ordening 
Referentiesituatie Het plangebied is gelegen langsheen de Leie waar in het 

verleden diverse bedrijven zich vestigden. Op het 
gewestplan werd de zone achter de woonbebouwing van de 
Harelbeeksestraat dan ook op het gewestplan bestemd voor 
ambachtelijke bedrijven en kmo’s.  
Andere bestemmingen zijn deels woongebied 
(Harelbeeksestraat) en deels natuurgebied (Leieboorden). 
De Leie zelf is aangeduid als ‘waterweg’.  
Binnen het ruimtelijk structuurplan werd de optie genomen 
het plangebied te ontwikkelen in functie van de duurzame 
uitbouw van het centrum van Kuurne en het centrum te 
linken met de Leie. Hiervoor werd eerst een BPA ‘Bonnaerde’ 
en later een RUP ‘Leieboorden’ opgemaakt. Het BPA 
‘Bonnaerde’ werd door de Raad van State op 22/08/2007 
geschorst. Nadien volgde een eerste RUP Leieboorden 2-1 
dat eveneens werd vernietigd door de Raad van State in 
maart 2013. Hierdoor werden de oorspronkelijke 
gewestplanbestemmingen terug geldig. 
Het plangebied maakt deel uit van het regionaal stedelijk 
gebied van Kortrijk (gewestelijk RUP). 
Een aantal oude loodsen zijn niet langer in gebruik of zijn 
afgebroken. De huidige resterende bedrijfsactiviteiten 
hebben een lopende milieuvergunning. Sommige loodsen 
worden verhuurd als stapelplaats. Twee woningen in de zone 
voor ambachtelijke bedrijven worden als ‘zonevreemd’ 
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beschouwd, evenals het kasteel ‘Coucke' . Er zijn ook 
recreatieve activiteiten met de jachthaven van Kuurne en 
verhuur en werkplaats voor boten. 
Het belangrijkste bedrijf (met de meeste impact op de 
omgeving) is GTS (Ghekiere Transport Shipping), die 
brandstoffen verhandelt en opslaat. Op deze locatie heeft 
het bedrijf grote opslagtanks van brandstoffen van waaruit 
de verdeling gebeurt naar servicestations en klanten. Het 
bedrijf heeft eveneens een tweede opslagsite aan het kanaal 
Leie-Roeselare. Het bedrijf GTS maakt op beide sites gebruik 
van transport via de binnenvaart over de Leie. Dit bedrijf 
valt onder de Seveso-regelgeving. Dit betekent dat het 
bedrijf procedures moet uitwerken om de veiligheid voor de 
omgeving te garanderen. 
De strook met bestemming ‘natuurgebied’ langsheen de Leie 
is voornamelijk ingericht als privaat schermgroen van de 
bedrijven t.o.v. het jaagpad. 
Er is geen landbouwgebruik binnen het plangebied. 
Ten westen van het plangebied bevindt zich het 
mondingsgebied van de Heulebeek, ten oosten de 
Banmolens (beschermd als dorpsgezicht) en de ontwikkeling 
van een woonproject op de site groeninghe ververij. 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP wil de optie uit het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan een kwalitatief woonproject ‘Leieboorden’ 
planologisch mogelijk maken en hiervoor de passende 
stedenbouwkundige voorschriften opleggen. De gemeente 
Kuurne wil met de Leieboorden zich terug positioneren aan 
de Leie. 
 
In het voorontwerp I (juni 2014) werd nog uitgegaan van 
een nabestemming van de site GTS naar wonen bij het 
beëindigen van de activiteiten. In het nieuw voorontwerp II 
blijft de site GTS ‘zone voor bedrijvigheid’ waardoor het 
maximaal aantal woningen binnen het plangebied van 125 
teruggebracht wordt op 85. Het RUP biedt een basis voor 
een herbestemming tot een kwalitatieve woonomgeving aan 
de Leie met het creëren van op termijn circa 120 85 nieuwe 
wooneenheden in het westelijk deel . In het oostelijk 
plangebied wordt ruimte voor economische activiteiten 
behouden voor kleinschalige en middelgrote bedrijven. 
De bestemmingswijziging vertaalt zich in een ruimtebalans: 
- van bedrijvigheid naar wonen: 43.007 m² 
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- van natuur naar wonen: 5.776 m² 
- van natuur naar bedrijvigheid: 4.502 m² 

Hier is het stelsel van planbaten van toepassing. 
 
De gedeeltelijke omvorming van zone voor ambachtelijke 
bedrijven naar een residentiële zone volgt het principe van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (gedeconcentreerde 
bundeling van wonen in de stedelijke kernen). Bestaande 
bouwblokken kunnen afgewerkt worden. 
Globaal is er een positief effect op de ruimtelijke ordening 
door deze herbestemming naar wonen die aansluit bij de 
kern van Kuurne en het ruimtelijk structureren van het 
gebied. Puur industriële activiteit is niet langer verzoenbaar 
met een woonomgeving nabij het centrum. In de zone voor 
centrumfuncties (Harelbeeksestraat) wordt een menging 
nagestreefd van wonen met ondersteunende functies. In het 
binnengebied en de Leieboorden, als ‘zone voor wonen met 
beperkte nevenfunctie’ zijn enkel kantoren, diensten en 
kleinschalige kleinhandel toegelaten tot 120 m². 
 
Het RUP voorziet in ruimte voor groene en openbare ruimte, 
met een positieve invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Langs 
het jaagpad en de Leie is een groene gordel voorzien als 
groenscherm/integratie van de achterliggende bedrijven of 
als publiek groen binnen de toekomstige woonprojecten. 
De inplanting van de nieuwe woonprojecten, kwaliteit van 
het openbaar domein en inrichting van de Leieboorden 
vormen een essentieel onderdeel van dit toekomstproject 
voor Kuurne.  
Twee zonevreemde woningen worden opgenomen in een 
woonbestemming. Ingerichte groene ruimte zoals een tuin 
met parkkarakter wordt behouden zodat de bestaande 
kwaliteiten niet verloren gaan (zone voor woonpark, waar 
enkel de bestaande woning kan behouden worden). Door 
het voorzien van groene ruimte en publieke functies wordt 
deze nieuwe (woon)ontwikkeling onderdeel van een blauw-
groen netwerk doorheen de regio.  
 
Op vacante plekken zijn concrete projecten door 
projectontwikkelaars in voorbereiding (zie voorontwerp ‘6. 
voorliggende projectideeën’).  
Het plangebied, tussen het centrum en de Leie, is van een 
bijzonder strategisch belang. Om de ruimtelijke ontwikkeling 
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van het gebied op een coherente manier te laten verlopen, 
hebben Leiedal en Kuurne in 2014 een workshop ingericht 
om een ruimtelijke visie op het plangebied te ontwikkelen. 
Dit resulteerde in een inrichtingsplan met de krijtlijnen voor 
de ontwikkeling (zie voorontwerp 7. planningsopties).  
Een aantal principes kwam tot uiting: 
- Kuurne aan de Leie 
- doorwaadbaar gebied  
- verbindende groenstructuur 
- ruimte voor water 
- afwerking bouwblokken 
- losse volumes in parkomgeving 
- kleinschalige bedrijvigheid en wonen 
- reconversie site GTS 
- ontsluiting bedrijven 
- autoluwe zone 
- kaai t.o.v. Lt. Gen. Gérardstraat 
- aandacht voor het vlasverleden 

Deze principes werden vertaald in een inrichtingsplan (zie 
voorontwerp 6.3). 
Er worden verschillende typologieën van woningbouw 
voorzien: wonen in aaneengesloten centrumstraat met hoge 
dichtheid, residentieel wonen in het binnengebied met lage 
dichtheid en gegroepeerd wonen (appartementen) aan de 
Leie. De stedenbouwkundige voorschriften leggen een aantal 
bouwvoorschriften op zoals aantal bouwlagen en maximale 
bebouwingspercentages. Nabij de Leie wordt minder dens 
gebouwd in 3 à 6 bouwlagen (bebouwingspercentage 30 à 
40%), zodat het groene kader van de Leie gevrijwaard blijft. 
De opgelegde dichtheid is minimaal 35 woningen pet ha. 
Nieuwe residentiële ontwikkeling sluit goed aan bij het 
centrum van Kuurne waar alle nodige voorzieningen 
aanwezig zijn om in de behoeften te voorzien.  
 
De bereikbaarheid tot het nieuwe woonproject wordt 
georganiseerd door het bundelen van de verkeersstromen 
via de Harelbeeksestraat en de Lt. Gen. Gérardstraat.  
Het openbaar domein wordt ingericht met de nodige groen- 
en parkelementen en vormt een groene corridor langs de 
Leie. Deze Leieboorden nemen een prominente plaats in als 
openbare ruimte en wordt in de eerste plaats gereserveerd 
voor wandelaars en fietsers. Op deze manier wordt Kuurne 
gepositioneerd aan de Leie.  
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De visie van een blauw-groene as langsheen de Leie wordt 
door de gemeente Kuurne ook verder uitgewerkt:  

- Ten westen in het gebied ‘Leiemeersen-Heulebeekvallei’ 
waar een ‘vlaspark’ wordt ontworpen (Win Vorm oproep, 
ontwerpbureau Delva)  

- Ten oosten op de grens met Harelbeke in het woonpark 
‘Groeningheververij’ (ontwerp Bas Smets) 

 
In de ruimtelijke ontwikkeling als blauw-groene as past ook 
de infrastructuur voor watertoerisme met een jachthaven en 
aanverwante dienstverlening. Deze recreatieve functies 
passen binnen de opties van het project Seine-
Scheldeverbinding en in een bundeling van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur op regionaal niveau langsheen de 
Leie. 
 
De verdere bedrijvigheid in het oostelijk plangebied wordt 
beperkt tot kleine tot middelgrote bedrijven met een 
beperkte impact of hinder voor de omgeving. Het Seveso 
bedrijf GTS kan evenwel zijn huidige activiteiten verder 
zetten. De impact van het bedrijf GTS kan op de 
woonkwaliteit verder afgestemd worden via de 
milieuvergunning en de handhaving op de 
vergunningsvoorwaarden. In een advies van de dienst VR 
(bij het vorige RUP 2-1) werd opgemerkt dat deze historisch 
gegroeide situatie met een Seveso-inrichting in de toekomst 
dient uit te doven. Dit is zo voorzien in de 
stedenbouwkundige voorschriften dat er geen nieuwe 
Seveso-inrichtingen zich kunnen vestigen.  
Het bedrijf GTS kan als Sevesobedrijf  zijn bestaande 
bedrijfsactiviteiten evenwel verder zetten, inclusief 
herbouwen en max. 10 % in volume uitbreiden indien aan 
alle geldende normen voldaan wordt. Wanneer de 
activiteiten worden stopgezet, kunnen nieuwe bedrijven zich 
vestigen. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
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worden.  
Leemte in de kennis Fasering in de uitvoering van het project. 

Toekomstige invulling van de bedrijfssite. 
Timing voor de uitvoering van het Seine-Schelde project. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de biodiversiteit, fauna en flora 
Referentiesituatie 
 

Het plangebied is gelegen in de oorspronkelijke alluviale 
Leievallei. De Leievallei is in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen aangegeven als natuurlijke structuur op Vlaams 
niveau. Door de historische vestiging van bedrijven en de 
kanalisatie van de Leie in de jaren ’80 is het valleikarakter 
vrijwel volledig verdwenen. 
De oever van de Leie met het groenscherm werd op de 
Biologische waarderingskaart aangeduid als complex van 
biologisch waardevol en minder waardevolle elementen 
(kd+weg+kb: dijk + weg + bomenrij). Het plangebied is 
vrijwel volledig bebouwd of als tuin in gebruik (ua en ui: 
urbaan gebied). Een bestaande tuin met parkkarakter omvat 
ook een waterpartij. 
Het agentschap natuur en bos merkt in zijn advies op dat op 
de BWK versie 2014 de oeverzone wordt gekarteerd als 
biologisch waardevol: kd+hp+kbu (dijk+permanent 
cultuurgrasland en bomenrij met dominantie van iep). 
Daarnaast komen nog zones voor die als een complex 
gekarteerd zijn van biologische waardevolle en minder 
waardevolle elementen. 
De strook langs de Leie met de gewestplanbestemming 
natuurgebied is in gebruik als private tuin of groenbuffer 
(aangeplant als opgelegd groenscherm, vaak met exoten) 
door de bedrijven. In een stedelijke omgeving zijn deze 
groenelementen, alhoewel met een beperkte 
biodiversiteitswaarde, toch belangrijk als ecologische 
infrastructuur. Door de rechttrekking van de Leie zijn brede 
Leiebermen aanwezig, waar dankzij een aangepast 
maaibeheer een interessante vegetatie tot ontwikkeling 
komt. Langs het jaagpad werden bomen aangeplant. 
In een ruimer kader is de Leievallei onderdeel van het 
project rivierherstel Leie (Seine-Schelde-vaarverbinding), 
waarbij 500 ha natte terrestrische natuur wordt hersteld. 
Ten westen van het plangebied vinden we een restant van 
de Leiemeersen gelegen tussen Leie en Heulebeek, een 
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betekenisvolle open ruimte met potentie voor 
landschapsopbouw en natuurherstel. De gemeente Kuurne 
heeft een ontwerpopdracht voor dit gebied ‘Leiemeersen en 
Heulebeekvallei’ uitgeschreven in kader van de WinVorm 
oproep. Plusoffice en Delva hebben een masterplan 
uitgewerkt voor de verdere invulling onder de noemer 
‘Vlaspark’ 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Er worden met het RUP geen huidige belangrijke 
natuurwaarden aangetast. Het plan biedt een perspectief 
naar het beter structureren van groen binnen een project 
voor stedelijk wonen aan de Leie.  
De strook langs het jaagpad (groenscherm, Leiebermen, 
private tuin) met als bestemming natuurgebied heeft weinig 
potenties als volwaardig natuurgebied en wordt ruimtelijk en 
maatschappelijk beter als stedelijk en sociaal groen ingericht 
met aandacht voor meer biodiversiteit in de stad. De nieuwe 
bestemming wordt dan ‘zone voor groen’ en dient volgens 
het voorschrift een publiek karakter te hebben. Een perceel 
met een grote tuin met parkkarakter wordt ‘woonpark’ 
(maximaal één woning) zodat de oppervlakte als tuin incl. 
de waterpartij behouden wordt.  
Algemeen voorschrift 0.9 bepaalt dat groenzones dienen te 
worden beheerd volgens de principes van het harmonisch 
parkbeheer. Het groen dient streekeigen, biodiversiteitsrijk 
en bij voorkeur bijenvriendelijk te zijn en pesticidenvrij 
beheerd. 
Bij de inplanting van de nieuwe woonprojecten vormen 
kwaliteit van het openbaar domein en inrichting van de 
Leieboorden een essentieel onderdeel van het 
toekomstproject. De stedenbouwkundige voorschriften 
leggen een aantal bouwvoorschriften op zoals aantal 
bouwlagen en maximale bebouwingspercentages. Nabij de 
Leie wordt minder dens gebouwd in 3 à 6 bouwlagen zodat 
het groene kader van de Leie gevrijwaard blijft. Door het 
voorzien van groene ruimte en publieke functies wordt deze 
nieuwe (woon)ontwikkeling onderdeel van een blauw-groen 
netwerk die voor een groene continuïteit zorgt binnen de 
regio.  
Bedrijven dienen zelf in te staan voor de aanleg van een 
afdoend groene inrichting binnen de ‘zone voor groen’ op 
hun perceel als buffer t.o.v. de Leie met het jaagpad. 
Met een voldoende aandacht voor gepaste inrichting, 
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soortkeuze en natuurlijke elementen en een natuurgericht 
(maai)beheer, kunnen de brede Leieoevers verder evolueren 
tot een functionele natuurverbinding. In het kader van het 
Seine-Scheldeproject (aanpassing waterweg tot 4.500 ton 
en rivierherstel) worden de oevers van de Leie in de 
toekomst waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor 
zal de natuurverbindingsfunctie van de Leie versterkt 
worden.  
 
In de ruimtebalans is er een verschuiving van 
hoofdcategorie ‘natuur’ naar ‘wonen’ (5.776 m²) en naar 
bedrijvigheid (4.502 m²). Netto is er een vermindering van 
de oppervlakte onder de hoofdcategorie groen. Het 
bestaande groenareaal wordt evenwel behouden door de 
bestemming ‘woonpark’ en de overdruk ‘bouwvrije groene 
strook’.  
Het agentschap voor natuur en bos kan zich vinden in deze 
bestemmingswijziging gezien dit aansluit bij de werkelijkheid 
en de ontwikkeling van een natuurgebied hier niet realistisch 
is.  
Gezien de zone bestemd voor ‘wonen met beperkte 
nevenfuncties –meergezinswoningen’ aan de Leie in lage 
dichtheid gebouwd wordt, zal een overwegend groen kader 
gevrijwaard blijven. Hierdoor vormen groene plekken een 
patchwork binnen een blauw-groen netwerk. Bij het 
ontwikkelen van deze woonprojecten biedt zich ook de 
opportuniteit om het publiek gebruik van dit groen mogelijk 
te maken. 
 
In de zone voor groen kan ruimte gereserveerd worden voor 
het waterbeheer mits dit bijdraagt tot een natuurlijke 
ontwikkeling (principes van natuurtechnische milieubouw). 
Het openbaar domein zal ingericht worden op basis van een 
pesticidentoets in het kader van de reductie van 
bestrijdingsmiddelen. 
 
Ten westen van het plangebied bieden de Leiemeersen en 
Heulebeekvallei meer mogelijkheden om natuur te 
realiseren. Hiervoor is een ontwerpopdracht uitgeschreven in 
het kader van WinVorm. Tijdens een workshop begin 2014 
werd met de ontwerpers van het ‘Vlaspark’ (ontwerpbureau 
Plusoffice en Delva) gediscussieerd over de relatie tussen 
het plangebied en de landschappelijke invulling van de 
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Leiemeersen. Op deze manier worden de diverse 
ontwikkelingen binnen de Leievallei afgestemd binnen een 
concept van blauw-groen netwerk. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Leemte in de kennis Instrumenten om de ‘zone voor groen’ publiek te maken. 
Milderende maatregelen - Harmonisch parkbeheer van de groenzones met 

pesticidentoets voor groenaanleg. 
- Natuurvriendelijke Leieoevers en inrichting van ‘zone voor 
groen’ in functie van natuurverbinding. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op energie- en grondstoffenvoorraad 
Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP heeft geen betrekking op energie- of 
grondstoffenvoorraad. Bij nieuwe woonprojecten kan 
nagegaan worden in welke mate een eigen voorziening in 
hernieuwbare energie haalbaar is (zonneboiler, 
fotovoltaïsche cellen, warmtepomp, …) en of de piste van 
een collectief warmtenet haalbaar is. 
Vanuit de IMOG verbrandingsoven wordt een warmtenet 
aangelegd naar het woonproject op de site 
Groeningheververij. Dit warmtenet zal langs de Leie lopen 
door het plangebied, wat de mogelijkheid biedt om ook 
binnen het plangebied aan te sluiten. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de bodem 
Referentiesituatie Het plangebied is gelegen nabij het centrum van Kuurne met 

een hoge bebouwingsdichtheid (woongebied en 
bedrijvigheid). 
Op de bodemkaart is het gebied deels gekarteerd als 
antropogene (verstoorde) bodem en deels als natte klei 
(Efp) in het oorspronkelijk alluviaal valleigebied. De 
oorspronkelijke bodem op de wat hogere gronden is vochtig 
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zandleem. 
Gezien de vroegere bedrijfsactiviteiten is historische 
bodemverontreiniging aanwezig. Volgende percelen in het 
plangebied opgenomen in het register van verontreinigde 
gronden (bodeminformatieregister): 
sectie C percelen 249f,l en k; 176z; 256b en c; 249h en b, 
259c; 258v, w, x en y. 
Op het geoloket van OVAM zijn volgende percelen 
aangeduid: 
- dossiernr: 10260.0 conf: OBO, BBO laatste: BBO-2007 
(site Gerosin) 

- dossiernr: 23451.0 conf: OBO, BBO laatste: BBO-2007 
(site Dimar) 

- dossiernr: 14001.0 conf: OBO, BBO laatste: OBO-2002 
(site Isocab) 

- dossiernr: 20221.0 conf: OBO laatste: OBO-2002 (site 
GTS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de gemeente werd verdere informatie opgevraagd over 
de inhoud van de bodemattesten. 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Er worden beperkt ongestoorde bodems aangetast, gezien 
het gebied grotendeels bebouwd is en sterk door vroegere 
vergravingen gewijzigd werd (kanalisatie van de Leie). 



 

pagina 25 

sve auteur - u kuu 02.02.07 dossier – 20151028-planmerscreeningRupKUU-2-2-Leieboorden-ontheffingsvraagII II bestand - 28 

oktober 2015 datum 

Bij een woonproject zullen grondwerken nodig zijn (bvb. 
voor ondergronds parkeren). Bij het uitgraven van de grond 
zal volgens de regelgeving op grondverzet (vanaf 250 m³ of 
bij gronden opgenomen op het bodeminformatieregister) 
een technisch verslag en bodembeheerrapport worden 
opgemaakt. 
Percelen die op het register van verontreinigde gronden 
staan worden verder opgevolgd door toepassing van het 
bodemsaneringsdecreet en de Vlarebo-reglementering. In 
een beschrijvend bodemonderzoek worden de nodige 
saneringswerken of maatregelen opgenomen om geen 
verder risico te vormen voor verdere verspreiding. Door de 
bestemmingswijziging naar wonen dienen de 
bodemsaneringsnormen voor type 3 (woongebied) als 
bodemsaneringsnorm.  
In het nieuwe RUP worden geen nieuwe activiteiten 
toegelaten die hoog risico vormen op bodemverontreiniging. 
Bedrijven met een risico voor bodemverontreinigingen 
voeren periodieke bodemonderzoeken uit om de situatie in 
kaart te brengen en indien nodig te gaan saneren.  
Een woonproject houdt bijkomende verharding in, wat ook 
reeds mogelijk was binnen de huidige bestemming als zone 
voor ambachtelijke bedrijven. Nabij de Leie wordt minder 
dens gebouwd, in 4 à 6 bouwlagen met maximaal 30 à 40% 
bebouwing (incl. niet waterdoorlatende verharding) zodat 
een groen kader gevrijwaard blijft. Bijkomende verharding 
valt onder de nieuwe stedenbouwkundige verordening 
Hemelwater (zie verder bij water). 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Milderende maatregelen - Waar mogelijk waterdoorlatende verhardingen. 
Leemten in de kennis - Infiltratiecapaciteit van de bodem. 

- Beoordeling van de bodemverontreiniging volgens de 
oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
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Effect op het water 
Referentiesituatie Watertoetskaart (besluit van de Vlaamse regering 14 

oktober 2011, gewijzigd 1 juli 2014): 
- deels niet overstromingsgevoelig  
- deels mogelijk overstromingsgevoelig  

Het mogelijks overstroombaar gebied op de watertoetskaart 
is gebaseerd op de bodemkaart (associatie Efp) en 
weerspiegelt de vroegere alluviale Leievallei. 
 
Waterwegen en Zeekanaal stelde reeds in zijn advies op het 
vorig voorontwerp (juni 2014) dat het plangebied gelegen 
is: 

- niet in een risicozone voor overstromingen 
- niet in een recent overstroomd gebied 
- deels in een van nature overstroombaar gebied 

Vroegere watertoetskaarten (indicatief): 
i. watert af naar de Leie (bevaarbare waterloop) 
ii. grotendeels niet erosiegevoelig 
iii. grotendeels (zeer) gevoelig voor 

grondwaterstroming 
iv. grotendeels niet infiltratiegevoelig 

 
De Leie is een bevaarbare waterloop en wordt beheerd door 
WenZ. In de jaren ’70 werd de Leie gekalibreerd op 1.350 
ton. Met het Seine-Schelde project wordt de Leie verder 
uitgediept tot een tonnenmaat van 4.500 ton (klasse Vb). 
Stroomafwaarts het plangebied bevindt zich de stuw van 
Harelbeke die het peil van de Leie regelt op 10,18 m. Door 
de werking van de stuw en de kalibratie/uitdieping van de 
vaarweg zijn recent geen overstromingen meer opgetreden 
waarbij de Leie in het plangebied buiten zijn oevers treedt.  
De bouw van een nieuwe sluis en stuw werd in de loop van 
2015 aangevat in het kader van het Seine-Scheldeproject. 
 
Op het zoneringsplan is het plangebied grotendeels gelegen 
in het centraal gebied (met de mogelijkheid aan te sluiten 
op de riolering en de bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur). Enkele niet bebouwde terreinen in 
het westelijk deel zijn niet aangeduid op dit zoneringsplan 
(en worden in principe gelijkgesteld met individueel te 
saneren buitengebied). 
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De gemeentelijke riolering in de Harelbeeksestraat en de  
Lt. Gen. Gérardstraat zijn een gemengde riolering. 
Langs het jaagpad is een Aquafin-collector aanwezig, deze 
voert het afvalwater af naar het RWZI van Harelbeke 
(gelegen aan de overkant van de Leie). Via de 
Doornenstraat wordt het gemeentelijk rioleringsstelsel van 
de Harelbeeksestraat aangesloten op deze collector. Boven 
de collector geldt een erfdienstbaarheid zoals het 
vrijhouden. 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP voorziet in het plangebied de mogelijkheid om 
woonprojecten te realiseren die het ‘wonen aan de Leie’ 
toelaten. Dit betekent het verder bebouwen en verharden 
van de beschikbare ruimte. Gefaseerd in de tijd kunnen ca. 
120 85 nieuwe wooneenheden gerealiseerd worden. In het 
RUP worden maximale bebouwingspercentage (incl. niet 
waterdoorlatende verharding) aangegeven waardoor het 
wonen aan de Leie in een groen kader blijft. Bij de 
meersgezinswoningen wordt het parkeren opgelegd in en 
(semi-)ondergrondse parkeergarage.  
 
Het RUP voorziet in het westelijk deel een aanpassing van 
de bestemming van ‘zone voor ambachtelijke bedrijven’ 
naar ‘zone voor wonen’, in het oostelijk deel naar ‘zone voor 
bedrijvigheid’. Een kleine ha (9.084 m²) wordt omgezet van 
‘natuurgebied’ naar ‘zone voor wonen’ of ‘zone voor 
bedrijvigheid’.  
Het RUP houdt echter netto geen extra ruimte voor 
bebouwing/verharding. Door het opleggen van maximaal 
bebouwingspercentage (incl. niet waterdoorlatende 
verharding) en de omvorming naar groene bestemming (ca. 
1 ha woonpark) en een overdruk (groene bouwvrije strook) 
is er veeleer een afname van de potentiële te urbaniseren 
oppervlakte. 
 
De voorgenomen woonprojecten nabij de Leie schetsen een 
specifieke context: 
- Leie werd gekanaliseerd en kent een (kunstmatig) 
waterpeil geregeld door de stuw van Harelbeke (10,18 m) 

- Een deel van het plangebied ligt in de vroegere 
overstroombare Leiemeersen (op de watertoetskaart als 
mogelijks overstromingsgevoelig aangeduid) 

- De bodem bestaat in de lagere gebieden uit een alluviale 
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kleibodem (Efp) die een infiltratie vrijwel onmogelijk maakt 
(de hogere gronden zijn zandleem en laten infiltratie toe 
voor zover het grondwaterpeil voldoende diep is) 

 
Tijdens de bouwwerken van grootschalige constructies kan 
een bemaling van het grondwater nodig zijn, wat een 
tijdelijke verstoring meebrengt van de grondwaterstroming. 
De bemaling van grondwater wordt voor zover technisch 
mogelijk beperkt en bij voorkeur terug geïnfiltreerd (voor 
zover haalbaar in kleibodem) of rechtstreeks afgevoerd (via 
de langsgracht) naar de Leie. Een bemaling is tijdelijk en 
mag geen permanent karakter krijgen. Bronbemalingen zijn 
meldingsplichtig (rubriek 53.2 Vlarem-indelingslijst) en valt 
onder de sectorale voorwaarden 5.53.6.1.1 van Vlarem II. 
 
Ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstromen 
permanent beïnvloeden. Gezien de nabijheid van de Leie en 
de oorspronkelijk alluviale bodem is er een ondiepe 
grondwaterstroom te verwachten richting Leie. De diepte 
van ondergrondse constructies wordt dan ook in de 
stedenbouwkundige voorschriften beperkt tot 3 meter. Het 
RUP gaat uit van semi-ondergrondse parkeergarages die niet 
volledig onder het maaiveld zitten. 
Bijkomende woongelegenheden en bedrijvigheid zorgen voor 
afvalwater, wat in de toekomst via een gescheiden riolering 
wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Aquafin-collector 
(mits toestemming van Aquafin). De aquafin collector is 
aangelegd in de bermen van de Leie, binnen de nieuwe 
bestemming ‘zone voor waterweg’. Bij aanleg van nieuwe 
(wegen)infrastructuur in het plangebied voor het 
woonproject ‘Leieboorden’ zal een gescheiden afwatering 
worden aangelegd. De regenwaterafvoer wordt voorzien via 
greppels of open grachten die tevens een infiltrerende en 
bufferende werking hebben. De voorafgaande keuringsplicht 
voor private aansluiting op riolering is een garantie voor een 
correcte scheiding tussen afvalwater en hemelwater op 
privaat domein. 
In het voorontwerp II wordt een zone voor bedrijvigheid 
behouden, waarbij nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen in 
plaats van de bestaande. Bedrijven dienen voor de lozing 
van hun bedrijfsafvalwater de nodige milieuvergunning aan 
te vragen en te voldoen aan de opgelegde 
lozingsvoorwaarden. 
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De Vlaamse milieumaatschappij stelde reeds in zijn advies 
op het vorig voorontwerp (juni 2014) dat de vuilvracht van 
de zones die niet in het centraal gebied gelegen zijn, dient 
aangesloten te worden op de riolering en dat hiertoe de 
gemeente bij het lopende openbaar onderzoek omtrent de 
stroomgebiedbeheerplannen een opmerking dient te 
formuleren om het zoneringsplan aan te passen. 
De gemeente Kuurne heeft dit zo opgevat in zijn bespreking 
met de VMM en het advies. De procedure van goedkeuring 
van de stroomgebiedsbeheerplannen door de Vlaamse 
regering loopt nog (voorzien voor december 2015).  
 
De VMM stelt in zijn advies dat voldaan werd aan de vraag 
om het zoneringsplan aan te passen i.k.v. het 
stroomgebiedsbeheerplan en dat met betrekking tot het 
grondwateraspect er verder geen significante negatieve 
effecten verwacht worden mits de regelgeving wordt 
gerespecteerd. De screening wordt gunstig geadviseerd. 
 
Bij bouwprojecten wordt de recente (van toepassing sinds 1 
januari 2014) stedenbouwkundige verordening ‘hemelwater, 
infiltratie en vertraagde afvoer’ toegepast met het oog op 
een vertraagde afvoer via infiltratie of buffering van 
hemelwater (vanaf 40 m² verharde oppervlakte). Bij een 
verkavelingsvergunning met aanleg van wegen dient 
bovendien de verharding van het openbaar domein plus 80 
m² per kavel in rekening te worden gebracht voor een 
infiltratievoorziening (of buffervoorziening voor vertraagde 
afvoer bij een afwijking op de verordening).  
 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt opgelegd om 
bij woonprojecten (verkaveling, groepsbouw, 
meergezinswoningen) te voorzien in een collectief 
waterconcept met een optimaal herbruik en infiltratie (of 
buffervoorziening voor vertraagde afvoer bij een afwijking 
op de verordening), die de individuele verplichtingen voor de 
private kavels binnen het project meeneemt.  
 
Het RUP legt de prioriteit in het voorzien van 
hemelwaterputten voor herbruik. Bij meergezinswoning(en) 
(het RUP laat bebouwing toe tot 3 à 6 bouwlagen) wordt 
opgelegd een voldoende hemelwaterput te voorzien voor 
een optimaal hergebruik over meerdere bouwlagen en 
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wooneenheden, waardoor er niet verder geïnfiltreerd of 
gebufferd dient te worden (berekeningswijze ‘afwaterende 
oppervlakte’ in het technisch achtergronddocument bij de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater 
(CIW, december 2013)).  
 
Voor de afwatering van verharde oppervlakte dient gebruik 
te worden gemaakt van brongerichte maatregelen om het 
water op een natuurlijke wijze te laten infiltreren doorheen 
of naast verhardingen. In nieuwe woningbouwprojecten 
gelegen aan de Leie dient overtollig hemelwater te worden 
afgevoerd via greppels en open grachten die tevens een 
infiltrerende en bufferende werking hebben. De afvoer van 
hemelwater kan via open grachten geïntegreerd worden in 
een omgevingsaanleg. De aanleg van nieuwe wegenis met 
straatkolken en een ondergrondse rwa-leiding zijn hier niet 
toegestaan behoudens wanneer aangetoond wordt dat dit 
technisch vereist is.  
Bij de vergunningsaanvraag van een bouwproject nabij de 
Leie zal het waterconcept een belangrijk aandachtspunt zijn. 
Bij woonprojecten (verkaveling, groepsbouw, 
meergezinswoning(en)) hoort een waternota  met een 
beschrijving van het toegepaste waterconcept waarbij 
voldoende ruimte gereserveerd wordt voor het opvangen 
van water (gescheiden afvoer, optimaal herbruik 
hemelwater, infiltreren of bufferen voor vertraagde afvoer). 
Deze ‘waternota’ dient gevoegd te worden bij een 
vergunningsaanvraag en omvat onder meer (voor zover van 
toepassing) gegevens over het optimaal herbruik van 
regenwater in meergezinswoning(en), de brongerichte 
maatregelen, de aanleg van greppels en open grachten, de 
verplichte voorzieningen voor infiltratie en vertraagde 
afvoer, de infiltratiecapaciteit van de bodem en de 
grondwaterpeilen. 
Een voorafgaandelijk overleg met de vergunningsverlener en 
de watertoetsadviesinstanties is hierbij aangewezen. Deze 
nota vormt de basis voor de beoordeling van de vergunning 
in het kader van de watertoets en de mogelijkse afwijkingen 
van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening 
hemelwater. 
 
Gezien voor het terrein nabij de Leie er maximale 
bebouwingspercentages (incl. niet waterdoorlatende 
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verharding) opgelegd worden van 30 à 40%, is er voldoende 
ruimte om een waterconcept te integreren in het ruimtelijk 
concept. Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 0.10 
bepaalt dat  
- alle handelingen en voorzieningen voor een integraal 

waterbeheer toegelaten en vergunbaar zijn in alle 
bestemmingen voor zo ver ze geen afbreuk doen aan het 
normale gebruik. 

- de principes van het integraal waterbeheer van 
toepassing zijn 

- brongerichte maatregelen dienen te worden toegepast 
Er wordt gebouwd aan de Leieboorden, wat betekent dat 
rekening wordt gehouden met in de toekomst verwachte 
peilen in de Leie bij piekafvoer. Ter hoogte van de sluis van 
Harelbeke verwacht WenZ bij extreme omstandigheden een 
maximum waterpeil op de Leie tot 10,50 meter. Een 
bouwproject in het mogelijks overstromingsgevoelig gebied 
dient hiermee rekening te houden. De stedenbouwkundige 
voorschriften voorzien het principe van ‘overstromingsveilig 
bouwen’ en een drempelhoogte van de gebouwen van  
11,5 m (10,5 m + 1 m veiligheidsmarge/reserve). De 
brochure ‘overstromingsveilig bouwen’ van de VMM biedt 
hier de nodige informatie en inspiratie om te bouwen in 
(mogelijks) overstromingsgevoelig gebied. 
 
Ophoging van het terrein (bv. om overstromingsvrij te 
bouwen), betekent dit een verlies aan natuurlijke berging als 
de Leie een hoog peil bereikt. Ophogingen van terreinen 
onder de 11 m dienen worden gecompenseerd om een 
gelijkwaardige bergingscapaciteit (in oppervlakte en volume) 
binnen het plangebied te behouden.  
 
Een belangrijk element van de watertoets vormt het 
watertoetsadvies van de waterloopbeheerder en de Vlaamse 
milieumaatschappij. Er wordt een watertoetsadvies 
gevraagd zowel binnen deze plan-MER-screeningsprocedure 
als binnen de adviesronde bij de plenaire vergadering. Deze 
(watertoets)adviezen van WenZ als waterbeheerder en van 
de VMM zullen verdere richtlijnen aangeven die 
meegenomen worden binnen de beoordeling van de plan-
MER-screening en het verdere RUP. In de fase van de 
vergunningsaanvragen is eveneens nog een 
watertoetsadvies vereist. 



 

pagina 32 

sve auteur - u kuu 02.02.07 dossier – 20151028-planmerscreeningRupKUU-2-2-Leieboorden-ontheffingsvraagII II bestand - 28 

oktober 2015 datum 

 
Specifiek voor dit plangebied is uiteraard ook de Leie als 
bevaarbare waterloop. Het domein van WenZ (vaarweg, 
oevers, Leiebermen, jaagpad, zijberm jaagpad) worden 
aangeduid als ‘zone voor waterweg’ waar alle werken en 
handelingen in functie van het beheer en inrichting van de 
Leie zijn toegelaten. Hier is er ook ruimte voor nutsleidingen 
zoals de Aquafin-collector en een warmtenet  
In het kader van het Seine-Scheldeproject en rivierherstel 
worden de oevers van de Leie in de toekomst waar mogelijk 
natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor zal de 
natuurverbindingsfunctie van de Leie versterkt worden.  
In de ruimtelijke ontwikkeling van de Leie als blauw-groene 
as past ook de infrastructuur voor waterrecreatie en -
toerisme met een jachthaven en aanverwante 
dienstverlening. Deze recreatieve functies passen binnen de 
opties van het project Seine-Scheldeverbinding en in een 
bundeling van de toeristisch-recreatieve infrastructuur op 
regionaal niveau langsheen de Leie. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Milderende maatregelen - Opleggen van een voldoende drempelhoogte (11,5 m) voor 
de gebouwen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied. 

- Terreinophoging onder het niveau van 11 m dient binnen 
het plangebied te worden gecompenseerd (behoud van een 
gelijkwaardige bergingscapaciteit (in oppervlakte en 
volume). 

- Bij vergunningsaanvraag voor 
verkaveling/groepsbouw/meergezinswoning(en) dient een 
waternota gevoegd voor een collectief waterconcept met 
onder meer (voor zover van toepassing) gegevens over het 
optimaal herbruik van regenwater in 
meergezinswoning(en), de brongerichte maatregelen, de 
aanleg van greppels en open grachten, de (collectieve) 
verplichte voorzieningen voor infiltratie en vertraagde 
afvoer, infiltratiecapaciteit van de bodem en grondwaterpeil 
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voor het globale project, incl. de verplichtingen voor de 
individuele kavels.  

- Toepassing waar mogelijk van brongerichte maatregelen 
zoals waterdoorlatende verhardingen, infiltratie in bermen 
en groenzone, open grachten, …  

- In nieuwe woningbouwprojecten gelegen aan de Leie dient 
overtollig hemelwater te worden afgevoerd via greppels en 
open grachten die tevens een infiltrerende en bufferende 
werking hebben. De aanleg van nieuwe wegenis met 
straatkolken en een ondergrondse rwa-leiding zijn hier niet 
toegestaan behoudens wanneer aangetoond wordt dat dit 
technisch vereist is. 

- Beperking in diepte van de ondergrondse constructies tot  
3 m onder het maaiveld. 

 
Leemten in de kennis - Fasering in de ontwikkeling van het woongebied. 

- Infiltratiecapaciteit van de bodem en grondwaterpeil. 
- Toekomstige debieten van de Leie en bijhorende maximale 
waterpeilen in functie van klimaatsverandering. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren 
Referentietoestand Er zijn geen gekende knelpunten in het plangebied met 

betrekking tot luchtkwaliteit die specifiek met het plangebied 
verbonden zijn. De belangrijkste emissiebronnen in de ruime 
omgeving zijn het verkeer, de huisvuilverbranding (IMOG), 
maar zonder gekende overschrijding van de emissienormen.  
Uit de VMM-gegevens zijn voor de regio Waregem-Kortrijk 
sporadisch nog een overschrijding van de normen voor fijn 
stof en stikstofverbindingen. 
De luchtkwaliteit in de regio is volgens het VMM-geoloket 
van een matige goede kwaliteit op basis van de resultaten 
2010-2012: een totale index van 6 (middelmatige kwaliteit), 
een gemiddelde PM10-concentratie van 26-30 µg/m³, tussen 
de 26 en 30 overschrijdingen per jaar van de 50 µg/m³ fijn 
stof en een gemiddelde NO²-concentratie van 21-25 µg/m³. 
Deze resultaten tonen een verbetering t.o.v. de vorige 
jaren. 
Bij de milieudienst van de gemeente kwamen geregeld 
klachten over ’mazoutgeur’ veroorzaakt door het bedrijf 
GTS. Deze problemen zijn ondertussen grotendeels opgelost 
(geurhinder enkel nog sporadisch). 
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Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Bijkomende wooneenheden en bedrijvigheid leiden tot een 
uitstoot van verbrandingsgassen naar de lucht. Door 
toepassing van het energieprestatiedecreet en de 
isolatienormen bij nieuwe gebouwen (woningen, kantoren, 
…) blijft dit beperkt. Vanaf 2012 geldt voor nieuwe 
woongelegenheden een minimaal E-peil van 70 (zal in de 
toekomst ten gevolge van Europese richtlijnen nog verder 
afnemen). Door een aantal nieuwe woningeenheden in het 
plangebied kunnen anderzijds een aantal oudere en slecht 
geïsoleerde huizen afgebouwd worden. Globaal is er dus 
veeleer een nettowinst in afbouw van de totale uitstoot van 
broeikasgassen. 
Een belangrijke bijdrage tot de emissies wordt door het 
verkeer veroorzaakt met een toegenomen uitstoot van CO2, 
fijn stof, NOX, ... . Het centrum van Kuurne heeft een 
verzorgingsfunctie als kern en biedt uitgebreide diensten en 
handelszaken aan. Het extra verkeer blijft dan ook relatief 
beperkt t.o.v. de bestaande verkeersvolumes (zie verder bij 
mobiliteit). Bovendien worden de bedrijfsactiviteiten beperkt 
en valt een deel van het bedrijfsgebonden transport 
grotendeels weg. 
Eveneens wordt binnen het plangebied blijft het oostelijk 
deel ‘zone voor bedrijvigheid’. De stedenbouwkundige 
voorschriften laten echter geen sterk verkeersgenererende 
activiteiten toe.  
Door de ligging aan de Leie kunnen bedrijven als GTS 
gebruik maken van het watertransport. Dit was dan ook een 
belangrijk element in de vestiging van GTS op deze locatie. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op het geluid 
Beoordeling van de Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen recente of 
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voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

structurele klachten over lawaaihinder. Mogelijke 
geluidsbronnen bevinden zich ook aan de overzijde van de 
Leie (grondgebied Harelbeke). 
De nieuwe hoofdfunctie van het plangebied wordt het 
residentieel wonen aan de Leie in een groen kader. Er 
worden in het plangebied geen lawaaierige activiteiten 
toegelaten die niet in overeenstemming zijn met een 
woonfunctie. Afbraak en bouwwerken kunnen overdag 
lawaaihinder betekenen, maar zijn van tijdelijke aard. 
De bestaande bedrijvigheid kan behouden worden 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
milieuvergunningen. Binnen het oostelijk plangebied (zone 
voor bedrijvigheid) kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen. 
In de milieuvergunning kunnen de voorwaarden opgelegd 
worden in functie van de woonomgeving. 
Bijkomende woningen en nieuwe bedrijven betekenen een 
toename van het verkeer op deze plek (zie verder bij 
mobiliteit). Het verkeerseffect blijft echter beperkt tot het 
private verkeer zoals woon-werkverkeer van de bewoners. 
Er wordt geen doorgaand verkeer aangetrokken en de 
bouwprojecten zijn als een soort ‘woonerf’ te beschouwen. 
De zone voor bedrijvigheid is bedoeld voor kleine en 
middelgrote bedrijven, met een beperkte verkeersgeneratie. 
De stedenbouwkundige voorschriften laten echter geen sterk 
verkeersgenererende activiteiten toe. De bestaande 
bedrijven zoals GTS kunnen echter hun activiteiten verder 
zetten.  
 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
 
Effect op het licht 
Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen recente of 
structurele klachten over lichthinder. Mogelijke lichtbronnen 
bevinden zich ook aan de overzijde van de Leie (bedrijven 
en N43 op grondgebied Harelbeke). 
Het openbaar domein van het plangebied zal van openbare 
verlichting worden voorzien. De gemeente zal, 
overeenkomstig het lichtplan, hierbij aandacht hebben voor 
energiezuinige verlichtingsarmaturen en een functionele 
verlichting van de omgeving. Hierbij wordt meer en meer 
gebruik gemaakt van Ledverlichting die toelaat meer gericht 
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te verlichten. 
Het verstrooien van licht naar de omgeving, vooral naar de 
Leie moet minimaal gehouden worden.  

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap 
Referentiekader Het plangebied bestaat voornamelijk uit bestaande 

woningen (zowel oude als recente), oude bedrijfsloodsen, 
recente bedrijfsgebouwen met groenbuffer aan de Leie en 
een private tuinen met parkachtig karakter. Aan de overkant 
van de Leie ligt een hoofdzakelijk industriële omgeving 
(verbrandingsoven, bedrijven, ...), met uitzondering van een 
opgevulde Leiemeander (door WenZ als parkgebied ingericht 
en beheert). 
De open ruimte in de Leievallei behoort in de 
landschapsatlas tot een relictzone. Het plangebied is echter 
voornamelijk stedelijk en valt buiten deze relictzone (de 
nabijgelegen Leiemeersen en Heulebeekvallei ten westen 
van het plangebied behoren wel tot de relictzone). 
De gemeente Kuurne kent, net als andere gemeenten langs 
de Leie, een rijke vlasgeschiedenis. Dit verleden komt nog 
duidelijk tot uiting in het straatbeeld van de 
Harelbeeksestraat. Ten westen van het plangebied biedt de 
site ‘Verschaeve’ nog een globaal beeld van dit industrieel 
erfgoed. 
Er zijn geen beschermde monumenten in het plangebied. 
Ten oosten van het plangebied is een beschermd stad- en 
dorpsgezicht ‘omgeving Banmolens’ met het gebouw als 
beschermd monument. 
Een 20-tal gebouwen in de Harelbeeksestraat zijn 
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
(gebouwen uit het interbellum en uit het vlasverleden van 
de gemeente). De panden op deze inventaris worden 
besproken en geëvalueerd in het voorontwerp 4. Inventaris 
Bouwkundig erfgoed. 
Op de centrale archeologische inventaris zijn binnen het 
plangebied drie zones aangeduid: 
- Kasteel Coucke, een versterkt kasteel met omwalling uit de 
late middeleeuwen (de omwalling kan deels terug 
gevonden worden in de meerledige vijverpartij) 

- Site met walgracht uit de late middeleeuwen in de 
Harelbeeksestraat (volledig verdwenen door de bebouwing) 
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- Bij de werken aan de brug (Vlasstraat) werden resten uit 
de late Bronstijd gevonden (zwaard van de Karpertong 
variant met greeptong) – de cai vermeldt wel dat de 
herkomst van deze losse vondst wetenschappelijk niet zo 
betrouwbaar is 

Aan de overzijde van de Leie is voornamelijk materiaal 
gevonden uit de midden-Romeinse tijd (bewoning). 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP biedt ruimte aan een programma voor een 
woonontwikkeling met een diverse typologie aan woningen 
(maximaal tot 6 bouwlagen).  
Op heden is het plangebied nog ‘zone voor ambachtelijke 
bedrijven’ met diverse bedrijven, sommige leegstaand, en 
biedt weinig beeldkwaliteit. Het RUP met zijn 
woonontwikkeling zal dus een afwerking vormen aan de Leie 
en kan als een verbetering beschouwd worden t.o.v. de 
bestaande en rommelige situatie. Met de uitvoering van het 
plan ontstaat er een waterfront aan de Leie als tegengewicht 
voor het verder vaak industrieel karakter langs de Leie 
(onder meer aan de overzijde in Harelbeke).  
In het oostelijk deel van het plangebied kunnen de bedrijven 
behouden blijven en blijft de bestemming ‘zone voor 
bedrijvigheid’. Een aantal groenschermen binnen de ‘zone 
voor groen’ zorgen voor de nodige afscherming en integratie 
van de bedrijfsgebouwen t.o.v. de Leieboorden (onder meer 
GTS). 
Het RUP voorziet groene en openbare ruimte, met een 
positieve invloed op de ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit. Langs jaagpad en de Leie is een groene gordel als 
groenscherm/integratie van de achterliggende bedrijven of 
als publiek groen t.a.v. de toekomstige woonprojecten. 
De inplanting van de nieuwe woonprojecten, kwaliteit van 
het openbaar domein en inrichting van de Leieboorden 
vormen een essentieel onderdeel van het toekomstproject.  
Bestaande groene ruimte zoals een tuin met parkkarakter 
wordt behouden zodat de bestaande kwaliteiten niet 
verloren gaan. Door het voorzien van groene ruimte en 
publieke functies wordt deze nieuwe (woon)ontwikkeling 
onderdeel van een blauw-groen netwerk doorheen de regio.  
De gebouwen op inventaris bouwkundig erfgoed werden 
geëvalueerd op basis van drie parameters (deel van een 
geheel, kenmerkende waarden, bouwfysische toestand) en 
ondergebracht in drie categorieën: 
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- Categorie 1: behoud niet noodzakelijk (4 gebouwen):  
Het kasteel Coucke verkeert in een dusdanig slechte 
bouwfysische toestand dat het behoud niet langer 
haalbaar is 

- Categorie 2: behoud typologie (8 gebouwen):  
wordt op het verordenend plan weergegeven als 
waardevolle bebouwing 

- Categorie 3: maximaal behoud (8 gebouwen):  
wordt op het verordenend plan weergegeven als zeer 
waardevolle bebouwing 

Agentschap onroerend erfgoed stelde reeds in zijn advies op 
het vorig voorontwerp (juni 2014) als maatregel te voorzien 
voor het behoud van het groen op de site kasteel Coucke. 
Op deze site geldt een maximum percentage van 30% 
bebouwing inclusief verharding. In het voorschrift 0.1 is de 
‘inpassing in de landschappelijke context’ als aandachtspunt 
ingeschreven. Hiermee is een kader gecreëerd voor het 
behoud van het groen karakter van deze site. 
Een aanduiding als categorie 1 betekent echter niet dat de 
gebouwen verdwijnen uit de inventaris, er moet nog steeds 
een advies gevraagd worden bij een volledige sloping aan 
het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Agentschap onroerend erfgoed stelde reeds in zijn advies op 
het vorig voorontwerp (juni 2014) als milderende maatregel 
op te nemen dat het kasteeltje Coucke grondig dient 
gedocumenteerd te worden bij afbraak. 
Dit kan door de gemeente opgelegd worden bij de 
stedenbouwkundige vergunning waarbij het agentschap 
advies gevraagd wordt. 
Mogelijks zijn er nog archeologische sporen aanwezig in de 
bodem, maar het bodemarchief is reeds grotendeels 
verstoord door bebouwing en/of vergraving in het verleden. 
Bij de grootschalige bouwwerken, vooral met een belangrijk 
grondverzet, dient de nodige aandacht te worden besteed 
aan de eventuele aanwezigheid van sporen in het 
bodemarchief (crf. decreet voor de bescherming van het 
archeologisch patrimonium, nu opgenomen in het 
erfgoeddecreet). 
Agentschap onroerend erfgoed stelde reeds in zijn advies op 
het vorig voorontwerp (juni 2014) dat geen rekening wordt 
gehouden met al dan niet gekende archeologische waarden 
en dat een landschappelijk vooronderzoek nodig is om na te 
gaan of archeologisch vooronderzoek nodig is. Op de locatie 
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‘kasteel Coucke’ zal steeds een archeologisch vooronderzoek 
nodig zijn. 
Deze bemerkingen worden voldoende ondervangen vanuit 
de sectorale wetgeving. In het nieuwe erfgoeddecreet wordt 
de opmaak van een archeologienota voorzien op potentieel 
interessante sites. Vanuit ruimtelijke ordening is het niet 
aangewezen om sectorale wetgeving op te nemen in de 
verordenende voorschriften. 
 
Het agentschap Onroerend erfgoed stelt in zijn advies geen 
bezwaar te hebben vanuit standpunt onroerend erfgoed. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
tansformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Milderende maatregelen Architectorale vormgeving en kwaliteit zijn noodzakelijk om 
de Leieboorden tot een kwalitatief geheel te brengen. 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de mobiliteit 
Referentiesituatie De gemeente Kuurne beschikt over een goedgekeurd 

mobiliteitsplan. Kuurne heeft dan ook een centrum met een 
druk doorgaand verkeer (vooral personenwagens maar ook 
vrachtvervoer), zonder dat dit tot structurele 
verkeersverzadiging leidt. De verkeersleefbaarheid en –
veiligheid in Kuurne is dan ook een permanent 
aandachtspunt. 
De Harelbeeksestraat (lokale weg type II) als verbinding 
tussen Kuurne en Harelbeke is een druk bereden 
verbindingsweg die via de N43 aansluiting geeft op het 
hoofdwegennet. De Harelbeeksestraat is tevens een lokale 
fietsroute. 
De Doornenstraat en de Lt. Gen. Gérardstraat geven 
aansluiting op het jaagpad en zorgen voor een lokale 
ontsluiting. 
Een aantal bedrijven worden via de Harelbeeksestraat 
ontsloten. Het bedrijf GTS wordt reeds ontsloten op de 
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Vlasstraat en kan via Harelbeke het hoofdwegennet 
bereiken. 
In de Harelbeeksestraat is er een bushalte op de lijn 
Kortrijk-Kuurne. 
In de nabijheid van Kuurne vinden we een treinstation in 
Harelbeke en Kortrijk (respectievelijk op zo’n 3 en 5 km van 
het plangebied) met vlotte verbindingen. 
Het jaagpad langs de Leie is onderdeel van zowel het primair 
functioneel als recreatief netwerk. Het jaagpad is een 
dienstweg voor het beheer van de waterweg en in principe 
niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Twee 
(zonevreemde) woningen kunnen op vandaag evenwel enkel 
via dit jaagpad bereikt worden. 
De Leie is een bevaarbare waterweg en een belangrijke 
transportas voor goederen via de binnenvaart. Met het 
Seine-Schelde project wordt de Leie verder opgewaardeerd 
tot klasse Vb (duwvaart met 4.500 ton). De nodige 
aanpassingswerken (uitdieping, bochtverbredingen) aan de 
gekanaliseerde rivier staan hiervoor geprogrammeerd (werd 
aangevat in 2015). 
Het bedrijf GTS maakt gebruik van transport via de 
binnenvaart over de Leie (aanvoer van brandstoffen via 
tankschip). 
 

Beoordeling van de 
voorgenomen planopties met 
de mogelijke effecten 

Het RUP voorziet voor het binnengebied waar een aantal 
woonprojecten zijn gepland in een ontsluiting voor 
autoverkeer naar de Harelbeeksestraat of naar de Lt. Gen. 
Gérardstraat. Hiermee krijgen ook de twee woningen die 
nog via het jaagpad ontsloten worden, een aansluiting en 
kan het jaagpad effectief autovrij gemaakt worden. 
Het centrum van Kuurne heeft een verzorgingsfunctie als 
kern en biedt uitgebreide diensten en handelszaken aan 
voor de normale behoeften van de bewoners.  
In het voorontwerp I (juni 2014) werd nog uitgegaan van 
een nabestemming van de site GTS naar wonen bij het 
beëindigen van de activiteiten. In het nieuw voorontwerp II 
blijft de site GTS ‘zone voor bedrijvigheid’ waardoor het 
maximaal aantal woningen binnen het plangebied van 125 
teruggebracht wordt op 85. 
De ca. bijkomende 120 85 woningen zullen (gefaseerd) voor 
extra verkeer zorgen, maar dit wordt gespreid zowel in tijd 
als ruimte en blijft relatief beperkt t.o.v. de bestaande 
verkeersintensiteit doorheen Kuurne en Harelbeke.  
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Dienst MER vraagt op een meer kwantitatieve manier de 
verkeersgeneratie en de mogelijke effecten op de 
verkeersstroming te bespreken. De ca. 120 85 woningen 
zorgen volgens de kengetallen in piekmomenten voor een 
bijkomende ca. 65 45 autobewegingen per uur vanuit de 
nieuwe woonzones gedurende de spits. Dit is een beperkte 
toename t.o.v. het huidige verkeer in de Harelbeeksestraat 
waardoor het effect op de verkeersstroming beperkt zal 
blijven. 
 
Agentschap Wegen en verkeer stelde reeds in zijn advies op 
het vorig voorontwerp (juni 2014) dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten zijn met volgende bemerkingen: 
- dat de verkeersgeneratie van 120 wooneenheden niet 

klein is en stelt zich de vraag of het aansluitend wegennet 
dit bijkomend verkeer kan dragen 

- het niet de bedoeling kan zijn dat lokale bedrijvigheid een 
grote verkeersgeneratie veroorzaakt; de activiteit dient 
van een laag-dynamisch niveau te zijn. 

De verkeerssituatie in het centrum van Kuurne werd met de 
gemeente doorgesproken. Binnen de maatregelen van het 
mobiliteitsplan stellen zich geen bijkomende problemen. 
Weliswaar kan er tijdens de spits een toename zijn van de 
verkeersdruk. Bovendien zorgt het RUP voor fietsdoorsteken 
waardoor het gebruik van het jaagpad als fietsverbinding 
geoptimaliseerd wordt. 
 
Bij de vraag tot ontheffing aan de dienst 
milieueffectrapportage besliste de dienst tot uitstel (mail van 
3 december 2014): “AWV vraagt om aan te tonen dat het 
bestaand aansluitend wegennet het bijkomend verkeer zal 
kunnen dragen. De opgenomen motivering laat echter 
uitschijnen dat er wel degelijk effecten zullen optreden. Er 
dient duidelijk te worden onderbouwd dat het bestaande 
wegennet het bijkomend verkeer zal kunnen verwerken en 
het voorgenomen plan dus geen aanzienlijke effecten met 
zich meebrengt, bijvoorbeeld dat er nog restcapaciteit is op 
de voornaamste ontsluitingswegen van het plangebied. “ 
Er werd een verkeersstelling uitgevoerd in februari 2015 in 
de Harelbeeksestraat gedurende één week (overzicht in 
bijlage). Hieruit blijkt de maximale piek 419 voertuigen per 
uur (beide richtingen samen), terwijl de theoretische 
capaciteit van een lokale verbindingsweg 1000 en in functie 
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van de verkeersleefbaarheid 650 per uur en per rijrichting 
bedraagt. Het maximum aantal pae/h/richting ligt dus op 
ongeveer de helft van de maximumcapaciteit i.f.v. 
verkeersleefbaarheid. Er is dus geen verkeerscongestie 
aanwezig en het bijkomende verkeer vanuit de bijkomende 
85 woningen (piek van 45 bewegingen per uur) voorzien in 
het plan, kunnen opgevangen worden.  
 
Departement Mobiliteit en Openbare werken en het 
agenschap Wegen en Verkeer  stellen in hun advies dat 
tegemoet werd gekomen aan de eerder geformuleerde 
opmerkingen en, gezien nu aangegeven wordt dat de 
doorstroming op de aanliggende wegen en de ontsluiting 
verzekerd is, de planopties geen negatieve 
mobiliteitseffecten veroorzaken. 
 
Een vlotte doorstroming richting Kortrijk en richting 
Harelbeke blijft cruciaal om verkeersknelpunten te 
vermijden. De nieuwe residentiële ontwikkeling dient verder 
geïntegreerd te worden binnen de uitvoering van het 
mobiliteitsplan Kuurne door de nodige verkeersmaatregelen 
te nemen, infrastructuur aan te passen en een flankerend 
beleid om de groei van de automobiliteit af te remmen ten 
voordele van openbaar vervoer en zachte mobiliteit. De 
stedenbouwkundige voorschriften voorzien minimum 2 
fietsstallingen per wooneenheid voor meergezinswoningen. 
De parkeerbehoefte wordt in de stedenbouwkundige 
voorschriften vastgelegd om 1 parkeerplaats per 
eengezinswoning bij aaneengesloten bebouwing, 2 
parkeerplaatsen per eengezinswoning bij (half-)open 
bebouwing en 1,5 per eenheid in appartement. Het parkeren 
wordt telkens op eigen terrein opgevangen. In de zone voor 
meergezinswoningen dient het parkeren collectief te worden 
voorzien in (half) ondergrondse parkeergarages. Op deze 
manier wordt geen extra parkeerdruk gelegd op het 
openbaar domein. Ook binnen de 
gemeenschapsvoorzieningen dient op eigen terrein 
voldoende parkeer- en circulatieruimte te worden voorzien. 
Het deel van het plangebied dat gereserveerd blijft voor 
kleine en middelgrote bedrijven, wordt ontsloten via de 
Harelbeeksestraat. De stedenbouwkundige voorschriften 
laten sterk verkeersgenererende activiteiten niet toe. De 
toegang tot de bedrijven dient op een gebundelde manier te 
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verlopen. Op termijn, na een herinrichting va de site GTS 
dienen de bedrijven rechtstreeks toegang te krijgen via de 
rotonde. Het bedrijf GTS kan rechtstreeks ontsluiten op de 
Vlasstraat. Dit bedrijf dient verder optimaal gebruik te 
maken van het watertransport via de Leie. Binnen het 
Seine-Schelde project wordt deze vaarweg verder 
uitgebouwd als een Europese hoofdtransportas.  
Waterwegen en Zeekanaal stelde reeds in zijn advies op het 
vorig voorontwerp (juni 2014) dat het agentschap er 
principieel aan gehouden is om watergebonden 
bedrijvenzones en activiteiten te behouden  en ziet 
‘watergebonden bedrijvigheid’ als een wenselijk 
planalternatief. 
In het kader van de Seine-Schelde verbinding is het 
inderdaad wenselijk ruimte voor watergebonden 
bedrijvigheid te voorzien op de sites die hiervoor ruimtelijk 
geschikt zijn. In dit concreet geval waarbij de site volledig 
omgeven is door een woongebied, relatief kleinschalig is en 
met een mindere bereikbaarheid voor vrachtverkeer, is het 
een weloverwogen beleidskeuze van de gemeente om 
binnen het RUP enerzijds woongebied en anderzijds (lokale) 
bedrijvigheid te bestemmen. 
Eveneens is op het gewestplan een natuurgebied aangeduid 
tussen de waterweg en de zone waar de bedrijven gevestigd 
zijn; deze zone wordt in het RUP omgevormd tot ‘zone voor 
groen’. Deze zone maakt in de praktijk moeilijk om 
activiteiten langs het water te linken aan de industriële 
activiteiten. Gezien er betere plaatsen voor watergebonden 
activiteiten, ziet de gemeente Kuurne af om hier deze zone 
specifiek te bestemmen als zone voor watergebonden 
bedrijven. Anderzijds sluit de bestemming ‘zone voor 
bedrijven’ niet uit dat zich bedrijven vestigen die gebruik 
maken van de ligging aan de Leie. 
Het agentschap Waterwegen en Zeekanaal stelt in zijn 
advies geen opmerkingen te hebben op het onderzoek tot 
plan-MER-plicht. W&Z verwacht geen aanzienlijke 
milieueffecten ten gevolge van dit plan. 
 

Nulalternatief Behoud van de huidige gewestplanbestemming als ‘zone 
voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ kan doorheen het 
plangebied leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten met een 
mogelijke hinder voor de omgeving. Hierbij kan de gewenste 
transformatie van de Leieboorden naar kerngebonden en 
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kwalitatief wonen (met behoud van groene ruimte en een 
beperkte zone voor lokale bedrijven) niet doorgevoerd 
worden.  

Milderende maatregelen - Scheiding doorvoeren tussen het autoverkeer en het 
langzaam verkeer (werd geïntegreerd in het verordenend 
plan). 
- Bevordering van openbaar vervoer.(is geïntegreerd in het 
mobiliteitsbeleid van de gemeente) 

Leemten in de kennis /  
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 

5.1.4 Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten 

Globaal overzicht aanzienlijk effect  
ja/nee 
Effect op  
- gezondheid en veiligheid van de mens nee 
- ruimtelijke ordening nee 
- biodiversiteit, flora en fauna nee 
- energie en grondstoffenvoorraad nee 
- bodem nee 
- water nee 
- atmosfeer en klimatologische factoren nee 
- geluid nee 
- licht nee 
- stoffelijke goederen en cultureel erfgoed nee 
- landschap nee 
- mobiliteit nee 
 
Gezien de beperkte omvang van het plan en de beperkte ingrepen zijn er weinig tot geen 
effecten met een grote invloed te verwachten. 

5.2 De kenmerken van plannen en programma’s 

5.2.1 De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met 
betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing 
van hulpbronnen 

Het RUP heeft geen betrekking op hulpbronnen. 
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5.2.2 De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van die 
welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt 

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 
Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend. 

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

Niet relevant voor dit RUP. 

5.2.4 Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan 

Zie punt 5.1. 

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

Niet relevant. 

6 Conclusie 

Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de 
mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige referentiesituatie en de voorkomende 
milderende maatregelen en toepassing van de geldende reglementering, geen aanzienlijke 
milieueffecten verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen tot opmaak van 
een plan-MER. 
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Bijlage: verkeerstelling in de Harelbeeksestraat 
 
 



max. aantal voertuigen per uur (in beide richtingen samen) 419
gem. aantal voertuigen per uur (in beide richtingen samen) 143,08
max. aantal vrachtwagens (met of zonder trailer) 22
gem. aantal vrachtwagens (met of zonder trailer) 6,17
aandeel zwaar verkeer 4,32 %
=> max. aantal pae/u/richting 218,76

capaciteit (in pae/u/richting) theoretisch i.f.v. verkeersleefbaarheid
lokale verbindingsweg 1000 650
wijkverzamelweg 1000 400

conclusie
max. aantal pae/u/richting ligt op ongeveer de helft van de maximumcapaciteit i.f.v. verkeersleefbaarheid
er is dus zeker nog geen verkeerscongestie aanwezig

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

vr
 1
3:
00

‐1
4:
00

vr
 1
7:
00

‐1
8:
00

vr
 2
1:
00

‐2
2:
00

za
 1
:0
0‐
2:
00

za
 5
:0
0‐
6:
00

za
 9
:0
0‐
10
:0
0

za
 1
3:
00

‐1
4:
00

za
 1
7:
00

‐1
8:
00

za
 2
1:
00

‐2
2:
00

zo
 1
:0
0‐
2:
00

zo
 5
:0
0‐
6:
00

zo
 9
:0
0‐
10
:0
0

zo
 1
3:
00

‐1
4:
00

zo
 1
7:
00

‐1
8:
00

zo
 2
1:
00

‐2
2:
00

m
a 
1:
00

‐2
:0
0

m
a 
5:
00

‐6
:0
0

m
a 
9:
00

‐1
0:
00

m
a 
13

:0
0‐
14
:0
0

m
a 
17

:0
0‐
18
:0
0

m
a  
21

:0
0‐
22
:0
0

di
 1
:0
0‐
2:
00

di
 5
:0
0‐
6:
00

di
 9
:0
0‐
10
:0
0

di
 1
3:
00

‐1
4:
00

di
 1
7:
00

‐1
8:
00

di
 2
1:
00

‐2
2:
00

w
o 
1:
00

‐2
:0
0

w
o 
5:
00

‐6
:0
0

w
o 
9:
00

‐1
0:
00

w
o 
13

:0
0‐
14
:0
0

w
o 
17

:0
0‐
18
:0
0

w
o 
21

:0
0‐
22
:0
0

do
 1
:0
0‐
2:
00

do
 5
:0
0‐
6:
00

do
 9
:0
0‐
10

:0
0

do
 1
3:
00

‐1
4:
00

do
 1
7:
00

‐1
8:
00

do
 2
1:
00

‐2
2:
00

vr
 1
:0
0‐
2:
00

vr
  5
:0
0‐
6:
00

vr
 9
:0
0‐
10
:0
0

vr
 1
3:
00

‐1
4:
00

Aa
nt
al
 v
oe

rt
ui
ge
n 
(in

 b
ei
de

 ri
ch
tin

ge
n 
sa
m
en

)

Aantal passerende voertuigen per uur

Tweewielers

Auto

Bestelwagen

Vrachtwagen

Vrachtwagen Trailer

Totaal



schaal: 1:7.500

watertoets

Legende

0 250 500 Meters

plangebied

overstromingsgevoelige gebieden
niet overstromingsgevoelig
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig

GEMEENTE KUURNE
RUP 2.2 Leieboorden

waterlopen
bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek 

Bronnen: 
Waterlopen (Vlaamse Hydrografische Atlas), VMM/AGIV, juli 2014
Overstromingsgevoelige gebieden, VMM/AGIV, april 2014



sevesobedrijven

landschapsatlas

0 250 500 Meters

stedelijk gebied kortrijk

Heulebeek

!Ghekiere Trans Shipment NV

schaal:
bodemkaart

plan-MER screening 1

Legende

1:10.000

biologische waarderingskaart

0 0,5 1 Kilometers

plangebied

biologische waarderingskaart

landschapsatlas

bodemkaart

sevesobedrijven

ankerplaatsen
lijnrelikten

% puntrelikten
reliktenzone
traditionele landschappen

01. Antropogeen
04. Vochtig zand

09. Nat zandleem
10. Vochtig zandleem
11. Droge zandleem
15. Natte klei

05. Droog zand

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, 
waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en 
zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

INBO/AGIV, september 2010 RWO/AGIV, augustus 2001

VLM/AGIV, 2001 LNE, april 2012

GEMEENTE KUURNE
RUP 2.2 Leieboorden

! lage drempel



zoneringsplan

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

0 250 500 Meters

schaal:
infiltratiegevoelige bodems

plan-MER screening 2

Legende

1:10.000

waterlopen

plangebied

grondwaterstromingsgevoelige gebieden
geen informatie beschikbaar
zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

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

VMM/AGIV, juli 2006

VMM/Gemeenten, 2009VMM/AGIV, juli 2006

GEMEENTE KUURNE
RUP 2.2 Leieboorden

VMM/AGIV, juli 2014

waterlopen (VHA)
bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek 


