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1. Situering

1.1. Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen ten noorden van het centrum van Waregem. Het plangebied 
omvat het noordelijke deel van de stationsomgeving van Waregem gelegen tussen 
de spoorlijn nr. 75 Kortrijk-Waregem-Gent, de Hugo Verrieststraat, de Boulezlaan, de 
Vandewoestijnelaan, de Koningin Fabiolalaan, de Ter Elststraat en de Vijfseweg. 

Het gebied ligt afgesneden van de stadskern door de spoorinfrastructuur die op een talud 
ligt, ongeveer 4 à 5 meter hoger dan het maaiveld. 

1.2. Onderwerp van het RUP

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Waregem, 
de  nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 
19 april 2007.  Het RUP voorziet in een passende bestemming voor de noordelijke 
stationsomgeving van Waregem en legt ook de randvoorwaarden voor de inrichting van 
het gebied vast.

Binnen dit plangebied bevindt zich de site Fabrieksstraat, die op heden bestemd is 
voor bedrijvigheid, maar reeds enkele jaren geen industriële activiteiten meer herbergt 
en grotendeels leeg staat. Rekening houdende met de nabijheid van het station van 
Waregem, dat enkele jaren geleden de IC-status heeft gekregen, en de omliggende 
woonzones biedt deze site de opportuniteit om het om te vormen tot stedelijk 
reconversieproject met wonen en andere stedelijke functies. In dit RUP worden de 
gewenste bestemming en inrichtingsprincipes voor dit reconversieproject vastgelegd.

In het RUP worden ook ook ruimtelijke uitspraken geformuleerd voor de publieke ruimte 
achteraan (= noordelijke zijde) het station dat op vandaag volledig wordt ingepalmd 
door de stationsparking. In de toekomst wenst de stad hier tot een kwaliteitsverbetering 
te komen. In het RUP zal daarom ook de mogelijkheid worden geboden om de 
stationsparking her in te richten met een volwaardig plein en meer ruimte voor 
voetgangers,  etsers en groen. En in de plannen wordt ook de nieuwe  etssnelweg 
geïntegreerd, die reeds tussen Zulte en Waregem werd gerealiseerd en waarbij de ambitie 
bestaat om deze  etssnelweg ook te realiseren tussen Waregem en Kortrijk. 

In het RUP worden ook de gewenste bestemming en inrichting voor de bestaande 
bouwblokken tussen de Boulezlaan, de Koningin Fabiolalaan, Ter Elststraat en de Vijfseweg  
behandeld. Voor het parkgebied aan de Vandewoestijnelaan wordt ook de mogelijke 
herbestemming onderzocht. 
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2. Feitelijke toestand

2.1. Begrenzing van het plangebied

Het gebied wordt ten zuiden begrensd door het talud van de spoorweg. Daarnaast 
wordt het plangebied begrensd door de Hugo Verrieststraat, de Boulezlaan, de Koningin 
Fabiolalaan, de Ter Elststraat en de Vijfseweg. 

Ten noorden, in het eerste deel van de Boulezlaan dat evenwijdig loopt aan de spoorweg, 
wordt het gebied begrensd door een aaneengesloten gebouwen met enkele waardevolle 
panden. Verder de Boulezlaan volgend, strekt er zich een woonwijk uit met vooral open 
bebouwing richting St. Eloois-Vijve. Het plangebied omvat ook het parkgebied gelegen 
tussen de Koningin Fabiolalaan, de Ter Elststraat en de Vandewoestijnelaan. 

In het noordwesten raakt het gebied aan een sociale woonwijk die opgebouwd is uit 
verschillende units van rijwoningen met collectieve groene ruimten grenzend aan de Hugo 
Verrieststraat. Verder op de Hugo Verrieststraat, terugkerend naar het centrum is er een 
aaneengesloten bebouwingstypologie waarin ook een buurtwinkel aanwezig is. 

Ten noordoosten vormt de Vijfseweg de grens van het plangebied. Aan de overkant van de 
Vijfseweg is er mogelijkheid tot doorsteek/aansluiting richting het open-ruimtegebied van 
de Gaverbeek. Het plangebied heeft potenties om verbonden te worden met deze groene 
long en zo een belangrijke link te kunnen maken voor de omringende bewoners alsook 
voor bewoners uit het centrum. 

2.2. Ruimtelijke informatie

2.2.1. Deelgebieden in het plangebied

In het plangebied van het RUP onderscheiden we vijf deelgebieden:

1 bouwblok Fabrieksstraat - Hugo Verrieststraat : 

De site kan als één bouwblok worden gepercipieerd waarbij het overgrote deel bestaat uit 
leegstaande fabriekspanden en elke hoek hierop aansluitend afgewerkt is met woningen. 
Op de randen vinden we verschillende bebouwingsvormen terug: van compacte 
rijwoningen tot vrijstaande woningen. 

In het zuiden langs de spoorweg bevindt zich een doodlopend straatje, de Fabrieksstraat, 
die toegang biedt aan 14 compacte rijwoningen. De noordelijke façade van de 
Fabrieksstraat bestaat uit een blinde fabrieksmuur van circa 6 meter hoog. De zuidelijke 
façade toont de voorkanten van de rijwoningen, die met hun achtertuinen naar de 
verhoogde spoorweg toe staan. Langs deze achtertuinen en parallel met de spoorweg, 
loopt er een breed  etspad dat ook gebruikt wordt om deze tuinen te ontsluiten.

Op de zuidwestelijke hoek komt dit  etspad uit op een ander straatje dat ook parallel 
langs de spoorweg aansluit op de Hugo Verrieststraat. Hier zijn de voorkanten van enkele 
woningen gericht naar de spoorweg die hier op de muur van de verhoogde spoorweg 
uitkijken. De rest van dit straatje bestaat uit garages en achteraan een vrijstaande woning. 

1

2

3

4

5
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In het westelijke deel van de Hugo Verrieststraat bevindt zich een halfopen 
bebouwingsvorm vanaf de spoorlijn tot in de eerste bocht. Dit loopt ten noordwesten - 
buiten het plangebied - over in een bebouwingsvorm die getypeerd is door gegroepeerde 
clusters van compacte rijwoningen en halfgesloten woonvormen geplaatst in een groene 
collectieve ruimte. Aan de andere kant van de straat - binnen het plangebied - verbergt 
een bomenrij het zicht op de gesloten wanden van de fabriekspanden. De collectieve 
groene ruimte en de bomenrij geven de Hugo Verriestraat hier een vrij open karakter. 

In het noordelijke deel van de Hugo Verrieststraat is de straat ten zuiden afgelijnd door 
rijwoningen met een oprijstrook, ten noorden door een halopen bebouwing afgewisseld 
met inspringende open bebouwing voorzien van voortuinstrook.

Tenslotte in de Roger Vansteenbruggestraat vinden we op de site een enkele rijwoning 
tussen gesloten fabrieksmuren verborgen achter een rij bomen, aan de overkant zitten 
enkele commerciële panden verwerkt in een heterogeen woonweefsel.

2 bouwblok Felix de Ruyckstraat:
Dit bouwblok sluit aan op de Vansteenbruggestraat en bestaat uit een heterogeen 
woonweefsel waarvan de randen voornamelijk bebouwd zijn met rijwoningen van 2-lagen 
en een dak, hier en daar een commercieel pand van 1 laag en het binnengebied recentelijk 
bebouwd is met een mengvorm van rijwoningen en hogere appartementsgebouwen naar 
de kant van de spoorweg toe.

3 Parking station: 
De gronden van de NMBS, die parallel aan de spoorweg gelegen zijn, zijn op heden 
hoofdzakelijk ingericht als autoparking en deels met ruimte voor  etsenstallingen. Sinds 
oktober 2016 is de autoparking betalend geworden. Voordien was deze NMBS-parking op 
normale weekdagen redelijk volzet, maar nadat de parking volledig betalend is geworden, 
is de bezettingsgraad aanzienlijk gedaald en werd een tekort aan  etsenstallingen 
vastgesteld.                

4 bouwblok Boulezlaan-Vijfseweg:
Dit bouwblok is vrij heterogeen met rijwoningen, appartementen en enkele handelszaken, 
diensten en kleine bedrijvigheid. Een aantal woningen zijn opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. 

5 parkgebied Koningin Fabiolaan - Vandewoestijnelaan:
Tussen de Vandewoestijnelaan, Koninging Fabiolalaan en de Ter Elststraat is een 
parkgebied gelegen, waar reeds vele jaren het bedrijf Wind NV in de kasteelvilla gevestigd 
was. Er is langs de Ter Elststraat ook een vrijstaande zonevreemde woning. Er zijn 
karakteristieke bomenrijen langsheen de Fabiolalaan en de Vandewoestijnelaan. 

1

2

3

4

5
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2.2.2. Functies
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2.2.3. Reliëf

Van west naar oost helt het plangebied 4m af, van 16m ter hoogte van de Fabrieksstraat tot 
12m ter hoogte van de Vijfseweg. Dit is te danken aan de nabijheid van de Gaverbeekvallei 
die zich achter de bebouwing aan de Vijfseweg uitstrekt.

Het talud van de spoorweg ligt circa 4 à 5 meter hoger dan het maaiveld. 
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1  Z icht op parking gelegen tussen Boulezla an en spo orweg. Aan de 
linkerzijde de verho ogde spo orweg die in dit gedeelte no g op een 
schuine groenberm gelegen is,  verderop wordt dit een betonnen wand. 

5  Zicht vanaf het einde van de Fabrieksstra at naar spo orweg toe. 
Leegsta ande gronden die deels voor parkeren worden gebruikt.

9  Zicht vanaf Hugo Verrieststraat naar de sp o orwegonderdoorgang. 
Op de l inkerzijde kantoren tussen open bebouwing.  Op de rechterzijde 
enkele rijwoningen en een buurtwinkel.

2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

Om de noordelijke stationsomgeving op te waarderen tot een kwalitatieve woon- en 
werkomgeving zijn er zeker nog enkele knelpunten aan te pakken in het plangebied: 

• De leegstaande bedrijfsgebouwen van het bouwblok van de Fabrieksstraat geven 
een desolate aanblik. Bovendien is het terrein belast met vervuilde grond. De 
gronden moeten worden gesaneerd, vooraleer hier een stedelijk reconversieproject 
kan worden gerealiseerd. 

• Er is in deze stationsomgeving een te lage dichtheid van woningen en andere 
stedelijke functies om openbaar vervoer eff ectief aantrekkelijk te maken. 

• Momenteel neemt het autoparkeren enorm veel plaats in op de NMBS-gronden 
ten noorden van de spoorweg. Er is te veel asfaltverharding en er zijn teveel 
geparkeerde auto’s om een aangename leefomgeving te maken. 

• De wandel- en  etsverbindingen van en naar het station kunnen nog worden 
opgewaardeerd. 

• In heel het plangebied ontbreekt het momenteel aan  een publieke verblijfsruimte 
en groen, met uitzondering van het bestaande parkgebied aan de Koningin 
Fabiolaan, maar dit is in private eigendom. Bij een hogere dichtheid van woningen 
zijn meer openbare ruimte en groene parkruimte  absoluut noodzakelijk. 

2.3.2. Potenties

Het plangebied betreft een toplocatie aan het station binnen de omtrek van 1 km van 
het centrum van Waregem. De reconversie van de site Fabrieksstraat, maar ook de 
ontwikkeling van de NMBS-gronden (nu ingericht als parking) bieden enorme potenties 
voor stadsontwikkeling gekoppeld aan een kwalitatief publiek domein:

• ruimte om te wonen en te werken op wandelafstand van station en centrum,

• stedelijke functies gekoppeld aan stationslocatie,

• ruimte om een groene kwalitatieve leefomgeving te realiseren.

2.4. Fotoreportage
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2 Zicht vanaf Roger Vansteenbruggestraat op de parking bij het 
station.  Aan de r echterzijde,  tegen de spo orwegmuur loopt de 
fietssnelweg. 

3 Zicht op de Fabrieksstraat in de richting van het binnengebied met 
l angs de no ordelijke zijde de gesloten fabriekswand en l angs de 
zuidelijke zijde de gevels van de compacte rijwoningen.

4 Zicht op de leegstaande fabriekspanden gezien vanuit  het 
binnengebied aan het einde van de Fabrieksstraat. 

6 Terugkijkend vanaf binnengebied aan het einde van Fabrieksstraat 
richting station. 

7  Zicht op de Hugo Verrieststraat na ar de sociale wo onwijk 
ten noorden van het pl angebied.  A an de linkerzijde zijn de 
fabrieksgebouwen afgezoomd met één rij bomen.

8 Zicht vanaf Hugo Verrieststraat naar het plangebied van de site 
Fabrieksstraat.

10 Zicht op de Vijfseweg r ichting spoorwegonderdoorgang. 11  Zicht op de rijwoningen l angs de Vandewoestijnel a an, met op de 
voorgrond de vier panden die werden op genomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed.

12 Zicht op de Boulezl aan vanuit  de par king station Waregem. 
Rijwoningen aan de ene kant van de straat (kant pl angebied) en villa’s 
aan de andere kant bepalen het stra atbeeld. 
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2.5. SWOT-analyse stationsomgeving Waregem

2.5.1. Bereikbaarheid

Te voet

Het station is gelegen op ongeveer 750 m van de Markt van Waregem (10 min. wandelen). 
Vanaf het station lopen verschillende relatief directe routes naar verschillende delen 
van de stad (bvb. Noorderlaan-R35, Stationsstraat-N357, Olmstraat, Westerlaan-R35, 
Weversstraat, Boulezlaan, Vijfseweg-N357), maar deze straten zijn niet altijd even 
aangenaam om te wandelen (vooral de gewestwegen). De bouwblokken ten noorden van 
het station zijn goed doorwaadbaar voor voetgangers.

Per  ets

Het station is bereikbaar per  ets vanuit verschillende richtingen. Aan de noordzijde werd 
recent een autonome  etsroute aangelegd richting Zulte en dit sluit ten westen ook aan 
met de oude spoorwegbedding richting Anzegem. De provincie West-Vlaanderen heeft 
ook de ambitie om - parallel met de spoorlijn - een nieuwe  etssnelweg aan te leggen van 
Waregem naar Kortrijk. 

Aan beide zijden van het station van Waregem zijn grote  etsenstallingen aanwezig. Ten 
noorden van de sporen zijn 412 plaatsen beschikbaar en dit aantal wordt nog uitgebreid. 
Aan de voorkant van het stationsgebouw, ten zuiden van de spoorweg, zijn zo’n 312 
 etsparkeerplaatsen voorhanden. 

Openbaar busvervoer

Bushaltes Waregem Station, waar volgende buslijnen passeren/verknopen:
• Lijn 53 Kortrijk - Ooigem - (in spits aftakking naar Waregem station) - Wakken - 

Aarsele - Tielt
• Lijn 58 Oudenaarde - Waregem
• Lijn 59 Waregem - Kruishoutem 
• Lijn 71 Kortrijk - Stasegem - Harelbeke - Deerlijk -Waregem
• Lijn 75 Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Deinze
• Lijn 81 Anzegem - Ingelmunster - Izegem - Roeselare
• Lijn 85 Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere
• Lijn 92 Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem (in spits verlengd naar Anzegem-

Waregem)
• Belbus 88 Waregem Noordwest 
• Belbus 450 Wortegem-Petegem - Kruishoutem

Enkel lijn 75 Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Deinze heeft een regelmatige bediening 
om het half uur. De lijnen 58 en 85 rijden op een vaste uurfrequentie. Alle overige lijnen 
bedienen het station slechts enkele keren per dag. 

Autovervoer

Het station is bereikbaar met de wagen via de Noorderlaan R35 en de Vijfseweg N357. 
Vanuit het zuiden is het station eveneens bereikbaar via enkele kleinere wegen, o.a 
via de Weversstraat en de Boulezlaan. De Stationsstraat-N357 en de Olmstraat zijn 
enkelrichtingsstraten.

Er zijn ruime parkeermogelijkheden ten noorden van de sporen, aan de achterzijde van het 
station. Hier zijn bijna 600 parkeerplaatsen beschikbaar voor treinpendelaars. Deze NMBS-
parking is sinds oktober 2016 betalend geworden.  

Langs de Boulezlaan en in de aanpalende straten werd een blauwe zone (uitgezonderd 
voor bewoners) ingevoerd, om te vermijden dat de treinpendelaars parkeeroverlast in deze 
woonstraten zouden veroorzaken. 

Ten zuiden van het stationsgebouw (aan de stadszijde) zijn er minder parkeerplaatsen 
voorzien. Bij de geplande herinrichting van de Noorderlaan zal het totale aantal 
parkeerplaatsen worden gereduceerd naar 46 parkeerplaatsen (kortparkeren) en 6 
plaatsen vlakbij de ingang van het stationsgebouw als kiss & ride-zone.. 

2.5.2. Verknoping & multimodaliteit

Op het maaiveld zijn de verschillende modi georganiseerd volgens het STOP-principe 
(Stappers - Trappers - Openbaar vervoer - Privaat vervoer):

• De ruimte voor voetgangers is echter zowel aan de voorzijde als de achterzijde 
van het station eerder beperkt. De Boulezlaan aan de achterzijde van het station is 
een lokale woonstraat, waardoor voetgangers niet echt in de verdrukking geraken. 
Maar aan de voorzijde van het station vormt de Noorderlaan een deel van de 
stadsring R35 met relatief smalle voetpaden en door het drukke autoverkeer is 
dit een moeilijk oversteekbare straat voor zachte weggebruikers. Bij de geplande 
herinrichting van de Noorderlaan zal de voetgangersruimte aan de zijde van het 
station verbreed worden tot een ruimer voorplein. En er worden ook nieuwe 
oversteekplaatsen voorzien. •

• Aan de noordzijde  werd recent de autonome  etsroute op de oude 
spoorwegbedding Waregem - Anzegem verlengd en verbonden met de  
 etsroute naar Zulte parallel met de spoorlijn. De  etsroute werd aangelegd 

op het tracé van het oude spoor 4 en is dus met de bestaande spoorwegbrug 
boven de Vijfseweg N357 veilig doorgetrokken richting Zulte. Aan de zuidelijke 
(stads)zijde bevinden zich op vandaag smalle gelijkgrondse  etspaden langs 
de Noorderlaan. Bij de geplande herinrichting van de Noorderlaan-Westerlaan 
zullen betere  etsvoorzieningen worden aangelegd.  De  etsenstallingen (aan 
voor- en achterzijde van het station) zijn voldoende ruim en bevinden zich vlakbij 
de uitgangen van het stationsgebouw. Aan de achterzijde is een afgesloten 
 etsenstalling (met badge) voorhanden, maar deze lijkt echter weinig succes te 

hebben. Er zijn ook bijkomende faciliteiten voorzien:  etsherstelplaats (  etspunt), 
 etsenverhuur van Veloods en van Blue-bike. 

• De haltes voor het openbaar busvervoer bevinden zich aan de voorzijde van het 
station en liggen ook op korte afstand van het stationsgebouw, maar bieden 
weinig comfort aan de reizigers. Bij de geplande herinrichting van de Noorderlaan 
zullen de busperrons nog uitgebreid worden zowel qua lengte als qua breedte, 
zodat de in- en uitstappende busreizigers meer ruimte verkrijgen en er ook minder 
conø icten optreden met andere voetgangers op de looplijnen tussen het station 
en het centrum van Waregem.  

• Pas verderop situeren zich de autoparkings. Sinds oktober 2016 is de autoparking 
aan de noordelijke zijde (dit is de achterzijde station langs de Boulezlaan) ook 
betalend geworden. Voordien was deze NMBS-parking op normale weekdagen 
redelijk volzet, maar nadat de parking volledig betalend is geworden, is de 
bezettingsgraad aanzienlijk gedaald en werd een tekort aan  etsenstallingen 
vastgesteld.          
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Basisinfo station Waregem
No orderl aan 71 ,  8790 Waregem

Treinaanbod
Het station van Waregem is  gelegen op lijn 75 Kortrijk-Harelbeke-
Waregem-Deinze-De Pinte-Gent.

Er zijn t wee vaste treinen per uur per rijrichting:
•  één vaste trein per uur naar Gent-Ant werpen en één vaste trein per 

uur na ar Gent-Brussel-Luik
• t wee vaste treinen naar Kortrijk, waarvan er één wordt op gesplitst 

in Kortrijk en doorrijdt naar P operinge of Lille.

in de ochtend- en avondspits zijn er enkele extra P-treinen naar Gent-
Brussel en naar Kortrijk-Poperinge.

Aantal instappers (gegevens NMBS 2013):
•  op weekdagen: 2.650
• op zaterdag: 1 .121
•  op zondag: 1 . 161

Er is een opmerkelijke toename van het a antal instappers, sinds Waregem 
t wee vaste treinen per uur heeft verkregen:
•  1 .752 instappers op normale weekdag in 20 09
• 2 .650 instappers op normale weekdag in 2013

Voorzieningen  [ info NMBS.be] :

Openingsuren loket: 
op weekdagen van 05:45 tot 20:0 0
op zater- en zondag van 0 6:00 tot 20:30

Par king + mobiele oprijhelling & trappenklimmer vo or 
andersvaliden 

roltrap (omho og)

Automatische bagagebewaarplaatsen

Geen restaurant/bistro 

Geen WIFI

Gratis f ietsenstalling,  beta alde bewaakte fietsenstalling & 
Blue-bike

Bushalte

taxistandpl aats
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inrichting stationsomgeving Waregem
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fietsenstalling aan achterzijde stationsgebouw

bushalte naast stationsgebouw

par keren a an achterzijde station

fietsenstalling aan voorzijde stationsgebouw

2.5.3. Toegankelijkheid

De sporen liggen t.h.v. het station van Waregem op een verhoogd talud (niveau +1). 
Hierdoor is geen rechtstreekse relatie mogelijk tussen de perrons en de omgeving. 
Anderzijds zorgt dit wel ervoor dat het treinverkeer con  ictvrij kan passeren, zonder hinder 
voor het andere onderliggende verkeer (geen gelijkgrondse spooroverwegen). Ter hoogte 
van het station van Waregem is de spoorlijn uitgesplitst in 3 lijnen/perrons. 

Het tweede en derde perron worden volledig omgeven door spoorlijnen, en zijn enkel te 
bereiken via een gelijkgrondse onderdoorgang (via trappen of met roltrap omhoog). De 
toegang tot deze voetgangerstunnel wordt aan de achterzijde van het station gemarkeerd 
door een overkapping, wat de zichtbaarheid verhoogt. Maar aan de achterzijde is er 
plaatselijk een verlaging van de tunnel met enkele trappen omlaag en enkele meters 
verder opnieuw omhoog:  deze vreemde trappencombinatie is te wijten aan de ligging van 
het voormalige spoor 4 dat afdaalde naar de oude goederenkoer. Dit is zeer nadelig voor 
de toegankelijkheid van het station; in het bijzonder voor andersvaliden of treinreizigers 
met een  ets. 

Deze onderdoorgang, die gelijkgronds vertrekt vanuit het stationsgebouw, vormt de 
enige toegang tot de perrons. Vanaf de onderdoorgang t.h.v. de Vijfseweg is geen toegang 
mogelijk tot de perrons. 

Het ontbreken van verhoogde perrons bemoeilijkt ook het op- en afstappen van de trein.

toegang tot de voetgangerstunnel (achterzijde)

voetgangerstunnel met (rol)trap naar  perrons

No orderl aan-R35 t.h.v.  het station

vreemde trappencombinatie in voetgangerstunnel aan achterzijde station
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2.5.6. Conclusie

Het station van Waregem kent de laatste jaren een toenemende aantrekkingskracht vanuit 
de omliggende regio. Het station is centraal gelegen en goed ontsloten. De aansluiting 
met  ets, openbaar vervoer en privé-vervoer is verzorgd, maar er zijn nog verschillende 
verbeterpunten. Bijvoorbeeld: het renoveren en vernieuwen van het stationsgebouw, een 
meer toegankelijk station met verhoogde perrons, bredere (rol-)trappen en liften, een 
voldoende verlichte en comfortabele voetgangersonderdoorgang (gelijkgronds zonder 
onnodige obstakels), het vernieuwen van de luifel boven de perrons, ... 

Het openbaar domein rondom het station heeft een eerder lage kwaliteit. Vooral aan de 
voorzijde van het station (Noorderlaan) biedt de publieke ruimte geen verblijfskwaliteit, 
en neemt het autoverkeer erg veel plaats in. De bestaande overdekte passage aan de 
voorzijde van het station, die nu o.a. plaats biedt aan de  etsenstallingen, creeërt wel 
mogelijkheden om het publiek domein meer kwaliteit te bieden. 
Met de geplande herinrichting van de Noorderlaan kan hier op korte termijn worden 
ingespeeld. 

Aan de achterzijde van het station (Boulezlaan) moet een doordacht plan worden 
opgemaakt, dat inspeelt op enerzijds verdichtingsmogelijkheden en anderzijds de 
parkeerbehoeften (zowel voor  etsers als auto’s). 

2.5.4. Poort en verbinding

Het station is gelegen ten noordwesten van het centrum van Waregem. De ligging van het 
station is vrij centraal t.o.v. de wijken die zich ten noordwesten en ten zuidoosten van het 
centrum uitstrekken.

Het station is gelegen langs de ring rond Waregem (R35), maar ligt niet in het verlengde 
van één van de invalswegen. Hierdoor kan het station niet ten volle werken als 
herkenningspunt of landmark.  

De sporen liggen op een verhoogd talud. Er zijn verschillende onderdoorgangen onder dit 
spoorwegtalud:

• Onderdoorgang voor zowel auto’s,  etsers (  etspad slechts in één richting) als 
voetgangers: via de Vijfseweg-N357 ten noordoosten van het stationsgebouw. Van 
hieruit zijn geen verbindingen met de perrons aanwezig. 

• Doorsteek enkel voor voetgangers: tunnel onder de perrons t.h.v. het 
stationsgebouw. Deze doorgang is eerder smal, laag en donker, waardoor dit 
mogelijk een onveilig gevoel geeft.

• Verderop, t.h.v. het kruispunt Weversstraat - René Sabbestraat, is eveneens een 
onderdoorgang onder de sporen aanwezig (gemengd verkeer). De afstand tot het 
stationsgebouw bedraagt zo’n 400 m en is dus vrij groot.

• Tussen de Fabrieksstraat en de Weversstraat is er ook een onderdoorgang voor 
voetgangers en  etsers aanwezig: dit vormt de autonome  etsroute op de oude 
spoorwegbedding van Waregem naar het regionaal bedrijventerrein Vijverdam-
Brabantstraat (ten zuiden van de E17) en verder naar Heirweg (Anzegem). 

De weinig kwalitatief ingerichte publieke ruimte voor het stationsgebouw nodigt niet uit 
tot verblijven. Ook het stationsgebouw zelf biedt weinig verblijfskwaliteit, is heel gesloten 
en donker, heeft nauwelijks architecturale waarde en heeft sterk te lijden gehad van 
veroudering. Het is geen aantrekkelijke poort tot de stad. Ook de perronoverkappingen 
zijn aftands en ogen zeer zwaar qua structuur. 

2.5.5. Programma in het station en de ruimere stationsomgeving

In het stationsgebouw bevinden zich geen ondersteunende commerciële diensten 
(horeca, krantenzaak, ...). Recht tegenover het station bevinden zich wel enkele 
horecazaken, en iets verderop in de Noorderlaan zijn er twee supermarkten (Aldi en 
Colruyt) gevestigd. Aan de achterzijde van het station bevinden zich enkel woningen.

In een straal van 500 m rondom het station bevinden zich een groot aantal 
kleinhandelszaken, horecazaken, voorzieningen en diensten (vooral in de Stationsstraat). 
Het zwaartepunt van de stedelijke functies ligt echter op ongeveer een kilometer ten 
zuidoosten van het station: in het stadscentrum rondom de Markt (750 m) en bij het Pand 
(commercieel en dienstencentrum). 

Ten noorden van de spoorlijn bevinden zich vooral woonbuurten met een minder dense 
bebouwing. 

De ruimtemonitor toont de onbebouwde percelen bestemd voor wonen en bedrijvigheid 
en ook mogelijkheden voor reconversie. Binnen een straal van 1 km rond het station (10 à 
15 min. wandelen) bevinden zich nog heel wat mogelijkheden voor ruimtelijke verdichting 
en stadsvernieuwing. Zo vermelden we deze reconversie- en verdichtingsmogelijkheden:

• in de noordelijke strip tussen de Boulezlaan en de spoorweg

• op de site Fabrieksstraat

• in de binnengebieden achter de Olmstraat.

Ruimtemonitor rond stationsomgeving Waregem
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3.  Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere 
wijzigingen) deelt het plangebied grotendeels in onder:

• woongebied

• gebied voor milieubelastende industrieën

• gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut

• parkgebied

BPA BPA Waregem 085 - Fabrieksstraat (M.B. 23 november 
2004):  Dit BPA werd opgemaakt naar aanleiding van 
de stopzetting van de So  nalactiviteiten. Hierbij werd 
gekozen om de site, via een centrale as op te splitsen in 
twee delen en de bestemming ‘milieubelastende industrie’ 
om te zetten naar ambachtelijke bedrijvigheid, waardoor 
de site een economische functie kon behouden, maar op 
maat van de omgeving. Daarnaast werden ook een aantal 
zones binnen het gebied voor milieubelastende industrie 
herbestemd tot zone voor kantoren, diensten en parkings 
en tot zone voor gemengde functies. De randen van het 
bouwblok werden grotendeels behouden als woonzones.

RUP Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Waregem. Binnen het plangebied 
zijn geen andere vigerende RUP’s van toepassing.

Goedgekeurde, niet 
vervallen verkavelingen

Binnen het plangebied van het RUP gelden volgende 
verkavelingen:

• verkaveling 625.2 en 625.3

• verkaveling 2174.1

• verkaveling 2182.1 en 2182.2 en 2182.3

• verkaveling 2342.4

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

Bouwkundig erfgoed

Er zijn geen beschermde monumenten, landschappen, 
beschermde stads- en dorpsgezichten in het plangebied 
aanwezig.

Verschillende gebouwen werden opgenomen in de 
inventaris bouwkundig erfgoed: 
Zie  hoofdstuk “Technische toets - bouwkundig erfgoed”

Buurtwegen In het plangebied van het RUP zijn geen erkende 
buurtwegen (sentiers) gelegen. In de Atlas der 
Buurtwegen worden wel enkele “chemins” aangeduid, die 
overeenkomen met bestaande openbare wegen in het 
plangebied: zie hoofdstuk “Technische screening”

T ype plan Referentie

Waterlopen (categorisering) Binnen het plangebied liggen geen erkende, 
gecategoriseerde waterlopen. 

Herbevestigd agrarisch 
gebied

Niet van toepassing in het plangebied van het RUP.

VEN-gebied, IVON-gebied Niet van toepassing in het plangebied van het RUP.

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar 
gebied

Niet van toepassing in het plangebied van het RUP. 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, 
in  ltratie- en 
buff ervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Gemeentelijke 
verordeningen

Stad Waregem: stedenbouwkundige verordening op het 
aanleggen van parkeerplaatsen en  etsenstallingen

Bestaande of aan te 
leggen autosnelwegen, 
hoofdverkeerswegen, 
primaire wegen categorie 
I of II, reservatie- of 
erfdienstbaarheids-
gebieden of bestaande 
gewest- of provinciewegen 

Gewestweg N357 Vijfseweg

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

Spoorlijn nr. 75 Kortrijk-Waregem-Gent

Andere Brown  eldconvenant – project 90. Waregem-
Fabrieksstraat
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het plangebied 
grotendeels in onder:

• woongebied

• gebied voor milieubelastende industrieën

• gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

• parkgebied
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

Binnen het plangebied geldt het BPA Waregem 085 - Fabrieksstraat (M.B. 23 november 
2004). 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem. 
Binnen het plangebied zijn geen andere vigerende RUP’s van toepassing.
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BPA Waregem 085 - Fabrieksstra at

Dit BPA Waregem 085 - Fabrieksstraat (M.B. 23 november 2004) werd opgemaakt naar 
aanleiding van de stopzetting van de So  nalactiviteiten. Hierbij werd gekozen om de 
site, via een centrale as op te splitsen in twee delen en de bestemming ‘milieubelastende 
industrie’ om te zetten naar ambachtelijke bedrijvigheid, waardoor de site een 
economische functie kon behouden, maar op maat van de omgeving. Daarnaast werden 
ook een aantal zones binnen het gebied voor milieubelastende industrie herbestemd tot 
zone voor kantoren, diensten en parkings en tot zone voor gemengde functies. De randen 
van het bouwblok werden grotendeels behouden als woonzones.

Legende
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3.4. Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen

Binnen het plangebied van het RUP gelden volgende verkavelingen:

• verkaveling 625.2 en 625.3

• verkaveling 2174.1

• verkaveling 2182.1 en 2182.2 en 2182.3

• verkaveling 2342.4



TN-24 STAD waregem, RUP stationsomgeving

4.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de deputatie beslist om het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan in herziening te stellen. Op 11 februari 2014 heeft de Vlaamse minister 
van Ruimtelijke Ordening de gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan goedgekeurd.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) situeert Waregem 
binnen de Leieruimte. 

Enkele relevante beleidslijnen uit het PRS West-Vlaanderen:

• De stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen krijgen de nodige 
ondersteuning als knooppunten voor allerlei stedelijke ontwikkelingen. 
Aandachtspunten zijn de kwaliteit van de openbare ruimten en in het bijzonder 
de stationsomgeving, de mogelijkheden voor openbaar vervoer en  etsverkeer, 
het groen in de stad, de clustervorming van economische activiteiten en 
tewerkstelling.

• Het NMBS-station van Waregem is geselecteerd als knooppunt voor regionaal 
openbaar vervoer. 

Reconversie binnen de bebouwde ruimte stimuleren

Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een speci  eke beleidsdoelstelling 
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte: 

Reconversies worden binnen de bebouwde ruimte gestimuleerd omdat hierdoor de 
ruimtelijke kwaliteit van bepaalde sites en van de omgeving kan worden opgewaardeerd. 
Met de bebouwde ruimte worden de stedelijke gebieden, de geselecteerde kernen en 
de overige woonconcentraties bedoeld. Het gaat dus ook om de gehuchten en de niet 
geselecteerde kernen maar niet om de geïsoleerde bedrijfssites.

Deze doelstelling geeft uitvoering aan het principe van duurzaam ruimtegebruik.

Bij een reconversie dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de benutte gronden 
niet opnieuw kunnen worden ingezet voor de huidige bestemming.

Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze gebieden opnieuw in te zetten 
voor andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen, bedrijvigheid, recreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen,… . Het gaat om alle kerngebonden functies. Op die manier 
wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er minder nieuwe gebieden voor 
het opvangen van  deze ruimtevragen moeten worden aangesneden. Hiervoor dienen 
geen behoeftestudies te worden opgemaakt. Bij latere behoeftestudies zal het bijkomend 
aanbod gecreëerd door het reconversieproject, verrekend worden. Dit heeft dan ook 
gevolgen voor de ruimtebalans.

4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd de  nitief vastgesteld op 23 september 1997 
en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

Waregem wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. In stedelijke gebieden staat een 
concentratie van voorzieningen en activiteiten voorop. Nieuwe woningen, economische 
activiteiten en voorzieningen worden geconcentreerd in stedelijke gebieden.

Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem 
(zie verder). 

Eén van de belangrijkste doelstellingen voor stedelijke gebieden is het vernieuwen van de 
stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten:

“Het is noodzakelijk de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van o.a. een 
meer dynamische stadsvernieuwing. De vernieuwing van verwaarloosde of onderbenutte 
terreinen zoals kazerneterreinen, stationsomgevingen, spoorwegemplacementen of 
bedrijventerreinen is hiervan een essentieel onderdeel. Strategische stedelijke projecten zijn van 
belang voor stedelijke vernieuwing.” 

Volgende ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden zijn relevant voor het 
plangebied:

• realiseren van een groter aandeel aan bijkomende woningen;

• streven naar minimale woningdichtheden;

• diff erentiëren en verbeteren van de woningvoorraad;

• versterken van de multifunctionaliteit;

• kantoren aan knooppunten van openbaar vervoer;

• afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied;

• verzorgen van de collectieve en openbare ruimten;

• behouden en uitbouwen van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle 
elementen;

• en stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en locatiebeleid.

Waregem is in het RSV ook geselecteerd als economisch knooppunt en maakt tevens 
deel uit van het stedelijk netwerk Kortrijk-Roeselare-Menen-Waregem. Voorzieningen 
op het niveau van het netwerk kunnen een betekenis hebben voor meerdere steden of 
gemeenten. Doel is de complementariteit tussen elementen van het netwerk verder uit te 
bouwen door een selectieve inplanting van voorzieningen op het niveau van het netwerk.

De spoorlijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel is geselecteerd op Vlaams niveau als 
hoofdspoorweg voor personenvervoer. Voor het goederenvervoer vormt de spoorlijn 
Antwerpen-Gent-Kortrijk-Kanaaltunnel tevens één van de twee alternatieven voor de 
uitbouw van de IJzeren Rijn (Duinkerken-Antwerpen-Neerpelt-Ruhrgebied). 

Ruimtelijke principes voor reconversies:

• Opvangen van de noden binnen de gemeente                                                      

Bij reconversies dient een afweging te worden gemaakt van alle noden binnen de 
gemeente (lokale bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, lokale 
handelsfuncties, wonen voor diverse doelgroepen, groenvoorzieningen, … ). Hierbij dient 
te worden onderzocht welke van deze noden er in het betreff ende gebied kunnen worden 
opgevangen. De bestaande behoefteberekeningen kunnen hierbij een hulp zijn. Er dienen 
geen nieuwe behoeftestudies opgemaakt te worden.

• In relatie met de visie binnen het GRS                                                                 

De gekozen opties kaderen hierbij wel binnen de visie van het GRS. Indien in het GRS voor 
het gebied visies worden geformuleerd betreff ende dichtheden, erfgoed, stapelbouw, … 
, dan zijn deze visie-elementen ook van toepassing. Indien binnen het GRS geen opties 
geformuleerd staan betreff ende het reconversieproject, dan is dit beleidskader van 
toepassing en is er hiervoor geen herziening van het GRS nodig.

• Functies maximaal verweven                                                                              

De potenties van het gebied dienen maximaal benut te worden voor het realiseren van 
een verwevenheid aan functies. Van belang hierbij is om rekening te houden met het 
bereikbaarheidspro  el van het gebied, de reeds aanwezige functies in de omgeving en de 
schaal van de stad, de kern of de overige woonconcentratie. 

• Kwalitatieve invulling staat centraal                                                                   

De invulling van het reconversiegebied voldoet aan een aantal kwalitatieve 
randvoorwaarden:

 - De reconversie is kwalitatief en duurzaam. Het project is functioneel en 
ruimtelijk een meerwaarde voor de omgeving en heeft een beperkte 
ecologische impact (alternatieve vervoerswijzen, waterbeheer, 
energieverbruik,ruimtegebruik, …).

 - De bebouwing en/of bebouwingstypologie dient maximaal ingepast te worden 
in de omgeving, met respect voor het aanwezige onroerend erfgoed. Positief 
contrasterende architectuur behoort tot de mogelijkheden.

 - Het is noodzakelijk om zowel voldoende publieke ruimte als kwalitatieve 
publieke ruimte te realiseren in het reconversiegebied onder de vorm van 
groenelementen, wijkgroen, een speelruimte, een plein, … 

 - Fiets- en wandelpaden dienen het gebied te integreren in het langzaam 
verkeersnetwerk.

 - De ontsluiting takt aan en bouwt verder op de ontsluitingsstructuur van de 
kern.

Deze bepalingen uit de herziening van het PRS West-Vlaanderen zijn zeer relevant voor de 
mogelijke reconversieprojecten binnen het plangebied van het RUP. 
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Gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied WaregemLegende

4.3. Afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Waregem

De provincie West-Vlaanderen heeft een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt 
voor de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Waregem. Dit 
RUP werd de  nitief goedgekeurd bij het besluit van 16 oktober 2012 van de Vlaamse 
Minister van Ruimtelijke Ordening.

Naast het deelRUP voor de afbakeningslijn omvat dit ook volgende deelRUP’s:

• Blauwpoort

• Zuidelijk regionaal bedrijventerrein

• Regenboogstadion

• Europoint. 

Bij de Raad van State werd een verzoek tot schorsing en nietigverklaring voor het deelRUP 
Blauwpoort ingediend. Dit is losgekoppeld van de rest van het provinciaal RUP.  En dit 
heeft dus ook geen verdere invloed op het voorliggende RUP Waregem stationsomgeving. 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakeningslijn van het stedelijk gebied Waregem. 

In de toelichtingsnota van het provinciaal RUP streeft men bij de gewenste ruimtelijke 
structuur van het kleinstedelijk gebied naar een volwaardige stationsomgeving met 
goede band naar het centrum:

“In de stationsomgeving worden de potenties optimaal benut voor een verdichting met wonen, 
handels- en horecafuncties en kantoren/diensten. De stationsomgeving wordt uitgebouwd als 
een volwaardige stationsbuurt met een goede band naar het stadscentrum. 

Aandachtspunt is de ontwikkeling van een volwaardig stationsplein als verblijfsgebied en 
toegang tot de stad; een plein dat drager is van horeca-activiteiten, handelsfuncties, diensten 
zodat een volwaardige en aantrekkelijke stationsbuurt gecreëerd wordt en voldoende 
parkeergelegenheid.”

Op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk gebied Waregem 
wordt de site van de Fabrieksstraat aangeduid als een “bestaand bedrijventerrein”, maar in 
het provinciaal RUP worden hierover verder geen bindende uitspraken geformuleerd.
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4.4.4. Volwaardige stationsomgeving met goede band naar het 
centrum

GRS Waregem p. 187-188:

In de stationsomgeving worden de potenties optimaal benut voor een verdichting met 
wonen, handels- en horecafuncties en kantoren/diensten.

De stationsomgeving wordt uitgebouwd als een volwaardige stationsbuurt met een 
goede band naar het stadscentrum. Aandachtspunt is de ontwikkeling van een volwaardig 
stationsplein als verblijfsgebied en toegang tot de stad; een plein dat drager is van 
horeca-activiteiten, handelsfuncties en diensten zodat een volwaardige en aantrekkelijke 
stationsbuurt gecreëerd wordt.

De achterzijde van het station wordt wenselijk geherstructureerd waarbij de ontwikkeling 
van parkeervoorzieningen,  etsenstallingen en verdichtingsprojecten best in een 
stedenbouwkundig ontwikkelingsbeeld wordt geïntegreerd.

Aandachtspunten voor een verdere ontwikkeling of elementen voor verder onderzoek zijn:

• Stationsplein. Langs de zijde van de stad wordt de mogelijkheid tot de 
ontwikkeling van een volwaardig stationsplein benut. Het plein geeft via de 
Olmstraat toegang tot de stad. Door de aanleg van een stationsplein ontstaat 
een aantrekkelijk verblijfsgebied voor het station dat fungeert als ‘poort’ tot de 
stad. Dit impliceert dus een herinrichting van de R35 voor het station, die nu 
sterk ingericht is in functie van de verkeersfunctie. Op het stationsplein kan een 
functionele busterminal ontwikkeld worden. De inrichting als verblijfsgebied kan 
stimulerend werken voor de ontwikkeling van horeca, handelsfuncties en diensten 
rond het plein zodat een volwaardige stationsbuurt ontstaat. De Olmstraat en de 
Stationsstraat fungeren als verbinding tussen het stationsplein en het centrum. 
Aandachtspunt is de ontwikkeling van een volwaardige pleinwand (gaten in de 
pleinwand kunnen worden ingevuld door verdichting). Het verdichtingsproject 
in de Weverstraat (reconversie van een bedrijfsgebouw) kan tevens een bijdrage 
leveren aan de opwaardering van de stationsbuurt.

• De achterzijde van het station is een gebied waar herstructurering wenselijk is. 
De ontwikkeling van nieuwe parkeervoorzieningen en  etsenstallingen vormt 
een opportuniteit voor de herinrichting van het gebied. Deze kunnen ontwikkeld 
worden als een strip tussen de spoorlijn en de Boulezlaan. De  etsvoorziening 
op de oude spoorwegberm, die verschillende stadsdelen voor langzaam verkeer 
met het station verbindt, wordt hierin geïntegreerd. De mogelijkheid voor 
verdichting van deze strip met wonen en/of kantoren kan onderzocht worden. De 
stationsomgeving biedt mogelijkheden voor verschillende verdichtingsprojecten. 
De ruimte tussen de Boulezlaan en de Roger Vansteenbruggestraat biedt 
mogelijkheden voor een verdichtingsproject met wonen, eventueel gemengd 
met kantoren. Het verdichtingsproject kan de stationsomgeving ‘een nieuw 
gezicht’ geven en kan fungeren als ‘baken’ vanaf de spoorlijn. In de ruimere 
stationsomgeving worden mogelijkheden benut voor de opwaardering van 
de buurt. In de Fabrieksstraat en aan het waterzuiveringsstation gebeurt de 
reconversie van leegstaande bedrijfsgebouwen naar nieuwe bedrijfsfuncties. 
Aandachtspunt is de beeldkwaliteit van deze elementen naar de spoorweg toe 
(verzorgd zicht vanuit de trein).

Actie: 
Ontwikkeling van een stedenbouwkundig ontwikkelingsbeeld voor de stationsomgeving 
waarin geplande projecten worden geïntegreerd en op elkaar afgestemd.

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Waregem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Waregem werd door de Deputatie van de 
Provincie West-Vlaanderen de  nitief goedgekeurd op 19 april 2007. 

Hierna worden de voor dit RUP relevante tekstdelen uit het GRS letterlijk weergegeven:

4.4.1. Verdichtingsproject Stationsomgeving-Boulezlaan

GRS Waregem p. 162:

Verdichtingsproject in de stationsomgeving, tussen de Boulezlaan en de spoorlijn, op de 
terreinen van de voormalige fabriek Van Gheluwe. Rekening houdend met de nabijheid 
van het station is een project met een voldoende hoge dichtheid wenselijk. Ook een 
gemengd project mogelijk (bijvoorbeeld kantoren of andere functies).

4.4.2. Programmatie van bedrijventerreinen - herstructurering/
optimalisering zone Fabrieksstraat

GRS Waregem p. 176:

• Fabrieksstraat: reconversie in functie van lokale bedrijvigheid, bestaande 
bedrijfsactiviteiten (ook niet-lokale bedrijvigheid) kan behouden blijven.

• Transvaal: reconversie in functie van lokale bedrijvigheid.

4.4.3. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur

• De bedrijventerreinen Fabrieksstraat en Transvaal worden ontsloten naar de R35, 
respectievelijk via de Noorderlaan en de Vijfseweg. (GRS Waregem p. 178)

• De Vijfseweg (N357) en de Noorderlaan (R35) zijn geselecteerd als lokale wegen 
type I. (GRS Waregem p. 180)

• De Baanstknokstraat, de Boulezlaan, de Hugo Verrieststraat en de Roger 
Vansteenbruggestraat zijn geselecteerd als lokale wegen type II. (GRS Waregem p. 
180)

• De Vijfseweg N357 is geselecteerd als bovenlokale  etsroute (provinciaal 
functioneel  etsroutenetwerk). (GRS Waregem p. 182)

• Aanvullend op het functioneel  etsnetwerk worden alternatieve en recreatieve 
 etsverbindingen aangeduid: ondermeer de  etsverbinding op de oude 

spoorwegbedding tussen het station van Waregem en het bedrijventerrein 
Flanders Field-Vijverdam-Brabantstraat. (GRS Waregem p. 183) 

• Opmerking: in het provinciaal functioneel  etsroutenetwerk werd ondertussen 
ook de  etsroute ter hoogte van de noordzijde van het station van Waregem, 
parallel langs de spoorlijn en in de richting van Zulte, geselecteerd als bovenlokale 
functionele  etsroute. 
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4.5. Motivatie voor de reconversie van site 
Fabrieksstraat

In het GRS Waregem werd een visie opgenomen om de stationsomgeving uit te bouwen 
tot een volwaardige stationsbuurt met een goede band naar het stadscentrum. 

Hierbij werden enkele aandachtspunten opgesomd voor een verdere ontwikkeling of 
elementen voor verder onderzoek. Speci  ek wordt gesteld dat “in de Fabrieksstraat en aan 
het waterzuiveringsstation de reconversie van leegstaande bedrijfsgebouwen naar nieuwe 
bedrijfsfuncties gebeurt”.

De stad Waregem wenst af te wijken van deze richtinggevende bepaling en de voormalige 
bedrijfssite van de Fabrieksstraat te herbestemmen tot woongebied. Hiervoor wordt een 
stedenbouwkundig ontwikkelingsbeeld opgemaakt voor de ruime stationsomgeving 
waarin geplande projecten worden geïntegreerd en op elkaar afgestemd, zoals dit werd 
voorzien in het GRS Waregem (zie volgend hoofdstuk: ontwerpend onderzoek).

De afwijking t.o.v. de richtinggevende bepaling van het GRS betreff ende de reconversie 
van de site Fabrieksstraat wordt gemotiveerd op basis van het artikel 2.1.2 §3. van de 
Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening:

“Het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het ruimtelijk 
structuurplan waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag afwijken, tenzij 
omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, economische of budgettaire 
redenen. De uitzonderingsgronden voor een afwijking worden uitgebreid gemotiveerd. 
Ze mogen in geen geval een aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de 
ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang te 
brengen.”

Hierna wordt de afwijking uitgebreid gemotiveerd omwille van volgende onvoorziene 
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 
activiteiten:

• Ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Groenbek i.p.v. site Fabrieksstraat 

• Toepassing van de beleidsdoelstelling aangaande reconversie bij herziening 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

• Brown  eldconvenant voor de site Fabrieksstraat.

Deze verschillende ontwikkelingen dateren elk afzonderlijk van enkele jaren ná de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Waregem (dd. 19 april 2007) en 
konden dus niet voorzien worden bij de opmaak van het GRS. 

4.5.1. Ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Groenbek 
i.p.v. site Fabrieksstraat 

Het bedrijf Bekaert Textiles heeft in 2009 haar bedrijfsactiviteiten in België grotendeels 
stopgezet omwille van macro-economische omstandigheden. Op de site in de 
Hoogmolenstraat behoudt het bedrijf Bekaert Textiles enkel het administratief 
hoofdgebouw en een productie-onderzoeksafdeling (Research & Developpement). Zo 
behoudt Bekaert Textiles slechts 1,5 ha van de oorspronkelijk netto 13 ha grote bedrijfssite. 
Het grootste deel van de voormalige bedrijfssite van Bekaert Textiles werd herbestemd 
tot lokaal bedrijventerrein (= zone voor kleine en middelgrote bedrijventerreinen). Dit 
werd juridisch-planologisch verankerd in het RUP Waregem nr. 10 ‘Hoogmolenstraat’, 
dat werd de  nitief goedgekeurd op 24 mei 2012. Ondertussen zijn de afbraak- en 
infrastructuurwerken voor de herbestemming tot het nieuwe lokaal bedrijventerrein (met 
de nieuwe naam “Groenbek”) anno 2014 volop in uitvoering. 

Het faillissement van Bekaert Textiles en de herbestemming tot het nieuw lokaal 
bedrijventerrein Groenbek zijn onvoorziene ruimtelijke ontwikkelingen, die niet konden 
voorzien worden bij de opmaak van het GRS Waregem (goedgekeurd op 19 april 2007). 

De ruimtelijke behoefte voor de reconversie van de site van de Fabrieksstraat met nieuwe 
lokale bedrijven is niet meer noodzakelijk omwille van deze onvoorziene ontwikkelingen. 
De ruimtelijke behoeften voor KMO’s en ambachtelijke bedrijven kunnen dus opgevangen 
worden op het nieuw lokaal bedrijventerrein Groenbek. 

4.5.2. Toepassing van de beleidsdoelstelling aangaande 
reconversie bij herziening provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen

De goedkeuring van de eerste versie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-
Vlaanderen dateert van 6 maart 2002. Op 22 april 2010 heeft de deputatie beslist om het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan in herziening te stellen. Op 11 februari 2014 heeft de 
Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening de gedeeltelijke herziening van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan goedgekeurd.

Bij deze herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een speci  eke beleidsdoelstelling 
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De stad Waregem 
wenst gebruik te maken van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke reconversie van de 
site Fabrieksstraat ten gronde af te wegen en te onderbouwen.  

Dit kon niet voorzien worden bij de opmaak van het GRS Waregem (goedgekeurd op 19 
april 2007), aangezien de gedeeltelijke herziening van het PRS West-Vlaanderen pas vrij 
recent werd de  nitief goedgekeurd (dd. 11/02/2014). 

Toepassing afweging reconversie site Fabrieksstraat

• Opvang van noden binnen de stad

Zoals aangegeven in het beleidskader van het PRS West-Vlaanderen moet in de eerste 
plaats worden onderzocht “of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet 
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze 
gebieden opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, … . Het gaat om alle kerngebonden 
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er 
minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze ruimtevragen moeten worden 
aangesneden.”

Op het gewestplan werd de site Fabrieksstraat bestemd als “gebied voor milieubelastende 
industrieën”. Dit werd gewijzigd in het BPA Waregem nr. 85 Fabrieksstraat naar zone voor 
ambachtelijke bedrijvigheid (en deels grootschalige stedelijke functies). Het bestendigen 
van deze huidige bestemming is niet meer wenselijk op deze locatie vanuit onderstaande 
onderbouwing:

• De ontwikkeling van een nieuwe ambachtelijke zone van circa 5 à 6 ha is op deze 
locatie niet meer verenigbaar met de woonomgeving. De site is immers langs 
alle zijden omgeven door bestaande residentiële woonwijken en zelfs langs de 
zijde van de spoorweg zijn er reeds bestaande woningen gelegen. Zowel vanuit 
ruimtelijk-fysisch oogpunt als vanuit milieutechnische overwegingen zouden 
nieuwe bedrijfsactiviteiten te veel hinder en nadelige milieu-eff ecten veroorzaken 
voor de omliggende woonomgeving. 

• Ook vanuit mobiliteitsoogpunt is het niet wenselijk om nieuwe bedrijfsactiviteiten 
op deze site toe te laten. Dit zou immers te veel vrachtwagenverkeer genereren, 
dat via de Hugo Verrieststraat, de Roger Vansteenbruggestraat en de Boulezlaan 
zou moeten ontsloten worden richting de N357 Vijfseweg of de R35 Noorderlaan. 
Rekening houdende met het feit dat de de Hugo Verrieststraat, de Roger 
Vansteenbruggestraat en de Boulezlaan slechts feitelijk woonstraten zijn, zou 
het vrachtwagenverkeer te veel hinder en risico’s veroorzaken op vlak van 
verkeersonveiligheid en verkeersonleefbaarheid. 
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• Het grootste deel van de bedrijfsgebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet 
meer aan de huidige functionele, technische, milieu-hygiënische en energetische 
vereisten van duurzame hedendaagse bedrijfsgebouwen. 

De stad Waregem wenst de site Fabrieksstraat dus niet langer te herbestemmen voor 
lokale bedrijvigheid; enerzijds vanuit bovenstaande argumentatie en anderzijds vanuit een 
afweging van de ruimtelijke behoeften op schaal van het stedelijk gebied Waregem. 

Met de reconversie van Transvaal en Groenbek als nieuwe lokale bedrijventerreinen werd 
reeds ruimte voor lokale bedrijven gecreëerd. Deze beide sites zijn zowel qua ruimtelijke 
context als qua ontsluiting meer gunstig gelegen: in tegenstelling tot de site Fabrieksstraat 
zijn zowel Transvaal als Groenbek niet volledig ingesloten door een woonomgeving, maar 
eerder gelegen aan de rand van het bebouwde weefsel met voldoende aandacht voor de 
landschappelijke inpassing. Ook de ontsluiting naar de gewestwegen verloopt voor beide 
sites vlotter. 

Daarnaast heeft de stad Waregem ook afgewogen of er extra ruimte noodzakelijk is voor 
nieuwe stedelijke functies zoals kantoren, kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen, 
socio-culturele en/of recreatieve voorzieningen. Het projectgebied bevindt zich net buiten 
het stadscentrum van Waregem, maar nog op wandel- of  etsafstand van alle bestaande 
voorzieningen (scholen, winkels, ...). De site van de Fabrieksstraat lijkt zich niet te lenen tot 
het inplannen van nieuwe grootschalige stedelijke functies. In de ruimere omgeving is het 
immers wenselijk om eventuele nieuwe stedelijke voorzieningen eerder te clusteren direct 
palend aan het station. Zo zal in dit RUP aan de noordzijde van het station een zone voor 
stedelijke functies worden voorzien langs de Boulezlaan (nl. in de strip tussen de ingang 
van het station en de Vijfseweg). 

Er is dus geen concrete ruimtebehoefte om nieuwe grote stedelijke voorzieningen 
op deze site op te vangen. Kleine, meer op de wijk gerichte voorzieningen zoals een 
crèche, een buurtwinkel… kunnen wel gemengd worden in de zone langs de Roger 
Vansteenbruggestraat, omdat dit het dichtst aansluit bij het station van Waregem.  

Op basis van bovenstaande afwegingen en rekening houdende met het feit dat de 
voormalige bedrijfssite van de Fabrieksstraat ruimtelijk ingebed zit in een hoofdzakelijk 
residentiële woonomgeving, kiest de stad Waregem ervoor om de site te herbestemmen 
tot een gemengd stedelijk woonproject. Deze beleidskeuze wordt ook ingegeven 
vanuit de ligging op wandelafstand van het station van Waregem: vanuit een duurzaam 
locatiebeleid is het aangewezen om een hoge personenintensiteit na te streven op sites 
in de nabijheid van een openbaar vervoersknooppunt (cfr. principes van het RSV). De 
herbestemming tot een woonproject met een stedelijke dichtheid geeft een intensiever 
ruimtegebruik per hectare dan een invulling als ambachtelijk bedrijventerrein. 

Het reconversieproject op de site Fabrieksstraat wordt ook nog getoetst aan de andere 
ruimtelijke principes voor reconversie uit het PRS West-Vlaanderen:

• In relatie met de visie binnen het GRS

De optie om de site Fabrieksstraat te herbestemmen tot een woongebied blijft conform 
de globale visie van het GRS Waregem betreff ende de stationsomgeving: “in de 
stationsomgeving worden de potenties optimaal benut voor een verdichting met wonen, 
handels- en horecafuncties en kantoren/diensten.”  

Er is hiervoor geen herziening van het GRS nodig. Deze visie werd ook herbevestigd bij de 
afbakening van het stedelijk gebied Waregem. 

• Functies maximaal verweven

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, streven we naar een gemengd stedelijk 
woonproject. We streven naar een stedelijke woondichtheid, omwille van de ligging nabij 
het station en binnen de verstedelijkte kern van Waregem, binnen de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied. We streven ook naar een gemengd project, waarbij naast ruimte 
voor wonen ook lokale handel, kantoren, diensten, buurtvoorzieningen en ruimte voor 
openbaar groen worden nagestreefd, binnen een ruimtelijk doordacht en goed geordend 
geheel. 

Het inrichtingsplan kwam tot stand via een intensieve workshop die zowel de stad 
als de ontwikkelaars rond de tafel bracht. Er werd gezocht naar de potenties van de 
site en de relatie met de ruimere context. Hierbij houden we ook rekening met het 
bereikbaarheidspro  el van het gebied: kleine, meer op de wijk gerichte functies worden 
voorzien in de zone langs de Roger Vansteenbruggestraat, omdat dit voor de site van 
de Fabrieksstraat het dichtst aansluit bij het station van Waregem. De meer stedelijke 
voorzieningen worden gekoppeld aan de gronden, direct palend aan het station. 

• Kwalitatieve invulling staat centraal

Het reconversieproject op de site Fabrieksstraat voorziet in een verhoogd aanbod 
woningen van verschillende typologieën. De gebruikte typologieën gaan op zoek naar een 
juiste ruimtelijke verhouding. Bestaande (onvolledige) bouwblokken worden afgewerkt. 
Nieuwe bouwblokken sluiten aan bij de schaal van de omliggende woonbuurt. Hogere 
gebouwen worden omringd door voldoende publieke groene ruimte.  Er wordt dus 
kwalitatief en duurzaam verdicht.

Groene elementen en de publieke ruimte vormen de structurerende elementen van de 
inrichtingsschets. Door het inplanten van een nieuwe grote groene publieke ruimte biedt 
het ontwerp ook ruimtelijke meerwaarden en ademruimte aan de bestaande woonbuurt. 
De nieuwe groene as parallel met de spoorweg biedt ook een ecologische meerwaarde 
en staat in verbinding met de groene omgeving langs de oude spoorwegbedding richting  
de Gaverbeekse meersen. Bij de nieuwe grote groene publieke ruimte wordt er ook 
voldoende ruimte voorzien in functie van de vertraagde afvoer van het hemelwater. 

Tot slot zorgt het project ook voor het aansluiten op het bestaande  ets- en 
wandelnetwerk van de ruimere omgeving en in het bijzonder in de richting van het 
station van Waregem. Dit zal het gebruik van de duurzame alternatieve verkeersmodi 
bevorderen. Binnen het reconversieproject worden verschillende doorsteken voorzien, 
waardoor de permeabiliteit van het gebied verbeterd wordt om het nieuwe publiek groen 
vanuit de bredere omliggende buurten optimaal toegankelijk te maken. Hierbij kan men 
ook aansluiten op de  etsroute langs de oude spoorwegbedding tussen station Waregem 
richting bedrijventerrein Brabantstraat en Anzegem en ook op de nieuwe  etsroute 
parallel met spoorlijn richting Zulte. 

4.5.3. Brownfi eldconvenant voor de site Fabrieksstraat

Voor het project Waregem-Fabrieksstraat (nr. 90) werd een brown  eldconvenant 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de actoren bij het voornoemde 
brown  eldproject, met name Santerra NV en de regisseurs: de stad Waregem, OVAM en het 
departement Ruimte Vlaanderen. 

Bij de ontwikkeling en de realisatie van de percelen wordt uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 

• De herontwikkeling van de site beoogt een optimaal gebruik van de gronden. 

• De site wordt herontwikkeld als woongebied 

• De stad Waregem neemt hier de nodige stappen om de RUP-wijziging door te 
voeren. De stad Waregem geeft hiervoor Leiedal de opdracht. De RUP voor dit 
projectgebied kan kaderen in een grotere RUP die ook de stationsomgeving 
betrekt. 

• De ontwikkeling van het gebied tussen de spoorweg, de Hugo Verriststraat en de 
Roger Vansteenbruggestraat wordt in zijn geheel bekeken. 

• De herontwikkeling wordt zo aangepakt dat geen enkele aanpalende eigenaar de 
herontwikkeling kan belemmeren door medewerking te weigeren. 

• De dichtheid van het totale voormelde projectgebied tussen de Hugo 
Verrieststraat, de spoorweg en de Roger Vansteenbruggestraat is niet hoger dan 40 
wooneenheden per hectare. 

• De dichtheid op de gronden te verwerven door Santerra NV (circa 5 ha) ligt tussen 
de 40 en 46 wooneenheden per hectare.

De aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een 
Brown  eldconvenant werd ingediend op 2 mei 2012. Het brown  eldconvenant werd 
de  nitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 mei 2014.  Dit kon niet voorzien 
worden bij de opmaak van het GRS Waregem (goedgekeurd op 19 april 2007). 
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4.6. Motivatie voor de herbestemming site NV Wind 
- parkgebied Vandewoestijnelaan

In het GRS Waregem werd een visie opgenomen om de stationsomgeving uit te bouwen 
tot een volwaardige stationsbuurt met een goede band naar het stadscentrum. 

Over het parkgebied aan de Vandewoestijnelaan, Koningin Fabiolaan en Ter Elststraat 
worden in het GRS geen concrete uitspraken opgenomen.  Op de kaart van de gewenste 
ruimtelijke structuur staat dit parkgebied wel symbolisch aangeduid als een stedelijk 
groenelement. 

De stad Waregem wenst een herbestemming van de voormalige bedrijfssite van NV Wind 
in het parkgebied mogelijk te maken aan de hand van dit RUP. Hiervoor werd ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd (zie volgend hoofdstuk). 

Op het gewestplan werd de site van NV Wind bestemd als “parkgebied”.  Het bestendigen 
van bedrijvigheid in dit parkgebied is niet meer wenselijk op deze locatie vanuit volgende 
afwegingen:

• Het behouden van bedrijfsactiviteiten in het parkgebied doet afbreuk aan 
de kwaliteiten van het parkgebied. Het is de bedoeling om de vroegere 
bedrijfsparking en de lage bijgebouwen, die hun nut hebben verloren, de  nitief te 
verwijderen zodat de kwaliteit van het park kan hersteld worden. 

• De site is langs alle zijden omgeven door bestaande residentiële woonwijken. 
Zowel vanuit ruimtelijk-fysisch oogpunt als vanuit milieutechnische overwegingen 
zouden nieuwe bedrijfsactiviteiten te veel hinder en nadelige milieu-eff ecten 
veroorzaken voor de omliggende woonomgeving. Ook vanuit mobiliteitsoogpunt 
is het niet wenselijk om nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze site toe te laten, omdat 
de omliggende straten slechts woonstraten zijn. 

• De lagere bedrijfsgebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de 
huidige functionele, technische, milieu-hygiënische en energetische vereisten van 
duurzame hedendaagse bedrijfsgebouwen. 

De stad Waregem wenst de site NV Wind dus niet langer voor te behouden voor 
bedrijvigheid, maar wel te herbestemmen met drie functies:

• De bestaande kasteelvilla kan gerenoveerd en heringericht worden met 
zorgwooneenheden. 

• Het westelijk deel van het parkgebied is op heden een private parktuin en vormt 
het meest karakteristieke deel van het parkgebied. Dit westelijk deel van het 
parkgebied zou een publiek toegankelijk park worden in eigendom van de stad. 

• Ter compensatie voor het verwijderen van de overbodige bijgebouwen en de 
parking aan de Ter Elststraat kan in het oostelijk deel van het parkgebied een 
beperkte ontwikkeling met zorgwonen worden toegelaten. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met de karakteristieke bomen en de relatie met de bestaande 
kasteelvilla. We verwijzen naar het hoofdstuk ontwerpend onderzoek.  

Deze opties voor herbestemming zijn verenigbaar met de omliggende woonomgeving en 
het publieke park zal een grote maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde bieden.  

De optie om de site NV Wind te herbestemmen blijft conform de globale visie van het GRS 
Waregem. 
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5. Ontwerpend onderzoek

5.1. Basisdoelstellingen en deelgebieden

De stad Waregem wenst voor de noordelijke stationsomgeving een toekomstbeeld op te 
maken om dit te transformeren naar een aantrekkelijke stedelijke woon- en werkomgeving 
en een multimodaal knooppunt. Hierbij moet concreet worden ingezet op:

• het opladen van de toplocatie aan station en Vijfseweg (de toegangspoort tot 
centrum) met stedelijke functies,

• het creëren van een duurzame woonomgeving met hogere woningdichtheid op 
loopstand van het station, 

• het aanpakken van het parkeren in de stationsomgeving om de kwaliteit van de 
buitenruimte te verhogen,

• het realiseren van een vlottere en aangenamere verbinding voor  etsers en 
voetgangers naar het station,

• het realiseren van een groene corridor als zachte verbinding naar station. 

In de noordelijke stationsomgeving onderscheiden we vier deelgebieden (zie schema 
onderaan): de site van de Fabrieksstraat (zone A), de parking langs de spoorweg in het 
midden (zone B), de parking tot tegen de Vijfseweg (zone C) en het parkgebied aan de 
Vandewoestijnelaan (zone D). 

In 2013 werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de transformatie van de noordelijke 
stationsomgeving (zone A) . De beelden die in deze toelichting zijn opgenomen vormen 
een weergave van dit onderzoek. Het spreekt voor zich dat het ontwerpend onderzoek 
een mogelijke ontwikkelingspiste voorstelt voor de stationsomgeving van Waregem, en 
dat andere oplossingen ook mogelijk zijn binnen de vooropgestelde stedenbouwkundige 
voorschriften.

toekomstbeeld nieuwe bouwsteen  ‘Groene Strip’ als verbindend element 

5.2. Groene strip als nieuwe bouwsteen

Vandaag is er in de nabijheid van het station een zeer lage dichtheid van woningen en 
komen de treingebruikers nog vaak met de auto naar het station. Het toekomstbeeld 
wil deze situatie omdraaien door als centraal concept een verbindend element in te 
schuiven parallel aan de sporen; namelijk door een Groene (park)Strip aan te leggen om de 
wandelroute naar het station veiliger, aangenamer en korter te maken. Deze Groene Strip 
verbindt de woonwijken zo ook met de in het oosten gelegen Gaverbeekvallei. 

De Groene Strip kan als één landschappelijk ruimtelijke bouwsteen worden opgevat dat de 
drie deelzones van het project met elkaar verbindt. 

In de zone A fungeert het als een centrale parkzone in een dichte woonzone, in zone B 
gaat het over in een te vergroenen parkeerzone en in zone C worden de nieuwe stedelijke 
functies kwalitatief ingebed met een groene publieke ruimte. In het verlengde hiervan 
loopt de Groene Strip door langs de sporen naar de Gaverbeekvallei.

Belangrijk hierbij is ook de aandacht voor de verbinding naar het centrum. Vandaag is 
deze problematisch. Er zijn voldoende onderdoorgangen onder de sporen, maar drie zijn 
gericht op de auto, met smalle voetpaden en nauwelijks aangeduide zone voor  etsers. De 
onderdoorgang voor voetgangers aan het station is tevens ook de toegang tot de perrons. 
Deze is zeer problematisch voor rolstoelgebruikers zoals ook eerder vermeld werd in de 
SWOT-analyse. 

In het ontwerpend onderzoek werden de loopassen van de verschillende deelgebieden zo 
kort mogelijk gemaakt en aangesloten op de bestaande onderdoorgangen. Zoals op het 
inrichtingsplan van de Fabrieksstraat ook zal blijken, zijn daarom de bouwblokken dwars 
op de groene parkzone geplaatst om een directe verbinding te hebben met het groen en 
met de looplijnen naar station en naar het centrum.
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Toekomstbeeld stationsomgeving Waregem

Legende
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5.3. inrichtingsplan Zone A - site Fabrieksstraat

Oriëntatie

De bouwblokken zijn dwars ingeplant op de centrale groenzone zodanig dat de oriëntatie 
van de woningen oost-west is, en dat er een directe visuele relatie en verbinding is naar 
het groene park voor de hele woonwijk.

Fronten naar het park

Om een façade te geven aan het centrale park en de randen te benadrukken zijn 
appartementen als fronten ingeplant. De bovenste verdieping is niet volgebouwd, maar 
laat spaties open. 

Aan de andere zijde van het park is er ook een hoogte-accent nodig als front naar het park 
waarbij ook de bovenste laag niet volledig is dichtgebouwd. Dit gebouw neemt voldoende 
afstand van de spoorweg om ook de noordzijde voldoende lichtinval te geven. Om het 
rustige karakter en de relatie met het park te behouden, kan er geen straat lopen tussen 
de façade en het park. Wel kan hier een gewapende groenstrook toegang bieden aan 
brandweer of andere diensten. 

Om een groen accent te geven aan de kop van het park is er ter hoogte van het naar voren 
springende gedeelte een bomengrid ingeplant dat de achterste zone (het meest westelijke 
deel) visueel afscheid van het park, zodanig dat hier een kleiner parkje een intiemere sfeer 
kan bieden aan het kleinschaligere achterste bouwblok.

Op de hoeken van de bouwblokken aan de Hugo Verrieststraat zijn ook appartementen 
ingeplant. Dit is om de moeilijke hoeken die de Hugo Verrieststraat maakt te kunnen 
opvangen en het bouwblok enkele hoogte-accenten te geven in een voor de rest laag 
bebouwde ensemble. De nieuwe bouwblokken zelf springen er ook eind terug om dwarse 
parkeerplekken te kunnen voorzien die niet rechtstreeks op de straat hoeven te draaien.

Ook langs de Roger Vansteenbruggestraat zijn appartementen toegelaten. Dit wordt 
voorzien boven enkele gemengde functies (bv. kantoren, diensten, buurtwinkel).

Duurzame wijk, leefstraten en interne gemeenschappelijke 
doorgangen

De grootste oppervlakte van het projectgebied wordt ingenomen door grondgebonden 
woningen met tuin (2+1 laag). In de binnengebieden wordt een gemeenschappelijke zone 
voorzien (kan variëren in breedte) die doorsteken biedt doorheen de woonwijk. 

Parkeren gebeurt in de rand en in parkeerpockets die tussen de rijhuizen als kleine clusters 
worden toegevoegd. Dit is om de auto uit zicht en uit het openbaar domein te halen. Dit 
biedt de mogelijkheid om de straten als kwalitatieve leefstraten in terichten.

Mobiliteit lussensysteem 

Een systeem van drie lussen ontsluit de nieuwe woonwijk zodanig dat er vermeden wordt 
dat niet-lokaal autoverkeer een shortcut zou nemen. Enkele éénrichtingsstraten dragen 
bij aan een nog veiligere en kwalitatievere inrichting van het straatbeeld, met groen en 
speelplekken.

Integratie  water en groen

Een wateropvangbekken bevindt zich in de centrale groenzone. Dit bekken moet het 
afstromend water uit het publiek domein en de dwarse straten opvangen. Het zorgt ook 
voor een lineair element om de richting van verbinding naar station en centrum aan te 
duiden.

Dichtheid totale voorstel site Fabrieksstraat 

Het brown  eldconvenant stelt dat de dichtheid van het gebied tussen de Hugo 
Verrieststraat, de spoorweg en de Roger Vansteenbruggestraat niet hoger dan 40 
wooneenheden per hectare mag zijn. De dichtheid op de gronden te verwerven door 
de projectontwikkelaar (circa 5 ha) moet tussen de 40 en 46 wooneenheden per hectare 
liggen.

Het inrichtingsplan voor de site Fabrieksstraat vult dit in met volgende types en aantallen:

Totale oppervlakte 6ha 95a

appartementen 119

hoekappartementen 36

rijwoningen 82

wonen boven winkel 28

Totaal aantal wooneenheden 265  (dichtheid = 38 woningen per ha)

Opmerking: De zone van het brown  eldconvenant is kleiner dan de projectzone voor 
wonen en gemengde functies, die op het verordenend plan wordt bestemd. Daarom wordt 
de minimale woningdichtheid van de volledige projectzone vastgelegd op minimum 
30 woningen per ha. Dit is een lagere norm dan het brown  eldconvenant (minimum 40 
woningen per ha). Het maximum van 46 woningen per ha blijft behouden. 

Sfeerbeeld vanuit Groene Strip richting station

Vogelperspectief op site Fabrieksstraat en de Groene Strip
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Inrichtingspl an site Fabrieksstraat

Legende
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5.4. inrichtingsplan zone B - parking Boulezlaan

5.4.1. Vanaf Roger Vansteenbruggestraat tot Stationsplein

Vandaag is dit een asfaltvlakte en parking tot aan de  etsstallingen die de toegang tot het 
station verbergen.  

Er loopt op heden langs de spoorweg een  etspad dat over een erg smalle strook 
geknepen zit tussen de wand van de opgehoogde sporen en parkeerplaatsen. In het 
inrichtingsplan wordt ook hier de Groene Strip doorgetrokken. Het plan verbreedt dit 
 etspad met een groenstrook en een bomenrij door één parkingstrook in te nemen. 

Doordat de bestaande parking betalend werd gemaakt, is de bezettingsgraad van de 
parking tussen de Roger Vansteenbruggestraat en de Boulezlaan gedaald. En als er in 
de zone C een strip stedelijke functies kan worden gerealiseerd met een ondergrondse 
parking, dan kan het parkingdeel tussen de Roger Vansteenbruggestraat en de Boulezlaan 
gedeeltelijk heringericht worden met meer ruimte voor groen, de voetgangers en  etsers.   

5.4.2. Focus op toegang onder station

De aankomst op de Boulezlaan aan de achterkant van het station is nu zeker niet 
overzichtelijk en verdient meer aandacht. Daarbij aansluitend is ook de onderdoorgang 
onder het station is problematisch (zie SWOT-analyse over toegankelijkheid station). Om 
deze twee aspecten tegemoet te komen voorziet het ontwerpend onderzoek een licht 
afhellend plein in dezelfde materialen als de voorkant van het station om de eenheid te 
benadrukken. 

5.4.3. Randen aan nieuw stationsplein

Een plein wordt gemaakt door zijn randen. Ten noorden vormen de bestaande 
erfgoedgebouwen langs de Boulezlaan een waardevolle wand. Aan de westelijke kant 
kan het groen een duidelijke grens vormen. En ten oosten wordt het plein begrensd door 
nieuwe bebouwing in te planten die een kop geeft aan het stationsplein en ook enkele 
functies kan bevatten die aansluiten bij het station (  etsenberging,  etsverhuur, etc.).   

Zie volgende pagina’s: zone C stedelijke functies Boulezlaan-Vijfseweg

Vijfseweg 

Fabrieksstraat

station

Voorstel voor een afhellend plein om de toegang van het station 
langs de achterk ant te benadrukken

Overzichtsschets op stationsomg eving - Groene Strip verbindt 
Fabrieksstra at langs de sporen tot aan de Vijfseweg 



Leiedal, oktober 2021 STAD waregem , RUP stationsomgevingTN-35

Inrichtingsvoorstel zone C stedelijke functies Boulezl aan -Vijfseweg5.5. inrichtingsplan zone C - stedelijke functies 
Boulezlaan-Vijfseweg

5.5.1. Ontwikkeling “achterzijde” station met stedelijke functies

Tussen het nieuwe stationsplein aan de achterzijde van het station en de Vijfseweg wordt 
een ontwikkeling op langere termijn voorzien met stedelijke functies langs de Boulezlaan.  
Deze stedelijke functies richten zich in de eerste plaats op kantoren,  etsaccommodatie, 
horeca, handelszaken... Rekening houdende met de nieuwe woonontwikkelingen 
op andere sites in de ruimere stationsomgeving richten we het programma in deze 
ontwikkelingszone dus niet op wonen, maar dus wel op nieuwe stedelijke economie en 
ondersteunende functies voor de stationsgebruikers. 

5.5.2. Op schaal van de omgeving

Bij de ontwikkeling van deze strip stedelijke functies houden we rekening met de schaal 
van de bebouwing in de Boulezlaan. Langs de zijde van de Boulezlaan zijn er maximaal 
3 bouwlagen toegelaten; langs het spoorwegtalud worden maximum vier bouwlagen 
toegelaten. Aan de Vijfseweg (één van de belangrijkste toegangspoorten van Waregem) 
krijgt deze ontwikkelingszone een accent (maximum 5 bouwlagen) zodanig dat het station 
aangekondigd worden in straatbeeld van de Vijfseweg. 

5.5.3. Ondergronds parkeren & publieke ruimte

Bovenstaande ontwikkeling wordt ingeplant op een deel van de bestaande NMBS-
parking. Alle parkeerbehoeften voor de nieuwe stedelijke functies worden voorzien in 
een ondergrondse parking (of deels half-ondergrondse parking aan de zijde van het 
spoorwegtalud). De buitenruimte op het maaiveldniveau wordt ingericht als een publiek 
toegankelijke ruimte met ruimte voor voetgangers, groen en eventueel ook een deel van 
de parking voor de treinreizigers.

5.5.4. Ruimte voor groen, voetgangers en fi etsers

Op de andere (westelijke) delen van de stationsparking kan het aantal parkeerplaatsen 
gereduceerd worden, door deze gedeeltelijk te verschuiven naar de ondergrondse parking. 
De vrijgekomen ruimte kan benut worden voor meer groen, ruimte voor voetgangers en 
een kwalitatieve inpassing van de nieuwe  etssnelweg richting Harelbeke en Kortrijk. Dit 
zou toelaten om de “Groene Strip” als een volwaardig lineair park uit te bouwen met en 
hoogwaardige verbinding voor voetgangers en  etsers naar het station. Aan de ingang 
van het station wordt in het nieuwe gebouwencomplex een  etsenstalling voorzien. Het 
pleintje voor de ingang van het station kan dienst doen als kiss & ride. 

5.5.5. Korte en langere termijn

De stedelijke functies langs de Boulezlaan-Vijfseweg (zone C) maken deel uit van een 
ontwikkelingsvisie voor de langere termijn in de stationsomgeving van Waregem. 
In het voorliggende RUP wordt deze zone bestemd voor “stationsplein en -parking”.

De stad Waregem is reeds vele jaren vragende partij voor de noodzakelijke stations-
vernieuwing. Hierbij wordt gewezen op het sterk toegenomen reizigersaantal in Waregem 
(1.752 instappers op een normale weekdag in 2009 naar 2.650 instappers in 2013). 

Pas nadat de NMBS en Infrabel werk zullen maken van de noodzakelijke 
stationsvernieuwing van Waregem, zal de stad Waregem nieuwe bouwmogelijkheden 
creëren op de gronden langs de Boulezlaan-Vijfseweg (zone C) door middel van een nieuw  
ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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5.6. Onderzoek parkgebied Vandewoestijnelaan

5.6.1. Omgevingsanalyse

• In het parkgebied gelegen tussen de Vandewoestijnelaan, Koninging Fabiolalaan 
en de Ter Elststraat was reeds vele jaren het bedrijf Wind NV gevestigd in de 
kasteelvilla. 

• De kasteelvilla werd reeds vele jaren geleden uitgebreid met kantoren, fabricage- 
en opslagplaatsen. Deze uitbreidingen worden gekenmerkt door laagbouw. 

• Het parkgebied bestaat uit twee delen: het oostelijke deel vormt de “voortuin” bij 
de hoofdtoegang van de kasteelvilla. Het westelijke deel is de private parktuin 
gelegen achter de kasteelvilla.  

• Er zijn karakteristieke bomenrijen langsheen de Fabiolalaan en de 
Vandewoestijnelaan. 

• Via de Ter Elststraat zijn enkele parkeerplaatsen toegankelijk die horen bij het 
bedrijf Wind NV.

1
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1 .  vo oraanzicht kasteelvill a wind nv 2. koningin fabiol alaan

3. parkgebied wind nv 4.  vandewoestijnelaan

5.  parkeerpl aatsen in park (toegang via de ter Elststra at) 6.  uitbouw wind nv

3
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5.6.2. Ontwikkeling woonpark

• De westelijke parkzone wordt een publiek buurtpark. De woonzone blijft privaat 
domein.

• De bestaande parkeerplaatsen langsheen de Ter Elststraat verdwijnen.
• Het zicht op de kasteelvilla blijft behouden.
• De bomen langsheen de Fabiolalaan en de Vandewoestijnelaan blijven behouden.
• Bestaande constructies van 1 bouwlaag worden verwijderd.
• De kasteelvilla blijft behouden, wordt gerestaureerd en heringevuld met een 8-tal 

appartementen (footprint circa 250m²).
• Langsheen de Vandewoestijnelaan wordt een nieuw appartementsgebouw 

voorzien met 3 bouwlagen en een 12-tal appartementen (footprint circa 450 m²).
• In het midden wordt nog een tweede nieuw appartementsgebouw voorzien met 3 

bouwlagen en een 9-tal appartementen (footprint circa 350 m²).
• Totaal: 29 units verdeeld over 2 nieuwe bouwvolumes en 1 bestaand volume.

referentieproject K asteelpark Viteux De Pinte
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6.2. Toets m.b.t. Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat:

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

• er in het plangebied geen seveso-inrichtingen aanwezig zijn;

• er in het plangebied geen milieubelastende activiteiten of seveso-inrichtingen 
mogelijk zijn, het gaat hier immers om een stadswijk;

• volgens de gegevens van de dienst VR4 binnen een perimeter van 2 km rond het 
plangebied een lage drempel Seveso-inrichting aanwezig is: Progalys in Desselgem 
(lage drempel-seveso-bedrijf ) bevindt zich op circa 1,9 km ten noordwesten van 
het plangebied (dit is de kortste afstand t.o.v. het plangebied);

zal aan de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie gevraagd worden of ze voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in 
te schatten waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden 
tengevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoff en bij deze inrichting.

6.3. relatie m.B.T. het herbevestigd agrarisch 
gebied

Het plangebied behoort tot het stedelijk gebied Waregem. Er is geen herbevestigd 
agrarisch gebied. 

6. Technische toets

6.1. Watertoets

6.1.1. Watertoetskaart

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 
oktober 2011) is het plangebied van het RUP hoofdzakelijk niet overstromingsgevoelig. 
Het westelijk deel van het parkgebied aan de Koningin Fabiolalaan is mogelijk 
overstromingsgevoelig. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde waterlopen. 

6.1.2. Plankenmerken

Het plangebied is op vandaag reeds voor een groot deel bebouwd of verhard. De 
geplande projecten zullen slechts een beperkte toename van de bebouwde of verharde 
oppervlakte impliceren. Bij de nieuwe bouwprojecten zullen gepaste maatregelen moeten 
worden genomen in functie van de vertraagde afvoer van het hemelwater, bvb. door de 
aanleg van hemelwaterputten, in  ltratiezones en/of waterbuff erbekkens. 

6.1.3. Conclusie

Het plangebied is niet gelegen in een eff ectief overstromingsgebied, zodat in alle 
redelijkheid dient te worden geoordeeld dat het schadelijk eff ect bij de voorziene 
ruimtelijke ontwikkelingen beperkt is. 

Desalniettemin zal de eventuele toename van de bebouwde en/of verharde oppervlakte 
moeten worden gecompenseerd overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende 
gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening. Elke aanvraag ingediend 
voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
moet beantwoorden aan deze vereisten.

Voor het afvalwater wordt het volledige gebied gefaseerd uitgerust met een gescheiden 
rioleringsstelsel. 
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6.4. buurtwegen

In het plangebied van het RUP zijn geen erkende buurtwegen (sentiers) gelegen. In de 
Atlas der Buurtwegen worden wel enkele “chemins” aangeduid, die overeenkomen met 
bestaande openbare wegen in het plangebied:

• Vijfseweg

• chemin nr. 49 = deel van de Boulezlaan

• chemin nr. 52 = Ter Elststraat

• chemin nr. 55 = Roger Vansteenbruggestraat

• chemin nr. 56 = Hugo Verrieststraat.

Deze openbare wegen worden in het RUP herbevestigd. 

In het RUP zal ook de bovenlokale  etssnelweg langs de spoorweg juridisch worden 
verankerd. En met het geplande reconversieproject op de site Fabrieksstraat 
is de bedoeling om vanuit het nieuwe openbare groenpark nieuwe  ets- en 
voetgangersverbindingen te voorzien naar de Hugo Verrieststraat en naar de nieuwe 
 etssnelweg. Zo zal men vanuit de bestaande én de nieuwe woonwijk vlot kunnen 

aansluiten op het  etspad naar het station van Waregem.
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6.5. toets Bouwkundig Erfgoed

Er zijn geen beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten gelegen in het 
plangebied van het RUP. 

6.5.1. Inventaris bouwkundig erfgoed

Verschillende gebouwen werden opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed [bron: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/] .

Beschrijving en foto’s zie volgende pagina’s.



TN-42 STAD waregem, RUP stationsomgeving

1 2 3 4
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1 - Boulezlaan 10 - Stadswoning, Interbellum
Deels vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1927:
Typische combinatie van oranje baksteen met wit bepleisterde accenten. Bewaard 
schrijnwerk.

2 - Boulezlaan 12 - Burgerwoning, Interbellum
Breedhuis met geïntegreerde autobergplaats, gebouwd op het einde van de jaren 1920. 
Bruine baksteenbouw onder half gemansardeerd zadeldak. Voorgevel van oranje baksteen 
in combinatie met witte baksteen voor decoratieve elementen. Deels bewaard schrijnwerk. 

3- Boulezlaan 14 - Burgerwoning, Interbellum
Fraai art-decogetint woonhuis gebouwd in 1938. Woonhuis onder zadeldak met 
oranje bakstenen voorgevel gecombineerd met wit bepleisterde vlakken. Rijkelijk 
baksteenmetselwerk. Tweeledige gevelopbouw: bredere linkertravee beklemtoond door 
afgeronde erkeruitbouw. Inkomtravee rechts met verdiepte inkom en vleugeldeur onder 
luifel. Vermoedelijk overal bewaard oorspronkelijk, zeer verzorgd schrijnwerk met gekleurd 
glas-in-lood.

4 - Boulezlaan 16 - Burgerwoning, Na WO II
Thans wit beschilderd, deels vrijstaand woonhuis uit 1948.

5 - Boulezlaan 20 - Hoekhuis, Interbellum 
Vrij imposante, onderkelderde hoekwoning gebouwd in 1933. Recent is de volledige 
bedaking (samen met die van nr. 18) - zeer steil samengesteld dak met zwarte 
mechanische pannen - vernieuwd. Oranje baksteenbouw op arduinen plint, gecombineerd 
met witte bepleisterde accenten. Deels voorzien van hedendaags schrijnwerk, deels van 
het oorspronkelijke schrijnwerk. Naar verluidt zijn de zeldzame art-decodeuren afkomstig 
uit Duitsland. 
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6 - Vandewoestijnelaan 4 - Burgerwoning, Interbellum
Woonhuis van 1932 volgens het kadaster samen met het aanpalende huis (nr. 6). 
Typerend gebruik van donkerrode baksteen gecombineerd met wit bepleisterde vlakken. 
Baksteenmetselwerk. Deels vernieuwd, half gemansardeerd zadeldak. Vermoedelijk 
vernieuwd geolied schrijnwerk.

7 - Vandewoestijnelaan 6 - Burgerwoning, Interbellum
Verzorgd woonhuis van 1932 volgens het kadaster samen met het aanpalende huis (nr. 
4) . Typische donkerrode bakstenen voorgevel afgedekt onder een half gemansardeerd 
zadeldak. Baksteenmetselwerk. Fraai bewaard schrijnwerk.

8 - Vandewoestijnelaan 8 - Burgerwoning, Interbellum
Woning volgens de gegevens van het kadaster samen met het aanpalende woonhuis nr. 10 
gebouwd in 1929. Donkeroranje baksteenbouw onder half gemansardeerd zadeldak. Deels 
bewaard schrijnwerk.

9 - Vandewoestijnelaan 10 - Burgerwoning, Interbellum
Woning, net als het aanpalende nr. 8 gebouwd in 1929. Oranje baksteenbouw onder zelfde 
bedaking als nr. 8. Overal vernieuwd, geolied schrijnwerk. Nieuwe dakvlakramen.

10 - Vijfseweg 11 - Hoekhuis, Voor WO I
Hoekpand met deels ingebouwd werkhuis en aanbouwen langs de Ter Elststraat, 
opgetrokken in 1910 (registratie in 1911). De werkplaats wordt in de tweede helft van 
de 20ste eeuw herbouwd. Vrij imposante hoekwoning in eclectische stijl. Vermoedelijk 
bewaard schrijnwerk. 
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11 - Boulezlaan 30 - Burgerwoning, Interbellum
Rijwoning van 1932. Baksteenbouw onder half gemansardeerd zadeldak. Voorgevel van 
oranje baksteen op arduinen plint. Witte accenten. Deels vernieuwd schrijnwerk, wel 
bewaarde voordeur.

12 - Boulezlaan  - Dorpswoning, na WO II
Deels vrijstaand woonhuis uit 1949. Straatgevel van gele baksteen op arduinen plint. Deels 
vernieuwd schrijnwerk, wel bewaarde deur.

13 - Roger Vansteenbruggenstraat 123 - Villa, Interbellum
Deels vrijstaande villa, volgens de gegevens van het kadaster gebouwd in 1937. Van de 
straat afgescheiden door een haag en lage bakstenen muur. Bruine baksteenbouw onder 
schilddak van zwarte pannen. Recente uitbreiding langs de Armand De Rorestraat.

14 - Roger Vansteenbruggenstraat 121 - Villa, WO II
Vrijstaande villa in vrij open tuin, gebouwd in 1943. Thans wit bepleisterde villa afgedekt 
door een vernieuwd samengesteld dak met zwarte pannen. Late modernistische 
vormentaal. Recent volledig vernieuwd schrijnwerk. 

15 - R. Vansteenbruggenstraat 104 - Hoekhuis, Interbellum
Verzorgde hoekwoning van 1937 bij een reeds bestaande weverij. Bruine baksteenbouw, 
thans aan de straatkant wit beschilderd.Venster met bewaard deels  guratief glas-in-
loodpaneel; voorts vernieuwd schrijnwerk. 

6.5.2. Algemene beoordeling

Er bevinden zich een groot aantal gebouwen in het plangebied die werden opgenomen in 
de inventaris bouwkundig erfgoed. Maar de stad Waregem beschikt niet over een actieplan 
bouwkundig erfgoed, dat een strategische waardering geeft op lokaal niveau. 

Het is de beleidskeuze van de stad Waregem om de afweging rond de bouwkundige
kwaliteit en architecturale, historische en culturele waarde te doorlopen tijdens de
desbetreff ende stedenbouwkundige aanvraag. Tijdens deze aanvraag is er meer en
recentere informatie voorhanden, waarop de afweging gebaseerd kan worden.

Desalniettemin kunnen we nu reeds aangeven dat deze bestaande gebouwen de 
beeldkwaliteit van de stationsomgeving mee bepalen. Ze dateren meestal van het 
interbellum of de naoorlogse periode. Ze hebben een hoge of middelhoge locuswaarde. 
Daarom is het aan te bevelen om deze gebouwen zoveel mogelijk te behouden. Deze 
gebouwen worden niet gesloopt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. Dit 
kan enkel het geval zijn bij panden waar de intrinsieke waarde ondergeschikt is aan de 
omgevings- of ruimtelijke structuurwaarden. Vernieuwbouw zal in dergelijke gevallen 
altijd moeten afgestemd zijn op het behoud van het oorspronkelijke gevelbeeld en 
erfgoedwaarde. Respect voor erfgoedwaarde primeert in architectuur, materiaalgebruik. 
Bij uitbreiding moet het nieuwe gedeelte op architecturaal aanvaardbare wijze afgestemd 
zijn op het erfgoedpand. Een erfgoedtoets is een vereiste bij aanvragen voor grondige 
verbouwingen.

11 12 13

14 15
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6.6. Screening plan-MER

6.6.1. Situering 

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

• Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b  
‘stadsontwikkelingsproject’  en 10e ‘aanleg van wegen’ van bijlage III.  
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, 
namelijk de stationsomgeving in Waregem ten noorden van de spoorlijn Kortrijk-
Gent. Het plangebied is ca. 17 ha in oppervlakte en maakt volledig deel uit 
van het kleinstedelijk gebied van Waregem, afgebakend door een provinciaal 
RUP. Het RUP ‘Stationsomgeving’ bevestigt de verdere ontwikkeling van het 
plangebied als verweving van wonen en stedelijke functies nabij het IC-station als 
mobiliteitsknooppunt.

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

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-plicht, maar 
wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreff end plan op basis van een screening 
geoordeeld of het plan aanzienlijke milieueff ecten kan hebben.

6.6.2. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot milieueff ectenrapportage afgerond. 
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening 
houdend met de beperkte eff ecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige 
referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing van de 
geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueff ecten verwacht worden. Bijgevolg 
wordt voorgesteld ontheffi  ng te verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 6 april 2018 formeel beslist dat er geen plan-MER dient opgemaakt 
te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:

• verzoek tot raadpleging opstellen,

• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. 

• coördineren van de adviezen,

• einddossier overmaken aan de dienst MER, 

• beslissing dienst MER op 6 april 2018,

• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.

De nota ‘‘onderzoek tot plan-MER plicht’’ is terug te vinden in bijlage.
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