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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Deerlijk, de  nitief goedgekeurd door de 
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 oktober 2007. 

Het RUP bestaat uit 2 deelgebieden nl. Houtekietstraat en Verrieststraat, 
elk met hun eigen problematiek en doelstellingen.

Bedrijventerrein Houtekietstraat betreft een bedrijventerrein van 
+/- 7 ha aan de rand van Sint-Lodewijk. Het terrein is gelegen in 
milieubelastend industriegebied, maar wordt op vandaag eerder 
aangewend als ambachtelijke bedrijvenzone. 

Het terrein Verrieststraat betreft een kleine paarse sproet aan de rand 
van Sint-Lodewijk. Het terrein is volgens het gewestplan gelegen in 
milieubelastend industriegebied en betreft een verlaten bedrijfssite, 
met deels vervallen bedrijfsgebouwen. 

1.2. Ligging van het plangebied

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van iets minder dan 8 ha  
en bestaat uit 2 deelgebieden nl. Houtekietstraat en Verrieststraat.

1.2.1. Deelgebied Houtekietstraat

Het plangebied in de Houtekietstraat heeft een oppervlakte van 7 ha 
en bevindt zich ten zuiden van de kern Sint-Lodewijk (in vogelvlucht op 
+/- 500 meter van de kerk).
In het noorden en het westen volgt het plangebied de grens van het 
gewestplan, achterliggend aan de Oliebergstraat.

1.2.2. Deelgebied Verrieststraat

Het plangebied Verrieststraat heeft een oppervlakte van 0,85 ha en 
is gelegen in de verkaveling Verrieststraat. Het plangebied volgt de 
perceelsgrens van de voormalige bedrijfssite Deknudt. In het zuiden 
wordt de site uitgebreid met een braakliggend terrein aanliggend aan 
de Verrieststraat en de onbebouwde percelen gelegen ten oosten aan 
de bedrijfssite.
Het plangebied bevindt zich ten zuidoosten van de kern Sint-Lodewijk 
en in vogelvlucht op +/- 750 meter van de kerk.
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1.3. Begrenzing van het plangebied

1.3.1. Deelgebied Houtekiestraat

Het RUP heeft als doel de bestemming ‘milieubelastende industrie’ 
(gewestplan) voor de Houtekietstraat aan te passen naar de huidige 
economische noden van de gemeente. De contour van het deelgebied 
Houtekietstraat beperkt zich tot de gewestplanbestemming. 
Binnen de contour van het gewestplan is er een beperkt 
ontwikkelingsperspectief. 

Het plangebied heeft volgende contour:

• aan de noordzijde grenst het gebied aan RUP 3 Sint-Lodewijk

• aan de oostzijde de Kapelstraat

• in het zuiden de Otegemstraat

• in het westen volgt het plangebied de gewestplangrens, niet 
fysiek waarneembaar op het terrein

1.3.2. Deelgebied Verriesstraat 

Het RUP heeft als doel de bestemming ‘milieubelastende industrie’ 
(gewestplan) voor de Verrieststraat aan te passen aan de bestemming 
in de directe omgeving, nl. residentieel wonen. De contour van het 
deelgebied wordt naast de gewestplanbestemming ‘milieubelastend 
industriegebied’ in het zuiden uitgebreid met nog braakliggend terrein 
gelegen in woongebied. 

Het plangebied heeft volgende contour:

• aan de noordwestzijde volgt de afbakening de gebouwenlijn 
en grenst het gebied  aan Sentier nr. 68, de perceelsgrens met 
het naastliggende akkerland

• aan de noordoostzijde volgt de contour de gebouwenlijn en 
de perceelsgrens met het naastliggende weiland

• aan de oostzijde aan de perceelsgrenzen van de woningen 
Verrieststraat 49 en Heestertstraat 84

• aan de zuidzijde grenst het gebied aan de Verrieststraat
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Deelgebied Verrieststra at

deelgebied houtekietstra at

Hoekwoning Kapelstra at - Otegemse steenweg

Vervallen bedrijfsgebouwen Verrieststraat

Hoek bedrijventerrein - kern Sint-Lodewijk
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1.  Bebouwde en onbebouwde ruimte

De kern Sint-Lodewijk is historisch gegroeid langs de Pladijsstraat, 
Kerkstraat, Kapelstraat en Otegemse Steenweg, waarlangs een 
menging van rijwoningen en handelszaken zijn gebouwd. De 
bedrijvigheid concentreert zich vooral langs de Kapelstraat en 
Kerkstraat. 
Nabij de kern bevinden zich twee bedrijventerreinen, enerzijds het 
bedrijventerrein Houtekietstraat, anderzijds het bedrijventerrein 
Verrieststraat.  
Sint-Lodewijk kan omschreven worden als een kleinschalige, 
zelfvoorzienende en landelijke kern. Gelegen op de Olieberg, is de kern 
structurerend in het omringende landschap. Het woongebied is zo 
goed als volgebouwd.

Deelgebied Houtekietstraat

Dit bedrijventerrein is gelegen tussen de Otegemsesteenweg en de 
kern van Sint-Lodewijk, op de zuidwestelijke  ank van de Olieberg. Het 
bedrijventerrein is gelegen ten westen van de Kapelstraat en ten zuiden 
van de rand van Sint-Lodewijk. De enige interne ontsluitingsweg 
van het bedrijventerrein is via de Houtekietstraat die aantakt op de 
Kapelstraat. De Kapelstraat is de verbindingsweg tussen de Otegemse 
Steenweg en de kern van Sint-Lodewijk. 

De hoek van de Kapelstraat - Otegemse Steenweg, gelegen binnen 
het plangebied, betreft gesloten bebouwing aanliggend aan de straat. 
Verder in de straat, naar de kerk toe is een afwisseling van rijhuizen en 
alleenstaande woningen aanwezig. Door de groene inrichting van de 
voortuinen heeft de straat hier en daar een groen karakter.

De Otegemse Steenweg is de verbindingsweg tussen Zwevegem en 
Otegem. De afwisseling tussen voornamelijk eengezinswoningen op de 
rooilijn en private (voor)tuinen bepaalt het straatbeeld. De open ruimte  
en zichten op het achterliggend landschap zijn heel beperkt.

De Houtekietstraat zelf is een smalle, weinig uitgeruste weg die het 
gebied dwarst van oost naar west. De breedte van het straatoppervlak 
is eerder beperkt (circa 3 m), maar door een lappendeken aan 
naastliggende (private) verharding werd de weg geschikt gemaakt voor 
vrachtverkeer. Verder wordt die weg herleid tot een landelijke weg die 
een vijftal (zonevreemde) eengezinswoningen bedient. 
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Onbebouwde percelen op de rand van het 
bedrijventerrein,  ten noorden van de 
Houtekietstraat

Onbebouwd perceel langs de Kapelstraat Ingesloten perceel met zonevreemde woning

Onbebouwde percelen ten zuiden van de 
Houtekietstraat
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Op het terrein zijn een 12-tal bedrijven gevestigd. Het merendeel 
van de bedrijven zijn dynamische ambachtelijke bedrijven met een 
beperkte verkeersaantrekking en beperkt aantal personeelsleden. Door 
het golvend landschap en de beperkte inspanningen die geleverd 
werden om de bedrijfsgebouwen landschappelijk in te kleden naar het 
lager gelegen Zwevegem (wijk Kappaert) is het bedrijventerrein visueel 
vrij duidelijk aanwezig. 
Met de huidige bestemming als onderligger is het uitbreiden van 
de bestaande bedrijven onmogelijk. Ook nieuwe ambachtelijke 
invullingen op het terrein zijn niet mogelijk.
De bruto-oppervlakte van het terrein bedraagt +/- 7,1 ha, waarvan 
ongeveer 2,2 ha nog onbebouwd is. Deze onbebouwde oppervlakte 
kan ingedeeld worden in 4 zones. 

1. Onbebouwde percelen in gebruik door de landbouw op de rand 
van de industriezone ten noorden van de Houtekietstraat met 
een groot hoogteverschil en geschikt voor nieuwe bedrijvigheid. 
Dit perceel heeft een oppervlakte van +/- 0,77 ha en is in 
eigendom van de 2 naastliggende bedrijven.

2. Onbebouwde percelen in gebruik door de landbouw op de rand 
van de industriezone ten zuiden van de Houtekietstraat en door 
de langgerekte vorm hoofdzakelijk in aanmerking komend voor 
de uitbreiding van de aanpalende bedrijven en/of buff er. Dit 
perceel heeft een oppervlakte van +/- 0,43 ha. 

3. 0,65 ha langs de Kapelstraat in gebruik door de landbouw met 
een relatief beperkt hoogteverschil en geschikt voor een nieuwe 
invulling. 

4. Een onbebouwd, vrij ingesloten perceel met een oppervlakte van 
0,35 ha met voorliggend een zonevreemde woning en bijhorende 
moestuin op en voorzien van een aangeplant bosje geschikt voor 
nieuwe bedrijvigheid.

De perceelsoppervlaktes per bedrijf variëren sterk en is te situeren 
tussen de 2.000 m² en de 6.500 m². 

Binnen het deelgebied van de Houtekietstraat kennen een 
aantal gebouwen een andere functie dan de vergunde. Zo werd 
Houtekietstraat 19 vergund als burelen, maar wordt het gebouw 
momenteel gebruikt als woning. Ook de gebouwen op de hoek 
Otegemse Steenweg - Kapelstraat kennen een andere invulling dan 
oorspronkelijk vergund of vergund geacht. Na onderzoek kan worden 
vastgesteld dat de directeurswoning, Otegemse Steenweg 21 - 23 
werd vergund als eengezinswoning. Deze werd echter opgesplitst 
in 7 woongelegenheden. Het achterliggende pand, eveneens 
gekend als Otegemse Steenweg 21 - 23, is historisch vergund als 
laadkaaien (opslag) en kantoorfunctie. De kantoorfunctie heeft 
een oppervlakte van +/- 400 m² en bevindt zich op het verdiep. 
Het gebouw ten westen van de woning, Otegemse Steenweg 17, 
die op heden gebruikt wordt als binnenspeeltuin, wordt vergund 



14 gemeente deerlijk, RUP houtekietstraat-verrieststraat



Leiedal, november 2021 gemeente deerlijk, RUP houtekietstraat-verrieststraat15

geacht als handelsruimte (gelijkvloers) en op het verdiep als horeca/
entertainment. De horecafunctie op het verdiep wordt op vandaag niet 
meer uitgebaat. Enkele jaren geleden werd het verdiep ingericht i.f.v. 
10 woongelegenheden. Deze zijn niet volledig ingericht en evenmin in 
gebruik.

Deelgebied Verrieststraat

Het deelgebied Verrieststraat betreft de voormalige bedrijfssite van 
Deca meubelfabriek. Dit bedrijf werd in 2016 failliet verklaard. De 
bedrijfssite heeft een oppervlakte van 0,55 ha. Binnen de contouren 
van het RUP werden ook enkele onbebouwde percelen, gelegen in 
woongebied, meegenomen. 
De voormalige bedrijfssite is gelegen ten noorden van de Otegemse 
Steenweg. De enige ontsluiting van het gebied is via de residentiële 
verkaveling van de Verrieststraat. De site ligt ingesloten in een 
traditionele woonomgeving (kavels met ruime eengezinswoningen 
met tuin) en wordt in het noorden begrensd door landbouwgebied.
De bedrijfssite is gelegen achter een woning en bestaat uit twee 
bedrijfsgebouwen. Het bedrijfsgebouw op de linker perceelsgrens is 
vervallen. 

De bedrijfsgebouwen werden ingepland tot tegen de gracht die 
de perceelsgrens vormt. Deze komt overeenkom met de grens van 
het agrarisch gebied. Deze inplanting op de perceelsgrens zorgt 
ervoor dat er geen landschappelijke inkleding aanwezig is. De 
resterende onbebouwde ruimte binnen de afbakeningslijn bestaat uit 
braakliggend terrein, al dan niet in gebruik als tuinzone.  

Ook binnen het deelgebied van de Verrieststraat wordt een bestaand 
gebouw oneigenlijk gebruikt. Het betreft een als tuinhuis vergund 
gebouw bij de woning Verrieststraat 47. Dit gebouw wordt aangewend 
als vakantieverblijf/woning.

2.1.2. Open ruimte

Het gehucht Sint-Lodewijk, gelegen boven op de Olieberg is 
duidelijk aanwezig in de open ruimte. Beide bedrijventerreinen 
bevinden zich nabij de kern van Sint-Lodewijk en op de rand van 
het openruimtegebied. Dit openruimtegebied is een licht hellend 
gebied waar de weilanden worden afgewisseld door akkerland. In 
het landschap bevinden zich weinig kleine landschapselementen en 
bebouwing. Een positief aspect van het reliëf is dat er dankzij het reliëf 
maar weinig afwateringsproblematiek op de sites zelf merkbaar zijn. Er 
is dus wel ruimte voor brongerelateerde maatregelen.

Deelgebied Houtekietstraat

Ten westen van het deelgebied Houtekietstraat bevindt zich een 
open ruimte die voornamelijk door de landbouw wordt gebruikt. 
Door de speci  eke ligging op de  ank van de Olieberg is er een groot 
hoogteverschil zichtbaar. Het hoogste punt bevindt zich langs de 

Bron van de zijtak van de Slijpbeek - 
Houtekietstraat

Grens bedrijventerrein Verrieststraat - agrar isch gebied
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Reliëfk aart Sint-Lodewijk
Vooral rond en in het plangebied Houtekietstraat 
is er een sterk hoo gteverschil wa arneembaar . Dit 
vertaalt zich o ok op het terrein (zie foto).

Foto 1 :  zicht vanaf de Houtekietstraat op het bedrijventerrein
Op de voorgrond, de onbebouwde percelen in het bedr ijventerrein

Foto 2 :  zicht vanaf de Houtekietstraat op de open ruimte
Op de voorgrond, de onbebouwde percelen in het bedr ijventerrein

2

1
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2.1.3. Reliëf

Sint-Lodewijk is gelegen op het hoogste punt van Deerlijk, nl. op de top 
van de 40 m hoge Olieberg. De heuvel helt sterk af naar het westen toe, 
waar zich het bedrijfsterrein Houtekietstraat bevindt. Naar het oosten 
toe, onder meer ter hoogte van de Verrieststraat, vertoont zich een 
zwakkere helling. Het omringende landschap is door deze speci  eke 
ligging goed merkbaar. 

Dit gegeven brengt een aantal ruimtelijke kwaliteiten met zich mee. Zo 
bestaan er enkele mooie vergezichten naar het open gebied rondom 
Sint-Lodewijk. Vanaf de Houtekietstraat is Zwevegem, waaronder de 
Transfo-site, goed zichtbaar. 

Deelgebied Houtekietstraat

De Houtekietstraat situeert zich van oost naar west en is aangelegd 
dwars op de helling. Hierdoor krijg je een interessant vergezicht. Binnen 
de industriezone werden al heel wat ophogingen uitgevoerd. Het 
opvangen van de grote hoogteverschillen binnen de industriezone en 
het wegwerken van de hoogteverschillen op het terrein zelf zijn een 
uitdaging.

Door de ligging op de sterk hellende heuvelrand van de Olieberg zijn er 
heel wat ophogingen gebeurd binnen het bedrijventerrein. 

Deelgebied Verrieststraat

Vanaf de Verrieststraat is er door de bestaande bebouwing op het 
terrein geen zicht op het open landschap. Na sloop van de bestaande 
bebouwing, kunnen wel interessante vergezichten op de kern van Sint-
Lodewijk en het omliggende landschap ontstaan.
Het terrein helt geleidelijk, doch beperkt af naar het noordoosten toe.

Otegemse Steenweg, het laagste punt situeert zich ten westen in het 
plangebied, langsheen de Houtekietstraat. Hier situeert zich de bron 
van de zijtak van de Slijpbeek. 
Rondom de (zonevreemde) woningen in de open ruimte bevinden 
er zich kleine landschapselementen in de vorm van hoogstammige 
bomen en haagstructuren.  
Door de kleiige ondergrond is er in de open ruimte een systeem van 
grachten aanwezig. 

Deelgebied Verrieststraat

Het deelgebied Verrieststraat bevindt zich ten noordwesten en 
ten oosten op de rand van het openruimtegebied. Doordat de 
bedrijfsgebouwen van de voormalige meubelfabriek een gesloten muur 
vormen op de grens met het achterliggende openruimtegebied, is er op 
vandaag geen zicht op het achterliggende landschap. Vanaf de rand van 
het plangebied zijn er echter mooie vergezichten op de hoger gelegen 
kerk van Sint-Lodewijk en het omliggende agrarisch gebied merkbaar.
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2.1.4. Ontsluiting

Sint-Lodewijk is vrij vlot bereikbaar via de E17 en de Olekensbosstraat/
Kerkstraat. De Pladijsstraat vormt de verbinding met het centrum van 
Deerlijk. Vanaf het kruispunt Otegemse Steenweg - Kapelstraat is er 
een tonnagebeperking, met uitzondering van bestemmingsverkeer.  
Het dorp wordt bediend door buslijn 71 Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-
Waregem. Langs de Otegemse Steenweg rijdt buslijn 92 Kortrijk-
Zwevegem-Otegem-Avelgem. In het nieuwe openbaar vervoersnet zal 
Sint-Lodewijk bediend worden door de buslijn 70 Kortrijk-Zwevegem-
Waregem. Een deel van Sint-Lodewijk zal ook opgenomen worden 
in een systeem van Vervoer op Maat (VoM) waarbij het van hier de 
bedoeling is om via VoM de verbinding te maken naar 3 mobipunten in 
Zwevegem, Otegem en Avelgem. Daar kan dan overgestapt worden op 
een buslijn van het aanvullend net of kernnet. De haltes van het VoM 
moeten nog bepaald worden.
Zowel de Otgemse Steenweg als de Kapelstraat maken deel uit van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. 

Deelgebied Houtekietstraat

In het plangebied bevindt zich één bushalte: Deerlijk Kapelstraat. Deze 
verbindt Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Waregem. Binnen het nieuwe 
OV-plan blijft de halte in de Kapelstraat behouden, maar komt te liggen 
op de buslijn 70 Kortrijk-Zwevegem-Waregem.
Het deelgebied Houtekietstraat is gelegen binnen de zone voor 
tonnagebeperking. Gezien er een uitzondering gemaakt wordt 
voor bestemmingsverkeer, en gezien zwaar verkeer uit de kern van 
Sint-Lodewijk zo veel als mogelijk geweerd wordt, wordt de route 
E17 - N391 - Otegemse Steenweg  bij voorkeur aangewend om het 
bedrijventerrein te bereiken.

Deelgebied Verrieststraat

De dichtstgelegen bushalte voor het gebied Verrieststraat betreft 
Deerlijk Koevoet, op iets meer dan 500 m wandelafstand. Binnen het 
nieuwe OV-plan verdwijnt de halte Koevoet gezien er in dit deel van de 
Otegemse Steenweg geen buslijn meer zal rijden.
De Verrieststraat is een lokale weg type III, een woonstraat met 
eenrichtingsverkeer en is niet geschikt voor vrachtverkeer.



20 gemeente deerlijk, RUP houtekietstraat-verrieststraat

Otegemsesteenweg - indoor 
speelruimte

Hoek Otegemse steenweg - K apelstraat
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2.1.5. Functies

Deelgebied Houtekietstraat

Het plangebied omvat een 12-tal eigenaars en zo ook een 12-tal 
bedrijven. Het merendeel van de bedrijven zijn ambachtelijke bedrijven, 
zoals assemblage van auto’s en vrachtwagens, maken van een 
prototype voor helikopters... 
Op de noordelijke hoek van de Kapelstraat - Houtekietstraat is er 
verkoop en herstelplaats van elektro, op de zuidelijke hoek een 
ambachtelijke activiteit voor wooninrichting.
Langs de Otegemse Steenweg vestigde er zich een aantal jaren 
terug een indoor speeltuin. De voormalige directeurswoning op de 
hoek Otegemse Steenweg - Kapelstraat werd opgesplitst en telt 7 
woongelegenheden.
Naast de ambachtelijke bedrijven bevinden zich in het plangebied een 
drietal vrijstaande bedrijfswoningen.
Langs de Otegemse Steenweg, ten westen van het plangebied 
bevinden zich 2 woningen op de grens van het woongebied met het 
milieubelastend industriegebied. Deze woningen sluiten aan op de 
bestaande rijbebouwing van de Otegemse Steenweg.

Vermeldenswaardig is de GSM-mast die zich bevindt midden het 
perceel Kapelstraat 198.

Deelgebied Verrieststraat

Binnen het plangebied bevindt zich een hoofdzakelijk vervallen 
voormalige bedrijfssite. Aan de straatzijde is een woning gelegen. 
Verder bestaat de site uit tuinzone. In de zuidelijke hoek van het 
deelgebied is een onvergunde woning met tuin gelegen. Deze is 
bereikbaar via de vrije zijstrook van  Verrieststraat 47.
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2.2. toestand van het leefmilieu en de 
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar het 
deel “eff ectenbeoordeling”. 

Bij de beoordeling van mogelijke milieueff ecten wordt hierbij steeds 
vertrokken van de referentiesituatie op vlak van de relevante disciplines 
zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, fauna en  ora, bodem, 
water, atmosfeer en klimatologische factoren, geluid, licht, erfgoed en 
landschap…  
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2.3. Historische toestand

< Ferraris,  17 77
Op de Ferrariskaart zijn reeds de Otegemstraat en Kapelstraat duidelijk 
zichtbaar. Ook de Verrieststraat, als onderdeel van de Otegemstraat is 
reeds zichtbaar. De Houtekietstraat is nog niet zichtbaar. 
Beide bedrijvensites waren vooral ingenomen als landbouw, met 
ruimte voor een boscomplex in het noorden van de Houtekietstraat.

Popp, 1850 >
Op de Poppkaart is naast de Kapelstraat en Otegemstraat de 
Houtekietstraat vorm gegeven.
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Zicht vanaf de Houtekietstraat

Zicht op de zonevreemde woning 
Houtekietstraat

Inname openba ar domein i .f.v.  opvang 
hoo gteverschil

Weil and in de Kapelstraat

Interne ontsluiting vanaf de 
Houtekietstraat

zicht vanaf de Kapelstr aat Zicht vanaf de Kapelstr aat
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waardoor landschappelijke inkleding naar het omliggende 
agrarisch gebied ontbreekt

Ruimtelijke invulling - functies

• Leegstaand, deels vervallen bedrijfsgebouw 

• Onvergunde, bewoonde woning

2.4.2. Potenties

Deelgebied Houtekietstraat

Mobiliteit

• Voldoende vlotte bereikbaarheid via Kapelstraat

• De afstand tussen de rooilijnen in de Houtekietstraat is voldoende 
breed om een kwalitatieve inrichting na te streven

• Mogelijkheid tot het voorzien van een keerpunt op de 
onbebouwde percelen ten westen van het plangebied

Relatie tot de omgeving

• Er is voldoende ruimte om de onbebouwde percelen te 
voorzien in landschappelijke inkleding en gemeenschappelijke 
waterbuff ering/in  ltratie.

• Gemeente voorziet, samen met Aqua  n, rioleringswerken en 
herinnrichting van de bovenbouw in de directe omgeving. 
Mogelijks kan het afbakeningsgebied uitgebreid worden i.f.v. 
aansluiting van de Houtekietstraat op het rioleringsnet.

Ruimtelijke invulling - functies

• Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en/of 
uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven

• Merendeel van de bedrijven met uitbreidingsvraag hebben 
gronden in eigendom

• Mogelijkheid om bestaande woonweefsel langs Otegemse 
Steenweg verder te zetten

Deelgebied Verrieststraat

Mobiliteit

• Voldoende bereikbaar voor woonfuncties

• Zachte verbinding (buurtweg) langs de site

• Zachte verbinding naar kern Sint-Lodewijk aanwezig

Relatie tot de omgeving

• Mogelijkheid om bijkomend buurtgroen te voorzien

2.4. Knelpunten en potenties

2.4.1. Knelpunten

Deelgebied Houtekietstraat

Ontsluiting/mobiliteit 

• Te smal wegpro  el van de Houtekietstraat waardoor 
vrachtverkeer moeilijk kan keren en/of niet op eigen terrein kan 
manoeuvreren

• Delen van het openbaar domein werden ingenomen om het 
hoogteverschil op te lossen

Relatie tot de omgeving

• Door de ligging op de  ank van de Olieberg zijn er grote 
hoogteverschillen op het terrein

• Weinig en onvoldoende kwalitatieve landschappelijke inkleding 
aanwezig

Ruimtelijke invulling - functies

• Zonevreemde woningen zonder bedrijfsactiviteit

• Organische groei van het bedrijventerrein

• Niet vergunde recreatieve activiteit zonder parkeerruimte op 
het betreff ende perceel. (P op vandaag wel aanwezig buiten de 
afbakening van het RUP, op de hoek Otegemstraat - Kapelstraat)

• Onvergunde woongelegenheden

• Verouderd uitzicht

Nutsvoorzieningen

• Moeilijke afwatering - beperkt rioleringsstelsel in Houtekietstraat 

• Elektriciteitsvoorziening onvoldoende zwaar

• Houtekietstraat is een lappendeken van verschillende 
verhardingen

Deelgebied Verrieststraat

Mobiliteit

• Slechte bereikbaarheid voor (zwaar) verkeer via een 
eenrichtingsstraat

Relatie tot de omgeving

• Bestaande, deels vervallen, bebouwing tot op de perceelsgrens 

Ruimtelijke invulling - functies

• Enkele mooie hoogstammige bomen op het terrein

• Ontharden/vergroenen van de site is mogelijk

• Deels hergebruik van bestaande gebouwen mogelijk



26 gemeente deerlijk, RUP houtekietstraat-verrieststraat



Leiedal, november 2021 gemeente deerlijk, RUP houtekietstraat-verrieststraat27

3.  Juridische toestand

3.1. overzicht plangebied 

3.1.1. Verrieststraat

T ype plan Referentie

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

• Milieubelastend industriegebied

• Woongebied

BPA  Geen

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

VK 1025-1/1979.7 zoals oorspronkelijk goedgekeurd op 17/10/1979

Milieuvergunningen In het plangebied:

• Geen

Bouwkundig erfgoed,
Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen beschermde relicten

Buurtwegen Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg

• Sentier n° 68  ankeert het plangebied en verbindt hiermee de 
Verrieststraat en de Heestertstraat. Deze doorkruist het terrein 
ook in de oost-westrichting. 

Langsheen het plangebied loopt volgende buurtweg

• Chemin n° 24  ankeert het plangebied en loopt op de huidige 
Verrieststraat

T ype plan Referentie

Waterlopen (categorisering) Geen in het plangebied

Een zijbeek van de Kasselrijbeek, een beek van 2e categorie ontspringt 
ten westen van het plangebied, ten zuiden van de Verrieststraat

Signaalgebied Geen

Herbevestigd agrarisch gebied Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Geen

Gewestelijke verordeningen Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreff ende 
toegankelijkheid van 4 juni 2009

Gewestelijke verordening breedband van 9 juni 2017

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 
29 april 1997

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht

Provinciale Verordeningen Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten van 23 juli 2008

Gemeentelijke verordeningen Politieverordening inzake ruimtelijke ordening en natuurbescherming 
(vellen van hoogstammige bomen)
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3.1.2. Overzicht deelgebied Houtekietstraat

T ype plan Referentie

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

• Milieubelastend industriegebied

BPA  Geen

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen

Milieuvergunningen In het plangebied:

• Klasse 2: Houtekietstraat 10-12 (M200117 en M201319)

• Klasse 3: Kapelstraat 198 (199122, 200436), Kapelstraat 122 
(1993124), Houtekietstraat 1 (199335, 201617),  Houtekietstraat 
16 (199333, 201037)

Bouwkundig erfgoed, 
Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen beschermde relicten

Buurtwegen Doorheen het plangebied loopt volgende buurtweg:

• Sentier n° 90 is opgenomen in het publiek domein van de 
Houtekietstraat

Langsheen het plangebied loopt volgende buurtweg

• Chemin n°22 is opgenomen in het publiek domein van de 
Kapelstraat

T ype plan Referentie

Waterlopen (categorisering) Doorheen het plangebied loopt een beek van 2e categorie:

• WL 8.17 - zijtak van de Slijpbeek

Signaalgebied Geen

Herbevestigd agrarisch gebied Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Geen

Gewestelijke verordeningen Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 
dergelijke verblijven van 8 juli 2005

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreff ende 
toegankelijkheid van 4 juni 2009

Gewestelijke verordening breedband van 9 juni 2017

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 
29 april 1997

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht

Provinciale Verordeningen Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten van 23 juli 2008

Gemeentelijke verordeningen Politieverordening inzake ruimtelijke ordening en natuurbescherming 
(vellen van hoogstammige bomen)

Gemeentelijke verordeningen Politieverordening inzake ruimtelijke ordening en natuurbescherming 
(vellen van hoogstammige bomen)
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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

• Milieubelastende industrieën
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

RUP’s in het plangebied: geen

BPA’s in het plangebied: geen
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3.4. Milieuvergunningen

• Klasse 2: Houtekietstraat 10-12 M200117 en M201319

• Klasse 3: Kapelstraat 198 (199122, 200436), Kapelstraat 122 
(1993124), Houtekietstraat 1 (199335, 201617),  Houtekietstraat 
16 (199333, 201037
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3.5. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

VK 1025-1 is van kracht in het zuiden van deelgebied Verrieststraat.
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3.6. Onroerend erfgoed

Binnen het plangebied zijn er geen gebouwen gelegen die zijn 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 
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3.7. Buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen 2 buurtwegen, alsook wordt het 
plangebied ge  ankeerd door 2 buurtwegen. Het merendeel werd reeds 
opgenomen in het openbaar domein.

• Sentier n° 90 (grotendeels opgenomen in het publiek domein 
van de Houtekietstraat) 

• Chemin n° 22 (opgenomen in het publiek domein van de 
Kapelstraat)

• Sentier n° 68 (ingenomen door privaat domein van noordwest 
naar zuidoost volledig opgeheven - ten noordwesten van het 
plangebied eveneens gelegen, maar niet zichtbaar op het 
terrein. Te onderzoeken of die sentier opnieuw opengesteld 
kan worden

• Chemin n° 24 (opgenomen in het publiek domein van de 
Verrieststraat)
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3.8. Relatie m.b.t. het herbevestigd 
agrarisch gebied

Beide plangebieden zijn niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied
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3.9. VEN-gebied, IVON-gebied

Er zijn geen VEN- of IVON-gebieden gelgen in de buurt van het 
plangebied.
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3.10. Vogelrichtlijngebied, 
Habitatrichtlijngebied

Er zijn geen vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden gelegen in de 
buurt van het plangebied.
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
STRUCTUURPLAN DEERLIJK

De gewenste ruimtelijke
nederzettingsstructuur van Deerlijk

kaartnr.5
legende

leiedal

Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan

Verblijfsgebied

Centrumgebied

Gemengd woongebied

Lokale wegen I

Lintbebouwing (landelijk woongebied
volgens gewestplan)

Goedgekeurde verkavelingen in het
buitengebied

Woningengroep Boshoek

Hoofdweg

Primaire weg II

Bevriezen van woonuitbreidings-
gebied voor woonfuncties op lange
termijn

Woningengroep Brandemolen

Bebouwde ruimte

Grens Deerlijk

Spoorweg

Nieuwe ontsluitingsweg
regionale bedrijventerreinen - juiste
ligging nog nader te bepalen

voor de

Lokale wegen II

?

Herbestemming van het gebied voor
openbare sportvoorzieningen naar
stedelijk woongebied (lange termijn)

Zoeklocatie voor het nieuwe
sportcomplex ( nader te onderzoeken)

Bestaande zonevreemde woonlinten
omvormen tot landelijke woonlinten,
(perceelsgewijze afbakening)

Lokale weg II - wijkverzamelweg

Provinciaal domein
GAVERS

Beveren -
Leie

Harelbeke

Waregem

Sint-Lodewijk

Stationswijk

Brandemolen

Deerlijk

Belgiek

Molenhoek

Zwevegem

Vichte?
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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. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt een elementair 
verschil gemaakt tussen de stedelijke gebieden en buitengebied.

Om deze optie te realiseren en te operationaliseren werden stedelijke 
gebieden afgebakend (taak van het Vlaamse Gewest).

In de afbakening van het stedelijk gebied van Kortrijk werd Deerlijk 
door de E17 verdeeld in twee delen: noordelijk deel (op een paar 
uitzonderingen na) ligt in het stedelijk gebied, het zuidelijk deel in het 
buitengebied.

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 minister de gedeeltelijke herziening van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.
De kern Sint-Lodewijk is geselecteerd als een ‘overige kern in het 
buitengebied’. Hierdoor zou een beperkt aanbodbeleid kunnen 
gevoerd worden.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS W-Vl) 
situeert de gemeente Deerlijk binnen de Leieruimte. Deze ruimte 
omvat de verstedelijkte Leieband tussen Wervik en Waregem. Aan de 
deels gekanaliseerde Leie heeft zich vanaf de 19e eeuw en vooral in de 
naoorlogse periode een sterke economische (industriële) ontwikkeling 
voorgedaan. De spoorlijn, de autosnelweg E17 en de steenweg N43 
(parallelle verbindingen tussen Kortrijk en Gent) hebben deze lineaire 
ontwikkeling versterkt. 
De steden Kortrijk, Waregem en Menen hebben een belangrijke 
verzorgende rol, met Kortrijk als dominant regionaal 
verzorgingscentrum. Wervik en vooral Wielsbeke kenden ook een 
sterke groei van bestaande bedrijven tot grootschalige complexen in 
de open ruimte. Door deze ontwikkelingen zijn de openheid en de 
natuurlijke kwaliteiten van de Leievallei systematisch teloorgegaan. 
Voor de leefbaarheid van deze stedelijke ruimte is het van belang 
dat er voldoende aandacht gaat naar groene ruimten tussen de 
aaneengesloten bebouwing. Vanuit deze gedachte dient ook 
voldoende ruimte te worden voorzien voor de recreatieve potenties 
[PRS, ID p. 122].

4.2.1. Toetsing van het RUP aan het PRS-WV

Door het RUP kan het gebied evolueren naar een complementair 
gebied met hoge ruimtelijke kwaliteit en verwevenheid van functies.

Kwalitatieve ontwikkeling van de aanwezige bedrijven staat voorop 
voor het deelgebied Houtekietstraat. Een kwalitatieve ontwikkeling 
van de woonomgeving staat voorop in het deelgebied Verrieststraat. 
Dit betekent voor beide deelgebieden dat er speci  eke aandacht gaat 
naar een goede inkleding in de open ruimte, naar de aanleg van het 
openbaar domein, naar  ets- en voetgangersverbindingen met de 
directe omgeving, naar voldoende, kwalitatieve en toegankelijke open 
ruimte.

Leieruimte PRS RD figuur 20

Afbakeningslijn Gewestelijk RUP stedelijk 
gebied Kortrijk
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4.2.2. Reconversiekader PRS

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.”

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. 

Deelgebied Houtekietstraat

Het bestendigen van de huidige bestemming van de bedrijvensite als 
‘gebied voor milieubelastend industriegebied’ is niet wenselijk vanuit 
onderstaande onderbouwing:

• De schaal van de bedrijfssite en het type van milieubelastende 
bedrijfsactiviteiten zijn niet meer verenigbaar met de 
woonomgeving. Zowel vanuit ruimtelijk-fysisch oogpunt 
als vanuit milieutechnische overwegingen zouden nieuwe 
milieubelastende industriële activiteiten te veel hinder (visueel/
geluid/trillingen/stof/geur.. veroorzaken voor de omliggende 
woonomgeving. Cfr. de omzendbrief inzake de inrichting 
en toepassing van de gewestplannen zijn milieubelastende 
industrieën bestemd voor bedrijven die om economische 
of sociale redenen moeten worden afgezonderd. Deze 
bedrijvenzone ligt echter achterliggend aan een residentiële 
omgeving.

• De bestaande versnipperde perceelsstructuur en de beperkte 
perceelsoppervlakte zorgen ervoor dat milieubelastende industrie  
zich hier moeilijk kan vestigen.

• (Nieuwe) milieubelastende bedrijvigheid zou een negatieve 
impact hebben op het naastliggende open landschap. Dit door 
de speci  eke ligging op de heuvel  ank van de Olieberg en palend 
aan de open ruime . 

• Vanuit mobiliteitsoogpunt is het niet wenselijk om nieuwe 
milieubelastende industriële activiteiten op deze site toe te laten, 
dit enerzijds gezien de bestaande, voor zwaar gemotoriseerd 
verkeer onvoldoende uitgeruste Houtekietstraat en gezien de 
ligging dicht bij de kern van Sint-Lodewijk.  

• De site is op vandaag voor 3/4 ingenomen. In de loop van de 
jaren werden de noodzakelijke vergunningen afgeleverd aan de 
aanwezige bedrijven. Geen enkel van deze bedrijven heeft een 
milieubelastend karakter, dit zowel niet qua activiteit als qua 
mobiliteitsbewegingen.

Naast een aangepaste vorm van bedrijvigheid, wordt een 
functieverbreding voorgesteld langs de Kapelstraat en de Otegemse 
Steenweg. Deze vraag wordt ondersteund vanuit volgende parameters:

• De Kapelstraat en de Otegemse Steenweg zijn in eerste instantie 
lokale verbindingswegen ge  ankeerd door woningen. Een 
zachte overgang tussen het wonen en de bedrijvigheid langs de 
Houtekietstraat verhoogt de leefbaarheid en beeldkwaliteit.  

• Langs de Kapelstraat zijn reeds een 2-tal vergunde ambachtelijke 
activiteiten met een verkooppunt (handel) aanwezig. 

• Wonen is op vandaag de hoofdfunctie langs de Otegemse 
Steenweg. Binnen het plangebied zijn er langs de Otegemse 
Steenweg reeds verschillende woningen vergund. Gezien de 
beperkte perceelsdiepte, het ontbreken van voldoende ruimte 
i.f.v. parkeren, laden en lossen in de directe omgeving lijkt 
omvorming tot wonen het meest aangewezen.

• Binnen de kern van Sint-Lodewijk blijkt uit het GRS dat er vraag is 
om een ruimte te voorzien voor handel. 

Besluit

Teneinde de bestaande bedrijven voldoende rechtszekerheid te 
bieden en ook een antwoord te bieden op hun ruimtevragen, is een 
omvorming van milieubelastende bedrijvigheid naar bedrijvigheid 
zonder milieubelastend karakter en/of handelsactiviteiten aangewezen. 
Daarnaast is het bieden van rechtszekerheid aan de vergund geachte 
woningen langs de Otegemse Steenweg wenselijk.

Deelgebied Verrieststraat

Het bestendigen van de huidige bestemming van de voormalige 
bedrijfssite als ‘gebied voor milieubelastend industriegebied’ is niet 
meer wenselijk vanuit onderstaande onderbouwing:

• De schaal van de bedrijfssite en het type van milieubelastende 
bedrijfsactiviteiten zijn niet meer verenigbaar met de 
woonomgeving. Zowel vanuit ruimtelijk-fysisch oogpunt 
als vanuit milieutechnische overwegingen zouden nieuwe 
milieubelastende industriële activiteiten te veel hinder (visueel/
geluid/trillingen/stof/geur... veroorzaken voor de omliggende 
woonomgeving. Cfr. de omzendbrief inzake de inrichting 
en toepassing van de gewestplannen zijn milieubelastende 
industrieën bestemd voor bedrijven die om economische 
of sociale redenen moeten worden afgezonderd. Deze 

bedrijvenzone ligt echter pal binnen een residentiële omgeving.

• De Verrieststraat is een lokale weg type III, een woonstraat 
met een eenrichtingsregime. Dit is helemaal niet geschikt 
voor vrachtvervoer. Vertrekkend vanuit deze gebrekkige 
bereikbaarheid is het niet wenselijk om nieuwe milieubelastende 
industriële activiteiten of andere activiteiten met een sterk 
verkeersaantrekkend karakter zoals kantoren, recreatie, handel, 
gemeenschapsvoorzieningen op deze site toe te laten.  

• De bestaande bedrijfsgebouwen staan op de perceelsgrens. Het 
merendeel van de gebouwen is in een dermate slechte staat dat 
ze gesloopt moeten worden. Nieuwe bedrijvigheid brengt de 
bouw van nieuwe constructies met zich mee. Bij de inplanting 
moet rekening worden gehouden met afstandsregels en de 
nodige buff ering t.o.v. het aanpalende agrarisch gebied en het 
woongebied. De overgebleven oppervlakte zou te beperkt zijn 
voor nieuwe bedrijvigheid.  

Gezien de ligging op +/- 700 m in vogelvlucht van de kern van Sint-
Lodewijk, de slechte bereikbaarheid en de residentiële ligging is 
de reconversie naar kantoren, gemeenschapsvoorziening, recreatie 
of kleinhandel geen optie. Er zijn ook geen ruimtevragen voor een 
buurthuis in Sint-Lodewijk die hier een bestemming kan krijgen.

Besluit

Rekening houdende met het feit dat de bedrijfssite ruimtelijk ingebed 
zit in het verblijfsgebied van Sint-Lodewijk en slechts bereikbaar is via 
een smalle eenrichtingsstraat lijkt een randafwerking met woningen en 
groen een goede keuze. Deze randafwerking versterkt het woonweefsel 
van Sint-Lodewijk.

Om tot een betere verweving te komen stelt het RUP volgende 
aanpassingen aan de huidige bestemmingen voor (dit wordt verder 
uitgewerkt in de planningsopties van het RUP):

1. Herbestemmen van de bedrijfspercelen van het deelgebied 
Houtekietstraat van milieubelastende bedrijvigheid naar 
bedrijvigheid zonder milieubelastend karakter, met een 
mogelijkheid tot functieverbreding langs de Kapelstraat en 
Otegemse Steenweg. De bestemming van de vergund geachte 
woningen in de Otegemse Steenweg wordt omgevormd tot 
woongebied.

2. Reconversie van de bedrijfspercelen van het deelgebied 
Verrieststraat naar wonen en groen. 





4.2.3. Planningsopties in relatie met de visie binnen het 
GRS

De gekozen opties kaderen binnen de visie van het GRS. Sint-Lodewijk  
zal de nodige kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot een landelijk 
dorp met een eigen identiteit, maar moet zich voor diverse lokale functies 
afstemmen op de in het centrum gelegen functies van Deerlijk.  

Functieverbreding van de bestaande bedrijfssites

In Sint-Lodewijk wordt de functieverbreding van twee bestaande 
bedrijfssites (nl. Verrieststraat en voormalige site Europal) gevraagd. 
Bij uitdoving of herlokalisatie van de bestaande bedrijvigheid komen 
de gronden in aanmerking voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Als andere 
mogelijkheid wenst het gemeentebestuur de optie voor omschakeling 
naar wonen op te nemen. Door hun nabije ligging van de kern van Sint-
Lodewijk zijn beide sites immers interessante locaties om te wonen. (RD 
p. 82)

Er worden randvoorwaarden vanuit kwalitatief ruimtegebruik en 
verenigbaarheid met de omgeving aan de herbestemming gekoppeld. 

• Momenteel grenzen beide bedrijfssites aan het 
openruimtegebied. Een onderzoek moet uitwijzen of een 
woonproject binnen de bestaande bedrijfszone mogelijk is 
of beter wordt gekozen voor een woonproject dat compacter 
aansluit bij de woonkern van Sint-Lodewijk.

• Binnen de nieuwe woonprojecten kunnen 
gemeenschapsvoorzieningen op niveau van Sint-Lodewijk 
worden ingeplant, zoals een buurthuis.

• De combinatie met een speelgroen als buff er naar de open ruimte 
biedt mogelijkheden om het nieuwe woonproject ruimtelijk te 
buff eren, maar betekent ook een meerwaarde voor de ruimere 
leefomgeving van Sint-Lodewijk.

• De huidige ontsluiting van de bedrijven zijn niet ideaal. Ook dit 
gegeven moet worden bekeken bij ontwikkeling van een nieuwe 
woonzone.  

Herlokalisatie van de supermarkt

Speci  ek voor het onbebouwde perceel in deelgebied Houtekietstraat 
gelegen langs de Kapelstraat wordt meegegeven dat de lokale 
supermarkt van Sint-Lodewijk naar daar kan herlokaliseren. In het BD 
van het GRS werd opgenomen dat Deerlijk een RUP zal opmaken voor de 
herlokalisatie van de supermarkt. (BD p. 5) 

Zorgen voor een optimale randafwerking ten opzicht van de open ruimte

Zowel de aanwezige relaties (visueel en functioneel) met de open 
ruimte als niet-verenigbare activitieten op de grens met de open ruimte 
dienen kwalitatief te worden afgewerkt. Storende activiteiten, zoals 
het bedrijventerrein Houtekietstraat, dienen gebuff erd te worden. 
Omdat Sint-Lodewijk op een heuvel gelegen is (de Olieberg) is deze 
randafwerking zeer belangrijk voor de omliggende open ruimte. (RD p. 83)

Verblijfsgebied in de woonwijken

In Sint-Lodewijk wordt een gemengd woongebied langs de 
Kapelstraat, Kerkstraat, Pladijsstraat en Otegemse Steenweg voorzien. 
Verblijfsgebied bevindt zich in de woonwijken tussen Oliebergstraat en 
Pladijsstraat, omgeving Molenstraat en omgeving Verrieststraat.

Gezien er binnen het GRS opties geformuleerd staan betreff ende 
het reconversieproject, kan gesteld worden dat het behoud van 
aangepaste bedrijfsactiviteiten op de site, met een functieverbreding 
naar kleinhandel met een randafwerking wonen aanvaardbaar is.

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 kan op termijn een beperkte ecologische impact 
(alternatieve vervoerswijzen, waterbeheer, energieverbruik, 
ruimtegebruik...) hebben.

• De eigenheid en de schaal van de bebouwingsconcentratie 
dient bij de inrichting van het reconversiegebied te worden 
gerespecteerd door de bebouwingstypologie, de dichtheid en 
door inrichting van de publieke ruimte erop af te stemmen.

• Het is noodzakelijk om voldoende 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 bestaande 
ontsluitingsstructuur. 
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• Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt in 
uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
(Deputatie 18 oktober 2007, BS 6 november 2007).

Visie op de kern van Sint-Lodewijk

Hoewel Sint-Lodewijk in het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen 
niet werd geselecteerd als hoofddorp, maar als overige kern in het 
buitengebied, onderscheidt dit gehucht zich sterk van de andere 
kleinere woonconcentraties in het buitgengebied (Molenhoek, Belgiek 
en Stationswijk) omwille van de schaal en het voorzieningenniveau: 

• Bijna 22% van de Deerlijkse bevolking woont in Sint-Lodewijk.

• De kern kent een eigen historiek en werd in het verleden erkend 
als een volwaardige parochie (met kerk en begraafplaats), en telt 
een basisschool, een openlucht sportaccommodatie en een ruim 
aanbod aan dagdagelijkse kleinhandelszaken.

• Er is een bloeiend verenigingsleven; een aantal verenigingen zijn 
ouder dan de verenigingen in Deerlijk-centrum. Een consolidatie 
van het dorp in de toekomst kan het socio-culturele dorpsleven 
hypothekeren. Er is momenteel een dringende vraag naar een 
buurthuis of een polyvalente ontmoetingsruimte.

Langs de Kapelstraat is een lokaal bedrijventerrein gelegen en op 
de rand van Sint-Lodewijk situeren zich nog enkele (zonevreemde) 
bedrijven.

Op korte termijn wil Deerlijk een aantal ontwikkelingsperspectieven 
toekennen aan Sint-Lodewijk binnen de beleidsmatige mogelijkheden 
van het huidig statuut: een woonconcentratie in het buitengebied.

Gelegen op de Olieberg werkt Sint-Lodewijk structurerend voor het 
omringende landschap. De duidelijke afbakening van Sint-Lodewijk 
t.o.v. de zuidwestelijke heuvel  ank van de Olieberg dient in de 
gewenste ruimtelijke structuur te worden bevestigd.

Afbakening van verschillende woongebieden

Net zoals in de kern van Deerlijk en de andere gehuchten, moet 
ook in Sint-Lodewijk duidelijk de graad van verwevenheid bepaald 
worden binnen het bebouwd gebied. In de zone rond de Pladijsstraat, 
Kerkstraat en Kapelstraat kunnen verschillende functies voorkomen 
(kleinhandel, diensten en lokale bedrijvigheid). Het blijft in hoofdzaak 
een woongebied, gekenmerkt door een dense bebouwing, waar in de 
toekomst wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aanbod van 
eengezinswoningen en stapelbouw (beperkte woonprojecten). Om het 
buitengebiedkarakter te behouden dient de bouwhoogte beperkt te 
blijven tot drie bouwlagen. 

Buiten het gemengde woongebied wordt de woonomgeving 

aangeduid als verblijfsgebied, waar de nadruk ligt op wonen. 
Passend binnen het kleinschalig woonweefsel zijn andere functies in 
nevenbestemming beperkt toegelaten.

De wijkontsluitingswegen vormen een ruggengraat voor het 
verblijfsgebied. De ontsluiting gebeurt voornamelijk langs de 
Oliebergstraat. Andere belangrijke assen in deze wijk zijn de Vredelaan 
en de C. Vereeckelaan. Wijkontsluitingswegen dienen zich naar 
inrichting te onderscheiden van de wijkstraten, waar nog grotere 
nadruk ligt op de verblijfsfunctie (woonerf ).

Functieverbreding van bestaande bedrijfssites

Voor de twee historische gegroeide bedrijfssites, de zogenaamde 
industrie-eilanden in Sint-Lodewijk’ die reeds in het gewestplan werden 
bevestigd of via een BPA ruimtelijke mogelijkheden verkregen, wil het 
gemeentebestuur in de toekomst een functieverbreding toelaten. Dit 
betekent dat bedrijvigheid een mogelijke bestemming blijft voor beide 
gebieden. Een opsplitsing van de sites voor meer bedrijven of nieuwe 
bedrijvigheid met een toename van de toe- en afvoeractiviteiten 
worden enkel toegelaten wanneer een optimaleren ontsluiting wordt 
gerealiseerd, teneinde het centrum van Sint-Lodewijk niet nog meer te 
belasten met zwaar verkeer.

Als de vraag zich stelt wil het gemeentebestuur op deze plaats een 
omschakeling naar wonen steunen en de nodige stappen ondernemen 
om deze functieverbreding te realiseren. Door hun nabije ligging van 
de kern van Sint-Lodewijk, zijn beide sites immers interessante locaties 
om wonen toe te laten.

Er worden randvoorwaarden vanuit kwalitatief ruimtegebruik en 
verenigbaarheid met de omgeving aan de herbestemming gekoppeld:

• Momenteel grenzen beide bedrijfssites aan het 
openruimtegebied. Een onderzoek moet uitwijzen of een 
woonproject binnen de bestaande bedrijfszone mogelijk is of 
er beter wordt gekozen voor een woonproject dat compacter 
aansluit bij de woonkern van Sint-Lodewijk.

• Binnen de nieuwe woonprojecten kunnen 
gemeenschapsvoorzieningen op niveau van Sint-Lodewijk 
worden ingeplant, zoals een buurthuis.

• De combinatie met een speelgroen als buff er naar de open ruimte 
biedt mogelijkheden om het nieuwe woonproject ruimtelijk te 
buff eren, maar betekent ook een meerwaarde voor de ruimere 
leefomgeving van Sint-Lodewijk.

• De huidige ontsluitingen van de bedrijven zijn niet ideaal. Ook dit 
gegeven moet worden bekeken bij ontwikkeling van een nieuwe 
woonzone.

4.3. Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Deerlijk dateert van 2008, maar werd in 2014-
2015 in beperkte mate herzien. 
De Otegemse Steenweg is een lokale weg type I en maakt deel uit van 
het lokaal functioneel  etsroutenetwerk.
De Kapelstraat, deel uitmakend van de noord-zuidas Beverenstraat 
- Rodenbachstraat - Stationsstraat - Pladijsstraat - Kapelstraat, is een 
lokale weg type II - ontsluiting of verzamelweg op gemeentelijk niveau. 
De Kapelstraat wordt samen met het gedeelte van de Otegemse 
Steenweg tussen de Verrieststraat en de Kapelstraat, aangeduid om 
te worden heraangelegd met extra aandacht en onderhoud van het 
openbaar domein. De Kapelstraat en de Otegemse Steenweg werden 
geselecteerd als bovenlokale  etsroute.
Zowel de Houtekietstraat als de Verrieststraat zijn lokale wegen type III.

4.4. Woonplan

De gemeente Deerlijk publiceerde in november 2012 haar woonstudie. 
Deze woonstudie werd opgemaakt in samenwerking met de 
intercommunale Leiedal en IGS Woonwijs. In september 2013 werd 
hiervan een update gemaakt met aanbevelingen voor het bestuur.

De opbouw van het woonplan volgt de 6 prioriteiten zoals 
beschreven in het Woonregieboek, in 2008 opgemaakt door een 
samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen, de 
intercommunale Leiedal en het Welzijnsconsortium, in opdracht van 
Resoc Zuid-West-Vlaanderen. De 6 prioritaire doelstellingen luiden als 
volgt:

1. Doordacht valoriseren van het slapend aanbod binnen gebieden 
bestemd als woongebied
2. Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen bij woonprojecten
3. Systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en 
tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale 
woonprojecten te bevorderen
4. Kwaliteitsverbetering is prioritair bij huurwoningen
5. Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en 
woonomgevingen
6. Optimaliseren van de dienstverlening rond wonen voor de burger

In het woonplan werd onder meer onderzocht of elke buurt in Deerlijk 
voldoende woongroen in de directe omgeving ter beschikking heeft. 
Woongroen is groen dat een belangrijke esthetische functie heeft 
en dat mee het karakter van een woonomgeving bepaalt. Aan het 
woongroen wordt niet direct een recreatieve functie gekoppeld. 
Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter van 
elke woning bevinden. Woongroen kan diverse vormen aannemen: van 
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gemeenschappelijke voortuinstroken tot een beeldbepalende solitaire 
boom. 
Uit deze groenstudie is gebleken dat het zuiden van Sint-Lodewijk over 
te weinig grote groenoppervlaktes beschikt.

Het voorzien van bijkomend wijkgroen in de Verrieststraat zou een 
grote meerwaarde betekenen.

4.5. Aangrenzend RUP (RUP DEE 3.1 Sint-
Lodewijk 1/9/2011)

Het RUP DEE 3.1 Sint-Lodewijk bevindt zicht ten noorden van 
het deelplangebied Houtekietstraat. Het RUP behelst enerzijds 
een actualisatie van het BPA en anderzijds de reconversie van de 
voormalige bedrijvensite Deknudt. 
Het RUP voorziet in een zone voor wonen ten zuiden van de 
Oliebergstraat. Deze zone paalt aan de bedrijvigheid in het 
deelplangebied Houtekiestraat. Het RUP voorziet in een buff erzone 
tussen het wonen in het eerste deel van de Oliebergstraat en de 
bedrijvigheid in het deelplangebied Houtekietstraat langs de 
Kapelstraat. Daarnaast biedt het RUP DEE Sint-Lodewijk ook een 
beperkte uitbreidingsmogelijkheid aan het bedrijf Desmet met als 
adres Houtekietstraat 16. Ook de tuinzone van de woning Kapelstraat 
110 werd ingekleurd als buff erzone.

Dat brengt met zich mee dat er binnen het deelplangebied 
Houtekietstraat op eigen terrein ten opzichte van het eerste deel van 
de Oliebergstraat in principe niet moet worden voorzien in groene 
inkleding.
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4.6. Regiovisie

De intercommunale Leiedal heeft i.s.m. de 13 steden en gemeenten 
van de regio Zuid-West-Vlaanderen, het Departement Omgeving en 
de Provincie West-Vlaanderen een gedragen ruimtelijke regionale visie 
voor Zuid-West-Vlaanderen uitgewerkt. 

Het uitgangspunt van de regiovisie was om samen de ruimtelijke 
ambities voor de regio aan te pakken binnen een context van 
vrijwilligheid en vanuit de bewustwording dat de ruimtelijke 
uitdagingen steeds meer grensoverschrijdend zijn en een gezamenlijke 
aanpak vragen. De ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde 
is geen juridisch bindend document maar wil verbindend zijn tussen 
sectoren, schaalniveaus, bestuursniveaus en generaties.

Met deze regiovisie willen we die uitdagingen aangaan, met een 
geïntegreerde aanpak waarbij onze waterlopen, het spoor en ons 
wegennet elk opnieuw een rol krijgen toebedeeld, én met het klimaat 
als nieuwe speler in het verhaal van de ruimtelijke ontwikkeling. 

Hierbij werd niet zozeer gezocht naar de omvang van de 
ontwikkelingskansen, maar naar de potentiële integratie en het 
duurzame karakter van de ruimtelijke transformaties op korte en 
langere termijn. Kortom, een spoor dat veeleer gericht is op kwaliteit en 
continuïteit, in plaats van louter op kwantiteit.

De regiovisie vertrekt vanuit vijf algemene ambities: klimaatneutrale 
regio, ruimteneutrale regio, bereikbare en nabije regio, (on)begrensde 
regio en leefbare regio. 

Dit werd vertaald in een strategisch kader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen met drie krachtlijnen binnen het kader van klimaat als 
motor voor nieuwe ontwikkelingen:

• Kwalitatief ontwikkelen van het blauwgroene netwerk

• Versterken van kernen en stedelijk netwerk

• Activeren van productieve landschappen

Aan deze krachtlijnen hangen we onze toekomstvisie op. Ze 
verbinden de verschillende thema’s op ruimtelijk vlak. Elke krachtlijn 
vertrekt vanuit de speci  eke structuren van onze regio. Ze zijn 
niet allesomvattend, maar wel strategisch en selectief van aard. De 
krachtlijnen vormen meteen ook het toetsingskader om projecten in 
goede banen te leiden.

Tussen die krachtlijnen maken we vervolgens koppelingen vanuit de 
doelstellingen rond klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Zo komen we 
tot een verbeeldend kompas voor innoverende projecten in de streek. 

De visie eindigt met een actieprogramma voor de nabije toekomst. 
Het zijn strategische projecten met een meerwaarde voor de streek, 
die samenwerking vragen tussen beleidsniveaus en gerealiseerd zullen 

worden in samenspraak met de burger.

De ruimtelijke visie werd in 2018 goedgekeurd door 
alle gemeentebesturen en in 2019 verankerd in een 
samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen en de provincie West-
Vlaanderen.

De ruimtelijke visie geldt hierbij als:

• Basis voor verdere geïntegreerde samenwerking en afstemming 
rond strategische en complexe projecten

• Basis voor uitvoering van regionale en lokale acties

• Inspiratiebron voor toekomstige ruimtelijke beleidsplannen
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5. Planningsopties
Het RUP bestaat uit twee deelgebieden met elk hun eigen 
planningsopties. Deelplangebied Houtekietstraat betreft een wijziging 
in bestemming van milieubelastend industriegebied naar bedrijvigheid 
en een functieverbreding langs de Kapelstraat/Otegemse Steenweg. 
Deelplangebied Verrieststraat betreft de bestemmingswijziging van 
milieubelastend industriegebied naar wonen.

5.1. Deelplangebied Houtekietstraat 

5.1.1.  Programmatorische vragen

Binnen het plangebied hebben er zich doorheen de jaren een 12-tal 
bedrijven gevestigd, al dan niet met een vrijstaande bedrijfswoning. 
Deze hoofdzakelijk vergunde bedrijven hebben geen milieubelastend 
karakter wat hun verdere ontwikkeling binnen het milieubelastend 
industriegebied in de weg staat. De bestaande bedrijvigheid is van die 
aard dat er geen hinder optreedt voor de omliggende woonomgeving 
en dat de mobiliteitsaantrekking op schaal van de kern blijft. Het 
behoud van deze bedrijvigheid met hun beperkte verkeersaantrekking 
en hun ambachtelijk karakter wordt als uitgangspunt genomen. Het 
is wenselijk dat deze bedrijven binnen een geëigende zone komen te 
liggen. 
Enkele van de bestaande bedrijven hebben een uitbreidingsvraag 
waar, door de huidige bestemming, op vandaag niet kan aan tegemoet 
worden gekomen. Indien mogelijk wordt voorzien in een verdere 
ontwikkeling van de bedrijven en krijgen ook enkele nieuwe bedrijven 
de kans om zich hier te vestigen.

De industriezone is historisch en organisch gegroeid. Dat brengt met 
zich mee dat de infrastructuur zich niet mee ontwikkelde waardoor de 
industriezone een eerder verloederd uitzicht heeft. Ook de  ruimtelijke 
en landschappelijke integratie t.o.v. de directe omgeving is voor 
verbetering vatbaar.

De opsplitsing van enkele grootschalige gebouwen naar ‘kleinere’ 
entiteiten werd in het kader van het RUP-proces onderzocht 
en is haalbaar, mits deze op een kwalitatieve manier worden 
gekoppeld aan een vergroening van de site en dat er bijkomende 
ontsluitingsmogelijkheden worden voorzien. Deze gebouwen dienen 
echter een zekere bedrijfsoppervlakte te behouden. Kleinschalige 
activiteiten worden uitgesloten.
Gezien het GRS voorziet in een ruimte voor detailhandel langs de 
Kapelstraat werd hiervoor ruimte voorzien. 

5.1.2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Het organisch gegroeide bedrijventerrein moet zich op een 
kwalitatieve manier gaan ontwikkelen en dient zich beter te integreren 
binnen de ruimere omgeving. Dat betekent enerzijds een betere 
landschappelijke integratie naar het agrarisch gebied toe en anderzijds 
een wijziging van mogelijke functies langs de Otegemse Steenweg en 
de Kapelstraat. Het bedrijventerrein bevindt zich op de heuvel  ank van 
de Olieberg, wat heel wat hoogteverschil met zich meebrengt. Bij de 
verdere ontwikkeling dient hiermee rekening te worden gehouden.

5.1.3. Visie en ruimtelijke concepten

De algemene visie steunt op deze van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. De bestaande bedrijven komen binnen een geëigende 
bestemming te liggen en kunnen zich verder ontwikkelen. Daarnaast 
kunnen er zich nieuwe ambachtelijke bedrijven vestigen in de 
bedrijvenzone. Conform de bepalingen in het GRS wordt langs de 
Kapelstraat ruimte voorzien voor kleinhandel.
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Ont werpuitgangspunten
1 .  Paars blijft purper 
2 .  . . .  met uitzondering van de bestaande 
vergund geachte (wo on)functies l angs 
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3. functieverbreding langs de 
Kapelstr aat
4.  kwalitatieve en duurzame inrichting 
Houtekietstraat
5.  Verhogen l andschappelijke integratie
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5.1.4. Ontwerpuitgangspunten

Er wordt uitgegaan van 6 principes. Enerzijds wordt de functie van 
het bedrijventerrein bepaald, anderzijds wordt gewerkt aan de 
verhoging van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein.

1. Paars blijft purper 

Ambachtelijke bedrijvigheid wordt de hoofdfunctie binnen 
het bedrijventerrein. Beperkte bedrijfseigen functies zoals een 
showroom of een kantoorruimte zijn mogelijk. Het bedrijventerrein 
zal zich niet oriënteren op de kleine bedrijven die zich perfect 
binnen de woonzone integreren, maar eerder op de bedrijven met 
een iets grotere (vanaf 1.200 m² vloeroppervlakte) ruimtevraag. 
De voorgestelde vloeroppervlakte is gebaseerd op een gewenst 
maximaal aantal (13)bedrijven in de industriezone. Met een 
dergelijke oppervlakte willen we het berijventerrein maximaal 
vrijwaren voor iets grotere ambachtelijke bedrijven en willen we de 
verkeersaantrekking beperken. 

2. ... met uitzondering van de bestaande vergund geachte (woon)
functies langs de Otegemse Steenweg 

Langs de Otegemse Steenweg bevinden zich enkele vergund 
geachte woningen binnen het milieubelastend industriegebied. Deze 
woningen sluiten aan bij het bestaande woonlint en kennen geen 
bedrijfsgerelateerde historiek. Gezien de bestaande situatie krijgen 
deze woningen een zone-eigen karakter
Daarnaast heb je de gebouwen van de voormalige bedrijfszetel van 
Scherpereel die de hoek vormen van de Otegemse Steenweg met de 
Kapelstraat. Gezien de gebouwen de volledige perceelsoppervlakte 
beslaan en er geen parkeervoorzieningen zijn op het perceel, wordt 
een speci  eke aanpak gevraagd. De bestaande directeurswoning, die 
een mooie hoekafwerking vormt, wordt bij voorkeur behouden. Een 
herinvulling van de bestaande gebouwen naar wonen ligt gezien de 
geringe kwaliteit en het gebrek aan buitenruimte niet voor de hand. 
Bij voorkeur wordt gekozen voor een nieuwbouwproject met wonen 
als hoofdfunctie, waarbij de woonkwaliteit voorop staat. Er moet 
voldoende aandacht worden geschonken aan architecturale kwaliteit 
en kleinschaligheid. Het parkeren dient op eigen terrein te worden 
georganiseerd.

3. Functieverbreding langs de Kapelstraat

Gezien de Kapelstraat een lokale invalsweg is die hoofdzakelijk 
bestaat uit woningen, is een overgang tussen de straat en het 
bedrijventerrein wenselijk. 
Langs de Kapelstraat wordt er in hoofdzaak ruimte voorzien voor 
kleinschalige bedrijvigheid gecombineerd met wonen en/of handel, 
ondergeschikt wordt er ruimte voorzien voor kleinhandel als 
hoofdbestemming. 

4. Kwalitatieve en duurzame inrichting van de Houtekietstraat

De verharde zone van de Houtekietstraat is op vandaag slechts 
3 m. Langs beide zijden van de weg werd een lappendeken aan 
verharding  en/of groen toegevoegd. Echter conform het GRB heeft 
het openbaar domein zo goed als overal een breedte van 7 m. De 
weg kan zodoende verbreed worden en kwalitatief ingericht worden.
Gezien de Houtekietstraat buiten de bedrijvenzone uitmondt in een 
landelijke weg is het aangewezen om voldoende ruimte te voorzien 
voor een keerpunt voor vrachtverkeer. 
Er wordt een voorstel gedaan voor de herpro  lering van de 
Houtekietstraat.

5. Verhogen landschappelijke integratie

Het bedrijventerrein dient beter te worden geïntegreerd in de 
directe omgeving. De ruimtelijke inkleding op de heuvel  ank van 
de Olieberg is van groot belang. Gezien het bedrijventerrein niet 
beschikt over een volwaardig rioleringsstelsel wordt geopteerd voor 
een gemeenschappelijke waterbuff ering en in  ltratiezone. De meest 
aangewezen zone om te buff eren bevindt zich op de rand met het 
agrarisch gebied, waardoor de waterbuff ering kan gecombineeerd 
worden met de landschappelijke inkleding.

6. Verhogen leesbaarheid en beeldkwaliteit bedrijventerrein

Nieuwe invullingen moeten op een gestructureerde manier gebeuren. 
Dat geldt zowel voor de nieuwe volumes als de bijkomende 
verhardingen. Om de leesbaarheid te verhogen kan gedacht worden 
aan:

• Structureren bedrijfsontsluiting

• Vaste voorbouwlijn 

• Beeldkwaliteit van de gebouwen verhogen

• Aanplant haagstructuren op de rooilijn

Om de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen worden een 
aantal principes vooropgesteld:

Inplanting

• 15 m achter de rooilijn 

• 1 samenhorige architectuur

• Integratie van verschillende functies vb. conciërgewoning, 
showroom, kantoren, leveringen...

Toegangen

• 1 toegang per perceel van max. 6 m breed op de rooilijn

• Bredere toeritten of parkeren rechtstreeks aansluitend op de 
weg zijn niet toegelaten

Bouwhoogte

• Minimale bouwhoogte op de bouwlijn 6 m

• Vanaf 8 m diep kan de bouwhoogte afnemen

• Plat dak
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5.2. Deelplangebied Verrieststraat

5.2.1. Programmatorische vragen

Het reconversiegebied omvat een voormalige bedrijvensite met 
voorliggende woning, het onbebouwde woongebied, de onvergunde 
woning en de woning aan de straat op een terrein van +/- 8.400 m² 
gelegen in de Verrieststraat. De Verrieststraat is een woonstraat met 
een eenrichtingsregime en heeft een bijzonder gebrekkige ontsluiting. 
De omgeving betreft een traditionele woonomgeving (kavels met 
ruime eengezinswoningen met tuin). In het noorden grenst de site aan 
een landbouwgebied. 
Gezien de Verrieststraat gezien wordt als een woonstraat blijft 
verkeerstoename beter beperkt. Hierdoor zijn functies zoals 
bedrijvigheid, recreatie, handel, gemeenschapsvoorzieningen... niet 
wenselijk.
Gezien de moeilijke bereikbaarheid en de ligging binnen een 
residentiële omgeving is een herbestemming naar wonen binnen een 
groene omgeving het meest aangewezen.

5.2.2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Het voormalige bedrijfsgebouw is gelegen achter een woning langs 
de Verrieststraat en heeft reeds enkele jaren geleden haar deuren 
gesloten. De woning is nog in goede staat. Op de bedrijfssite staan 
twee bedrijfsgebouwen. De gebouwen op de noordwestelijke 
perceelsgrens zijn in bouwvallige staat en hebben geen architecturale 
of historische waarde. Het gebouw ten noordoosten is nog in vrij goede 
staat. De speci  eke dakenstructuur (sheddaken) van de voormalige 
bedrijfsgebouwen kan wel meegenomen worden als referentie naar 
het industriële verleden van de site.

Ten zuiden van de bedrijfssite zijn een tweetal onbebouwde percelen 
gelegen met een totale oppervlakte van +/- 3.100 m². Teneinde ervoor 
te zorgen dat de onbebouwde percelen en het reconversieproject 
samen kunnen ontwikkelen en zo een ruimtelijk geheel kunnen 
vormen, wordt het onbebouwde woongebied meegenomen in het 
RUP. Op dit perceel is een niet vergunde woning aanwezig. Gezien de 
speci  eke inplanting van dit gebouw die moeilijk te integreren valt in 
een toekomstige ontwikkeling van het gebied, wordt aan dit gebouw 
geen toekomstperspectief geboden.

In opdracht van de eigenaar van de site werd een stabiliteitsonderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek gaat na welke bedrijfsgebouwen behouden 
kunnen blijven en eventueel kunnen ingezet worden voor wonen. Het 
resultaat staat op de volgende pagina’s.

Binnen het deelplangebied Verrieststraat werd ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd in het kader van de herbestemming van de 
verlaten bedrijvensite. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot 
een inrichtingsschets die gedragen wordt door de eigenaar van de 
bedrijvensite en het beleid.

1 . 

3. 

5. 

2 . 

4 . 

6. 
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5.2.3. Ontwerpuitgangspunten

Er worden drie uitgangsprincipes voorgesteld waarbij een 
woonontwikkeling nagestreefd wordt op maat van de omgeving

wonen op maat

• Max. 15 woningen/ha met open en halfopen karakter. Hierdoor 
zal de woondichtheid, eigenheid en schaal van de wijk 
gerespecteerd worden

• Min. tuinzone van 8 m bij elke woning

• Bestaande woning en gebouwen met voldoende stabiliteit 
behouden. Een opwaardering van de gebouwen (isolatie, dak, 
gevel...) zal echter noodzakelijk zijn om de integratie in de 
nieuwe omgeving te bevorderen

• Architectuur met link naar voormalige bedrijvensite

groen op maat

• Bestaande bomen zoveel als mogelijk behouden

• Zicht op het open landschap verhogen

• Ruimtelijke inkleding in het open landschap versterken

• Voldoende afstand bewaren t.o.v. omliggende agrarisch 
gebied

• Voldoende buurtgroen voorzien

bereikbaarheid op maat

• Bestaande buurtweg verleggen doorheen het project. Het 
inrichtingsplan heeft de ambitie om de juridisch bestaande 
zachte verbinding ten noorden van het plangebied doorheen 
het plangebied te voorzien. Hierdoor zal een buurtweg die op 
het terrein niet meer aanwezig is, nieuw leven krijgen.

• Gebundeld auto- en  etsparkeren

• Autoluwe ontsluiting van de woningen

De inrichtingsschets op de pagina hiernaast geeft aan hoe dit kan.
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5.2.4. Referentiebeelden






