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1. Situering 

1.1. Onderwerp van het RUP
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied bestaat uit verschillende zones. In het noorden ligt woonwijk De 
Biest en in het zuiden ligt een agrarisch gebied. Langs de oostelijke kant van het 
plangebied stroomt de Gaverbeek. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:

• De woonwijk is nagenoeg volledig bebouwd via verkavelingen. Deze verkavelingen 
zijn ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat kan worden afgeweken van de 
voorschriften. Verdere verdichting van deze woonwijk door meergezinswonen 
wordt vermeden met dit RUP. 

• Daarnaast moet De Biest ook een woonwijk blijven. De bestaande kleinhandel 
en diensten (o.a. drankcenter Schotte en activiteiten aan het kruispunt van de 
Bieststraat en N382) worden bevestigd, maar nieuwe activiteiten of herinvulling 
mag geen bijkomende verkeersdruk veroorzaken in de buurt. Activiteiten 
verbonden met wonen (cfr. kapster, edm) moeten wel nog steeds kunnen worden 
opgestart.

• De kerk De Biest wordt niet meer gebruikt als kerk en is ontwijd. Om ervoor te 
zorgen dat de kerk en omgeving het sociale en recreatieve hart van de woonwijk 
blijven worden de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit RUP bepaald 
en verankerd. 

• De Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, wordt bevestigd en 
krijgt voldoende ruimte. 

• Een laatste element betreft een problematiek rond een historische foutieve 
bestemming van het gewestplan. Bij de inkleuring van de Gaverbeek (parkgebied) 
werd deze ingekleurd buiten de concrete beekvallei, waardoor een bepaald 
woonperceel haar bouwrecht verloor. Deze planologische fout kan enkel worden 
gecorrigeerd via de opmaak van een RUP. Binnen dit RUP wordt deze historische 
dwaling rechtgezet.

1.2. Ligging van het plangebied
Het plangebied situeert zich in de stadsrand van Waregem, ten zuiden van de 
stadskern, in de wijk De Biest.

Het gebied is hoofdzakelijk omgeven door bebouwing en weginfrastructuur. In  
het noorden grenst het gebied aan de gewestweg N382, die Ingelmunster en 
Anzegem verbindt. Doorheen het plangebied loopt een oude spoorwegbedding, 
waarlangs vandaag een fietsverbinding loopt tussen het station van Waregem en 
het bedrijventerrein Waregem-Zuid. De zuidelijke hoek van het plangebied is open 
ruimte, met gronden in agrarisch gebruik en de aanwezigheid van de Gaverbeek en 
Hooibeek. Vlakbij het plangebied, in het westen, is er het bedrijventerrein Groenbek.

0 250 500 mTopografische kaart
Bron: NGI/CartoWeb.be, februari 2022

0 250 500 mTopografische kaart
Bron: NGI/CartoWeb.be, februari 2022
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1.3. Begrenzing van het plangebied
Het  plangebied is begrensd door:

• Expresweg N382 in het noordoosten
• Agrarische percelen in het oosten 
• De rand van de Gewestplanbestemming parkgebied en de Gaverbeek in het 

zuidoosten
• De Hooibeek in het zuidwesten
• Deerlijkseweg in het noordwesten

De perimeter die in de startnota aangegeven wordt, is een indicatieve perimeter. De 
stad kan na de startfase beslissen om het plangebied in beperkte mate te verkleinen 
of te vergroten naar aanleiding van reacties of adviezen die geformuleerd worden in 
het kader van de eerste raadpleging.

0 100 200 mOrthofoto
Bron: Digitaal Vlaanderen/Middenschalig, maart 2021

0 100 200 mOrthofoto
Bron: Digitaal Vlaanderen/Middenschalig, maart 2021
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie
2.1.1.  BEBOUWDE EN ONBEBOUWDE RUIMTE

Het plangebied is een samenstelling van woongebied, agrarische percelen en beken.

De wijk bestaat voornamelijk uit grondgebonden eengezinswoningen. De typologie 
verschilt echter per zone:

• In het noordelijk deel van de wijk zijn er verkavelingen met voornamelijk open en 
halfopen bebouwing. 

• Langs de Henri Lebbestraat en Bieststraat zijn er hoofdzakelijk rijwoningen. Aan 
het plein centraal in de wijk zijn recent enkele meergezinswoningen van drie 
bouwlagen gebouwd.

• Het zuidelijke deel van de wijk bestaat voornamelijk uit grondgebonden 
eengezinswoningen.

• In het zuidwesten van het plangebied, gelegen langs de Industrielaan, staan enkele 
villa’s op ruime percelen.

• Doorheen het plangebied staan er verspreid enkele bedrijfsgebouwen.
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Opbouw wijk

Vandaag heeft De Biest een vrij homogene dichtheid, met gemiddeld 10 tot 25 
woningen per hectare. Enkel in de nieuw ontwikkelde stukken, zoals aan het kruispunt 
van de Henri Lebbestraat en de Bieststraat, is er een hogere dichtheid. Deze dichtheid 
bedraagt tussen de 25 en 50 adressen per hectare.

Ook het aantal inwoners per hectare is relatief homogeen. Net zoals bij de 
woondichtheid is er een hogere dichtheid in de nieuw ontwikkelde zones. Deze 
dichtheid bedraagt tussen de 75 en 100 inwoners per hectare.
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Open bebouwing in de Kuipersstraat (A)

Halfopen bebouwing in de Boeversstraat (C)

Rijwoningen in de Bieststraat (E)

Verharde voortuin in de Boeversstraat (B)

Historische bebouwing in de Bieststraat (D)

Villa in de Industrielaan (F)

Woningen binnen het plangebied
In De Biest is er een mix van open, halfopen en gesloten bebouwing. Verschillende voortuinen in 
de wijk hebben een erg hoog verhardingspercentage.

RUP_34040_214_00031_00001_CT_[DossierFase]
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Centraal plein met basisschool en voormalig kerkgebouw

Voormalige kerkgebouw

Basisschool

Centraal plein met frituur

Meergezinswoning aan het plein

Kern van de wijk

Centraal in de wijk De Biest zijn er enkele functies geclusterd rond een plein dat 
ingericht is als parking. De aanwezige functies rond dit plein zijn een horecazaak, 
frituur, kinepraktijk, Vrije Basisschool Biest en een voormalig kerkgebouw. De 
voormalige kerk was een modernistische parochiekerk die gebouwd werd in 1966. 
Recent werd deze ontwijd. Vandaag heeft het gebouw een tijdelijke invulling. 
Onder meer de school maakt op bepaalde momenten gebruik van de ruimte. Ten 
noordwesten van het voormalig kerkgebouw ligt Ontmoetingscentrum (OC) De Roose.

Recent zijn aan het plein enkele meergezinswoningen gebouwd. Deze beperken zich 
tot drie bouwlagen.

Voormalige kerkgebouw
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Kern van de wijk

Legende

1. Centraal plein
2. Voormalig kerkgebouw
3. Vrije Basisschool Biest
4. OC De Roose
5. Frituur Cindy
6. Brasserie De Heerlijkheid
7. Groenzone



12 Stad Waregem, RUP De Biest

Groenruimte in de kern van de wijk

Ten noordwesten van de kerk is een groenzone met voetbalveld gelegen. Deze 
groenzone is visueel niet verbonden met het centrale plein.

Toegang groenzone vanaf centrale plein (A)

Noordwestelijk deel groenzone en doorgang traag verkeer (A)

Toegang groenzone vanaf de Boeversstraat (B)

Noordwestelijk deel groenzone (A)

Zuidoostelijk deel groenzone met zicht op voormalige kerk (A)

Toegang groenzone vanaf de Boeversstraat (B)
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Toegang Drankcenter Schotte

Drankcenter Schotte gezien vanaf de fietsroute

Interim Car NV

Toegang Drankcenter Schotte

Interim Car NV

Interim Car NV

Bedrijven binnen de wijk
Binnen het plangebied zijn enkele bedrijven gelegen. De grootste hiervan zijn:
• Drankcenter Schotte, gelegen in de Bieststraat. 
• Aan het kruispunt van de Bieststraat en Expresweg N382 ligt Interim Car NV en STUT. 

Interim Car NV is naast een tankstation ook een bedrijf die verhuis- en liftservices aanbiedt. 
STUT biedt ontbijt, brunch of lunch aan.

Legende

1. Drankcenter Schotte
2. STUT en Interim Car
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Agrarisch perceel aan de Mottestraat (A)

Agrarische percelen langs de Industrielaan (E)

Agrarisch perceel aan de Industrielaan (B)

Agrarisch perceel aan de Kleithoekstraat (D)

Agrarisch perceel langs de Industrielaan (F)

Agrarisch gebied
In het zuiden van het plangebied liggen enkele agrarische percelen, voornamelijk aan de Hooi- 
en Gaverbeek.
Deze percelen worden voornamelijk gebruikt i.f.v. akkerbouw.

Overgang naar agrarisch gebied in de Kleithoekstraat (C) RUP_34040_214_00031_00001_CT_[DossierFase]
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Samenvloeiing van de Hooibeek en Gaverbeek (A)

Kruising Gaverbeek met de Kleithoekstraat (B)

Kruising Gaverbeek met de Bieststraat (C)

Kruising Gaverbeek met de Industrielaan en voormalige spoorweg (A)

Kruising Gaverbeek met de Kleithoekstraat (B)

Kruising Gaverbeek met de Kuipersstraat en Expresweg (D)

Hooibeek en Gaverbeek

In het zuidwesten van het plangebied loopt de Hooibeek en in het zuidoosten de 
Gaverbeek. De Gaverbeek stroomt zowel door het agrarisch gebied alsook door het 
woongebied.
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Groenmonitor regio Zuid-West-Vlaanderen (2020)

In het voorjaar van 2019 werden binnen het project van de Groenmonitor alle 
bestaande groengebieden binnen de regio gekarteerd door Leiedal. Binnen de 
groenmonitor wordt een beeld gegeven van het natuur- en bosareaal in de regio, 
zowel publieke eigendommen als private bossen/natuur.

Het effectief gerealiseerde bos in de regio bedraagt 710 ha (1,6% van de oppervlakte 
van de regio), met zo’n 65 ha op de huidige planning (waarvan de gronden al 
verworven maar nog niet gerealiseerd werden). Daarvan is 254 ha niet toegankelijk. 

De effectief gerealiseerde natuur bedraagt 353 ha (0,8% van de oppervlakte van de 
regio) met nog zo’n 29 ha op de planning. Hier is meer dan de helft niet toegankelijk.

De Biest binnen de Groenmonitor regio Zuid-West-Vlaanderen

Op de zuidelijke grens van het plangebied ligt een bosgebied langs de Hooibeek. Ten 
noordoosten van het plangebied ligt een natuurzone langs de Hooibeek.

prodUCtieve landschappen - een verkenning
Leiedal, oktober 2020
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(710 ha - 1,6 %)

(353 ha - 0,8 %)

(451 ha - 1,0 %)

(267 ha - 0,6 %)

kaart 15:  groenmonitor: bestaand groen in de regio volgens verschillende categorieën

kaart 16:  visiekaart strategisch project groene sporen 

Groenmonitor regio Zuid-West-Vlaanderen - Zoom op de omgeving van De Biest (zwarte cirkel)
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2.1.2.  ONTSLUITING

De ontsluiting van het plangebied wordt onderverdeeld volgens het STOP- 
principe: Stappen (voetgangers), Trappen (fietsers), Openbaar vervoer en tot slot 
Personenwagens.

Voetgangers en fietsers

Binnen het woongebied is een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden. Hierbij 
zijn de meeste straten voorzien van voetpaden langs beide kanten. 

Langs beide zijden van de Expresweg (N382) is er een fietsstrook, maar voetpaden 
ontbreken. Onder de Expresweg is er een onderdoorgang voor trage weggebruikers 
ter hoogte van de N382b.

Verder zijn er oversteekplaatsen voorzien op vijf drukke kruispunten rond het 
plangebied: Expresweg-Bieststraat, Expresweg-Henri Lebbestraat, Henri Lebbestraat-
Kuipersstraat, Henri Lebbestraat-Bieststraat en Henri Lebbestraat-Mannekenskouter.

In het westen grenst het plangebied aan de autovrije fietsverbinding tussen de 
Industrielaan en de Henri Lebbestraat. 

Openbaar vervoer

Het dichtstbijzijnde station is het station van Waregem. Dit station situeert zich langs 
de spoorlijn tussen Gent en Rijsel (Lille). 

Daarnaast stopt de buslijn Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Tiegem - Anzegem langs de 
Henri Lebbestraat (halte De Nieuwe Duc).

Personenwagens en vrachtverkeer

Binnen de woonwijken in het plangebied zijn er heel wat doodlopende straten. Er 
zijn verschillende opties om met een personenwagen of vrachtwagen het plangebied 
binnen te rijden. Dit leidt tot sluipverkeer in de Bieststraat door automobilisten die 
op de Henri Lebbestraat rijden in noordelijke richting en het kruispunt van de Henri 
Lebbestraat en N382 willen vermijden. Verder is er beperkt vrachtverkeer naar de 
bedrijven gelegen in het plangebied.
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Nieuw Openbaar Vervoerplan (in opmaak)

Op 2 oktober 2020 werd een Nieuw Openbaar Vervoerplan goedgekeurd voor de 
vervoerregio Kortrijk. Dit plan zal worden geïmplementeerd op 1 juli 2023. In dit plan 
zitten een aantal zaken vervat die de bereikbaarheid van het projectgebied met 
duurzame modi aanzienlijk zal verbeteren ten opzichte van vandaag.

De Biest binnen het Nieuw Openbaar Vervoerplan

Er komt een nieuwe buslijn (buslijn 51 Tielt – Oostrozebeke – Waregem (aanvullende 
lijn)) die Waregem ontsluit en er wordt een rechtstreekse verbinding voorzien tussen 
Wielsbeke – Waregem – Anzegem door koppeling van lijnen aan het station in 
Waregem. Het station van Waregem bevindt zich op 1,7 km van het plangebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 – Draft v4.0 43

Figuur 11: Voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021Voorstel Vervoer op - Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan (2021)
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2.1.3.  RELIËF 

De hoogste zone binnen het plangebied ligt in het noordwesten. Van daaruit gaat het 
reliëf omlaag richting de Gaverbeek en Hooibeek. De percelen aansluitend aan de 
beken liggen het laagst. 
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Bron: VMM/Digitaal Vlaanderen, mei 2004
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2.1.4.  FUNCTIES

Binnen het plangebied zijn alle categorieën van functies aanwezig. De meest 
voorkomende categorieën zijn diensten, handel en ‘vrije beroepen en paramedische 
activiteiten’.

De functiekaart geeft echter een vertekend beeld. Zo zijn de meeste locaties onder de 
categorie ‘bouw’ geen fysieke bouwbedrijven, maar eerder de aanwezigheid van de 
maatschappelijke zetel van een zelfstandige.
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0 100 200 mOrthofoto
Bron: Digitaal Vlaanderen/Middenschalig, maart 2021
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Horeca en handelsfuncties

In bijhorende kaart zijn alle horeca en handelsfuncties opgenomen die hun 
aanwezigheid kenbaar maken via een uithangbord of een online profiel (bvb.
Google Maps).

De meest prominente sites zijn de site aan de Expresweg, waar STUT (6) en Interim 
Car (7) gevestigd zijn en de site van Drankcenter Schotte (15).

1. Othello - hotel
2. Smart Sports Club - onbekend
3. Castelein Werkhuizen A - elektronicawinkel
4. Demulder/Danna - onbekend
5. Tuinmachines Desmet - tuinmachines
6. STUT - sandwiches
7. Interim Car - tankstation
8. Soens Henk - dokter
9. Frietmobiel Cindy - frituur
10. Nina & Noir - dogdesign
11. Anna’s Alfabet - lingeriewinkel 
12. Renson Concept Shop - jaloezieënwinkel
13. Lumico - elektronicawinkel
14. Frantasy - naaister
15. Drankcenter Schotte - drankenhandel
16. Q8 - tankstation
17. Vanderghinste Filip - onbekend

Legende

Horeca- en handelsfuncties plangebied

Ligging horeca en handelsfuncties
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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 
“effectenbeoordeling”. 

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

0 100 200 mFerraris kaart (1777)
Bron: Digitaal Vlaanderen (wms), maart 2022

0 100 200 mFerraris kaart (1777)
Bron: Digitaal Vlaanderen (wms), maart 2022
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2.3. Historische toestand
Ferraris, 1777

Op de Ferrariskaart kunnen de Henri Lebbestraat, Bieststraat, Mottestraat en 
Kleithoekstraat herkend worden. Voornamelijk in het centrum van De Biest en langs 
de Bieststraat en Mottestraat is bebouwing waar te nemen. In het noorden van het 
plangebied is een hoeve met gracht te zien die vandaag verdwenen is. Ten tijde 
van Ferraris liep de Hooibeek meer naar het zuiden toe. Langs de Hooibeek en 
Gaverbeek waren drassige weilanden gelegen.

Popp, 1850

Op vlak van wegenis is op de kaart van Popp weinig verschil ten opzichte van de 
Ferrariskaart. In 1850 was er sprake van een uitbreiding van de bebouwing rond 
het centrum van De Biest. In het zuiden van het plangebied komt de loop van de 
Hooibeek overeen met deze vandaag en is de nog bestaande hoeve met gracht 
aanwezig. Opvallend is de Gaverbeek, die een stuk meer meandert dan vandaag het 
geval is. Net zoals vandaag was dit gebied ook vroeger een landelijk gebied met een 
gefragmenteerde perceelsstructuur.

0 100 200 mPopp kaart (1842 – 1879)
Bron: Digitaal Vlaanderen (wms), maart 2022

0 100 200 mPopp kaart (1842 – 1879)
Bron: Digitaal Vlaanderen (wms), maart 2022
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Foutieve Gewestplanbestemming

Ter hoogte van de kruising van de Gaverbeek met de Bieststraat werd het Gewestplan 
op een niet-correcte manier ingetekend. 

Kaart 2: Gewestplan met aanduiding foutieve intekening

Op het gewestplan werd het parkgebied aan de Gaverbeek ingetekend aan de hand 
van een buffer (van ongeveer 15 m) langs de aslijn van de Gaverbeek (blauwe lijn).

Op kaart 2 is duidelijk te zien dat er bij het intekenen van het parkgebied plots 
afgeweken wordt van de aslijn en over een lengte van ongeveer 200 m accidenteel 
een hoogtelijn (zwarte lijn) wordt gevolgd. 

Kaart 3 en 4: Werkelijke ligging beek

Op zowel de Atlas Der Buurtwegen als de huidige GRB-kaarten is te zien dat de loop 
van de Gaverbeek in deze zone de laatste 150 jaar niet gewijzigd is. Een gewijzigde 
loop kan dus geen oorzaak zijn van deze anomalie.

Conclusie

De enige mogelijke verklaring voor de intekening van het parkgebied is dat men 
accidenteel de hoogtelijn heeft gevolgd. 

Dit heeft als gevolg dat een perceel onterecht haar bouwrechten verloor.

2. Gewestplan met aanduiding foutieve intekening1. Gewestplan - Geopunt

3. Gewestplan en Atlas Der Buurtwegen (1841) - Geopunt 4. Gewestplan en GRB-kaarten (2022) - Geopunt
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2.4. Knelpunten en potenties
2.4.1.  KNELPUNTEN

Meergezinswoningen

In Waregem is een druk merkbaar op het verdichten van het directe centrum en de 
aan het centrum palende woonwijken. De woonwijk De Biest is nagenoeg volledig 
bebouwd via verkavelingen bestemd voor grondgebonden eengezinswoningen. 
Deze verkavelingen zijn ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat conform de VCRO kan 
worden afgeweken van onder meer de bestemmingsvoorschriften. Dit kan leiden tot 
een negatief effect op de woonkwaliteit met een ongewenste verdichting van De Biest 
tot gevolg. 

Verkeers- en parkeerdruk

De Biest is voornamelijk een woonwijk met een beperkt aantal kleinhandelszaken 
en diensten. Nieuwe activiteiten zouden bijkomende verkeersdruk veroorzaken in 
de buurt. De parkeerdruk in de wijk uit zich ook in de toenemende verharding van 
voortuinen in functie van bijkomende parkeerruimte voor bewoners. Het vergrijzende 
straatbeeld leidt tot afname van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien leidt de 
bijkomende verharding tot minder infiltratie van water en draagt dit bij tot de vorming 
van hitte-eilanden in de zomer.

Foutieve Gewestplanbestemming

Een foutieve inkleuring van het Gewestplan ter hoogte van de kruising van de 
Gaverbeek met de Bieststraat heeft tot gevolg dat de eigenaars hun perceel niet 
kunnen bebouwen, terwijl dit wel de bedoeling was van de overheid bij het inkleuren 
van het Gewestplan.

2.4.2.  POTENTIES

Gaverbeek

De Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, heeft een groter potentieel 
dan vandaag benut wordt als drager voor natuur en recreatie. 

Kerkgebouw De Biest

Het kerkgebouw De Biest heeft geen religieuze bestemming meer en is ontwijd. 
Vandaag heeft het gebouw een tijdelijke invulling. Onder meer de school maakt op 
bepaalde momenten gebruik van de ruimte. Het kerkgebouw is door zijn centrale 
ligging de ideale locatie om ook in de toekomst te worden ingezet in functie van de 
gemeenschap. 

Herwaardering centrum

De Biest heeft een centrum met een concentratie van functies (school, 
gemeenschapsgebouw...) en groen die een hart vormen voor de wijk. Deze omgeving 
heeft de potentie om uit te groeien tot een kwalitatieve, aangename verblijfplaats op 
schaal van de woonwijk. 

Goed uitgebouwd wandel- en fietsnetwerk

De Biest is gelegen vlak bij het centrum van Waregem, maar heeft door de 
aanwezigheid van de school en de aanwezige functies toch een eigen dynamiek. 
Het is een rustige omgeving die toch vlot bereikbaar is door vele fiets- en 
wandeldoorsteken. Door de bestaande trage verbindingen te gaan verankeren en te 
versterken kan dit netwerk nog kwalitatiever worden.
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3. Juridische toestand

3.1. Overzicht

TYPE PLAN REFERENTIE

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

 ― Woongebied
 ― Agrarisch gebied
 ― Parkgebied
 ― Bestaande spoorlijn

BPA Er liggen geen BPA’s in het plangebied

RUP In het plangebied:
 ― PROVRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Waregem Herziening
 ― PROVRUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

In het plangebied bevinden zich 34 goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen

Milieuvergunningen Zie hoofdstuk 3.4

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

In het plangebied bevinden zich twaalf relicten:
 ― Hoeve (Bieststraat)
 ― Burgerhuis uit het interbellum 
 ― Parochiekerk Sint-Jozef
 ― Dorpswoning (Bieststraat 61)
 ― Dorpswoning (Bieststraat 62)
 ― Hoeve In de Motte
 ― Hoeve Ter Beken
 ― Brug over de Gaverbeek
 ― Dorpswoning (Industrielaan 90)
 ― Dorpswoning (Deerlijkseweg 7)
 ― Burgerhuis (Henri Lebbestraat 183)
 ― Groepsbebouwing van stadswoningen

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen volgende buurtwegen:
 ― Chemin nr. 5
 ― Chemin nr. 8 (deels afgeschaft)
 ― Chemin nr. 23
 ― Chemin nr. 31
 ― Sentier nr. 94
 ― Sentier nr. 114 (deels afgeschaft)

Grenzend aan het plangebied lopen volgende buurtwegen:
 ― Sentier nr. 4
 ― Sentier nr. 118

Waterlopen (categorisering) In het plangebied:
 ― Gaverbeek (eerste categorie)
 ― Hooibeek (tweede categorie)

Signaalgebied Het plangebied ligt niet in signaalgebied

TYPE PLAN REFERENTIE

Herbevestigd agrarisch gebied Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in herbevestigd agrarisch gebied

VEN-gebied, IVON-gebied Het plangebied ligt niet in VEN-gebied of IVON-gebied

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Het gebied dat bestemd werd als parkgebied op het gewestplan is ruimtelijk kwetsbaar gebied

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

 ― Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 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  ― Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 7 juli 2015

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

De Gaverbeek en Hooibeek zijn geklasseerd als waterloop eerste en tweede categorie. Het Decreet 
Integraal Waterbeleid stelt dat er steeds een bouwvrije strook van 5 meter moet zijn vanaf de 
bovenste rand van de talud.

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

De oude spoorwegbedding tussen het station van Waregem en het bedrijventerrein Flanders Field-
Vijverdam-Brabantstraat is in gebruik als fietsroute
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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
• Waardevol agrarisch gebied
• Parkgebied
• Bestaande spoorlijn

Zoals eerder in bundel aangehaald werd een perceel aan de Gaverbeek foutief 
bestemd bij de opmaak van het gewestplan.

0 200 400 m

Gewestplan
Bron: RWO/Digitaal Vlaanderen, januari 2002 (bijwerking 2011)
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3.3. Bestaande BPA’s en RUP’s
Er zijn geen BPA’s gelegen in het plangebied.

RUP’s in het plangebied:

• PROVRUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

• PROVRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem herziening
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War 10.1

Afbakeningslijnafbakening kleinstedelijk gebied Waregem

Blauwpoort_1

Regenboogstadion

WAR 097

WAR 011b

WAR 010d

WAR 082bWAR 082b

0 100 200 m

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, januari 2023 - GRUP's/GISWest, juli 2014 - PRUP's/DSI, juni 2021
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3.4. Milieuvergunningen
• 0062E1 - Opslag van stookolie in twee bovengrondse houdersen en een 

stookinstallatie (1992)
• 0062G1 - Exploitatie grondwaterwinning categorie A (1996)
• 0321A1 - Hinderlijke inrichting: koeien, runderen en zeugen (1977)
• 0321A2 - Plaatsen van vaste recipiënten voor vloeibaar gemaakte butaan - en /of 

propaangas (1978)
• 0321A3 - Uitbaten varkensstal (1972)
• 0502A1 - Exploiteren van een benzine- en gasoliedepot met een 

luchtcompressor (1970)
• 0502A2 - Exploiteren van een brandstoffenverdeelstation en een 

elektroservicestation (1988)
• 0502E2 - Exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation (2006)
• 0502L1 - Lozen van huisafvalwater voortkomende van een servicestation in 

openbare riolering (1985)
• 0536A2 - Oprichten van een werkhuis voor metaalbewerking en een opslagplaats 

voor oude metalen (1950)
• 0536S1 - Exploiteren van een opslagplaats van schroot en voertuigwrakken (1987)
• 0844A1 - Uitbaten van een kolenwerf (1964)
• 0844A2 - Exploiteren van een metaalwerkplaats en een elektrolysebad (1975)
• 0844A3 - Oprichten van een werkplaats voor metaalbewerking (1952)
• 1057E1 - Melding van een verkooppunt voor dierlijke producten (1992)
• 1125E1 - Melding van een nieuwe inrichting: schrijnwerkerij (1996)
• 1126E1 - Melding van een nieuwe inrichting: warenhuis (1996)
• 1190E1 - Exploitatie van een brood- en banketbakkerij (1996)
• 1190E2 - Verandering van een inrichting, zijnde een bakkerij (1997)
• 1502A1 - Oprichten van een beenhouwerij (1947)
• 1543E1 - Melding van bronbemaling voor aanleg collector Hooibeek (2001)
• 1652E1 - Private gastank met een inhoud van 2400 l (2005)
• 1654E1 - Lozen van afval- en koelwater (2005)
• 1714S1 - Exploiteren van een opslagplaats van schroot en textielafval (1989)
• 1876A1 - Plaatsen van vaste recipiënten voor vloeibaar gemaakte butaan - en/of 

propaangas (1987)
• 1895A1 - Plaatsen van vaste recipiënten voor vloeibaar gemaakte butaan - en/of 

propaangas (1991)
• 1896A1 - Plaatsen van vaste recipiënten voor vloeibaar gemaakte butaan - en/of 

propaangas (1991)
• 1924A1 - Plaatsen van vaste recipiënten voor vloeibaar gemaakte butaan - en/of 

propaangas (1980)
• 1971E1 - Een inrichting voor basisonderwijs (2012)
• 1990I1 - Uitbaten van twee tandradiografietoestellen (2005)
• 1990I2 - Uitbaten van drie tandradiografietoestellen (2008)
• 2032I1 - Exploiteren van eenradiografietoestellen (1995)



30 Stad Waregem, RUP De Biest

3.5. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Binnen het plangebied liggen volgende goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen:
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Hoeve (Bieststraat)
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Voormalige hoeve, volgens het kadaster in 1835 (registratie in 1837) gebouwd als tweewoonst. In 
1864 wordt de tweewoonst samengevoegd en uitgebreid met het kleine, aanpalende stalvolume 
en een vrijstaand, later afgebroken volume. Thans deels begroeid, beschilderd volume onder 
licht overkragend zadeldak met Vlaamse pannen. Beschilderde gevels met bewaarde kleine 
openingen en twee dakkapellen toegevoegd aan erfzijde. Getrapte waterlijsten onder goot. 
Verhard erf.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207170

Burgerhuis uit het interbellum
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Interbellumwoning uit de jaren 1930, gebouwd voor zager August De Munster. Het kadaster 
registreert de ingebruikname van het magazijn in 1936 en van het huis in 1939. Half vrijstaande 
woning van oranje baksteen, afgewerkt met gevel van oranje baksteen op plint van zwarte, 
geglazuurde tegels. Kenmerkend voorkomen van een erker op versneden grondplaat en een 
verdiepte inkom. Voordeur met bewaard schrijnwerk en bovenlicht met gekleurd glas.

Links, voormalige zagerij, toegankelijk via schuifpoort.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207167
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3.6. Onroerend erfgoed
In het plangebied bevinden zich volgende erfgoedelementen:

• Hoeve (Bieststraat)
• Burgerhuis uit het interbellum 
• Parochiekerk Sint-Jozef
• Dorpswoning (Bieststraat 61)
• Dorpswoning (Bieststraat 62)
• Hoeve In de Motte
• Hoeve Ter Beken
• Brug over de Gaverbeek
• Dorpswoning (Industrielaan 90)
• Dorpswoning (Deerlijkseweg 7)
• Burgerhuis (Henri Lebbestraat 183)
• Groepsbebouwing van stadswoningen

Het plangebied is niet gelegen in een archeologische site, een archeologische zone 
of een gebied ‘geen archeologie’. De standaardregels van het archeologiedecreet zijn 
van toepassing.
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Parochiekerk Sint-Jozef
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Modernistische parochiekerk gebouwd in 1966-1967 naar ontwerp van de Oostendse ingenieur-
architect Paul Felix (1913-1981), dieperin gelegen aan de noordzijde van een parkeerplein. 
Omgeven door enkele grasperken, taxussen en hagen van paplaurieren.

In het begin van de jaren 1960 pleit toenmalig deken Eerwaarde Heer Jozef Verzele om van 
de wijk Ter Biest een afzonderlijke parochie te maken en er een kerk op te richten. In 1964 
wordt Felix gevraagd een parochiekerk te ontwerpen. De werken vatten aan in februari 1966 
en in hetzelfde jaar wordt ook de parochie zelf gesticht; als patroonheilige wordt gekozen 
voor de Heilige Jozef, verwijzend naar de bezieler, E.H. Jozef Verzele. De eerste steen wordt 
gelegd in 1966, zie opschrift “TER VERHEERLIJKING / VAN JEZUS-CHRISTUS / DE LEVENDE 
SLUITSTEEN / EN ONDER HET / PATROONSCHAP VAN / ST.-JOZEF / AMBACHTSMAN, / WERD 
IK INGEMETSELD / EN INGEZEGEND / OP ZONDAG / 1 MEI TEN JARE 1966”. Op 24 december 
1966 wordt de kerk ingewijd. De bouwwerken, uitgevoerd door de Waregemse Bekaert Building 
Compagny, zijn volledig afgerond in maart 1967. In 1988 wordt ten zuidwesten van de kerk een 
vrijstaande campanile bijgebouwd, ontworpen door architect Franck De Munster. In hetzelfde 
jaar, toevoeging van een luifel aan de hoofdingang.

Naar het noorden gericht hedendaags kerkgebouw, getuigend van de overzichtelijke en 
structureel-constructieve aanpak van Felix. Grosso modo T-vormig grondplan met centraal en 
enkele treden hoger geplaatst koor, (oorspronkelijk) aan drie zijden omgeven door zitplaatsen. 
Later is de oostzijde door middel van een houten schuifwand afgescheiden. De noordwand is 
onderverdeeld in kleinere lokalen zoals twee sacristieën (voor misdienaars en pastoor), een 
chauffagekot en een bergruimte. Vier verdiepte wanden maken plaats voor de biechtstoelen. 
Uiterst links, zij-ingang en doopkapel.

Eenlagige, betonnen constructie onder plat dak met fijn kruisbeeld boven de hoofdingang. 
Merkwaardige constructie van vier enorme liggers die gewichtsloos lijken neergelegd op witte 
prefabwanden die geen enkele steun verraden. De liggers komen ter hoogte van de lichtstraat. 
Bovenop de liggers is een bijna ‘onzichtbare’, lichte dakplaat gelegd. Ter hoogte van het 
koor, sublieme verlichting door middel van een reeks geplooide lichtstraten, gecombineerd 
met een zonnescherm in houten planken. Tussen de betonnen prefabwanden, geïntegreerde 
glaspanelen van de Brugse glazenier Michiel Maertens.

Klokkentoren mogelijk gebaseerd op het eerste ontwerp van Felix’ Sint-Jozefskerk dat voorzien 
was van een vrijstaande campanile. Twee betonnen rechtstanden met tussenin drie klokken en 
een bekronend kruis.

Interieur. Vloer met marmertegels uit de Jura, plafond bekleed met akoestische platen. Later 
toegevoegd tochtportaal. Strakke, functionele biechtstoelen.

Mobilair. Schilderijen: Emmaüsgangers van de hand van R. Vandewalle uit 1988; Koningin van 
de Vrede geschilderd door J. Vandekerckhove in 1986. Beeld van de Heilige Franciscus van 
1982, vervaardigd door kunstenaar R. Vandewalle. Kruisweg afkomstig van de arme klaren te 
Roeselare en gemaakt door kunstenaar M.C. Huybrechts; ingezegend op 9 april 1995.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207165
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Dorpswoning (Bieststraat 62)
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Typisch eind 19de-eeuws woonhuis, gebouwd in 1897 door brouwer Aloïs Rogiers. Vrij hoge 
eenlaagsbouw van het dubbelhuistype. Verankerde, beschilderde baksteen, afgedekt door een 
(gerenoveerd) zadeldak met zwarte Vlaamse pannen. Licht getoogde openingen; rechthoekige 
deur onder metalen balk met bloemmotieven; vernieuwd schrijnwerk. Fijne waterlijst en 
muizentandfries onder de goot.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207169

Groepsbebouwing van stadswoningen
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Vrijstaand samenstel van vijf woningen, per twee gekoppeld volgens spiegelbeeld en één 
afzonderlijk, gebouwd in 1936 voor slachter Emiel Defoirdt. Bruine baksteenbouw onder één 
zadeldak met mechanische pannen. Verzorgde, bruin-oranje bakstenen gevels verfraaid 
met kordons van baksteenmetselwerk en gecombineerd met wit beschilderde lateien met 
sluitstenen. Plint van arduin. Deels bewaard schrijnwerk onder meer aan de nummers 175-179 
de houten kroonlijst op klossen en bij nummers 175-177 het schrijnwerk op de begane grond met 
bovenlichten waarin kleine roedeverdelingen en glas in lood zitten.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207326
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Hoeve In de Motte
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Hoeve zogenaamd “In de Motte” (zie bord met beschilderd opschrift), mogelijk verwijzend naar 
een voormalige motte. Vermoedelijk reeds aangeduid als site op de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het 
primitief kadasterplan (circa 1835) bestaat de hoeve, eigendom van Gillis Destoop, uit een dwars 
op de Mottestraat gelegen en naar de huidige Industrielaan gericht (afgebroken) woonhuis, twee 
landgebouwen (waarvan slechts één bewaard) en een (afgebroken) bakhuis. In 1859 registreert 
het kadaster de afbraak van het bakhuis en de uitbreiding van het landgebouw (huidige schuur) 
meer dan 20 jaar vroeger. In 1909 wordt het woonhuis afgebroken en het huidige gebouw, 
georiënteerd naar de Mottestraat.

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen zijnde een langs de Mottestraat gelegen woonhuisje 
met ten westen daarvan een lange schuur/stalvleugel. Verankerde baksteenbouw onder pannen 
zadeldaken. 19de-eeuwse stalling onder overkragend pannen zadeldak met dakkapel met 
laadluik; verschillende poort- en andere openingen.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207347

Hoeve Ter Beken
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Naar verluidt zogenaamd goed “Ter Beken”, verwijzend naar de nabijgelegen Gaverbeek. 
Voormalig foncier van de (kleine) heerlijkheid Ter Beken. Huidige bebouwing klimt zeker op tot 
de 18de eeuw en bestaat uit een centraal woonhuis, eertijds gelegen op een omwalde mote met 
ten noorden een lange schuurvleugel. Vrij grondig gerenoveerd circa 2000.

Het omwalde woonhuis wordt al weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief 
kadasterplan (circa 1835), afgebeeld met bijschrift “Hofstede de Mote” en bestaande uit het 
woonhuis en een (kortere) schuurvleugel. Zelfde configuratie op een kaart uit de Atlas der 
Buurtwegen (1844). Op een eind 19de-eeuwse kaart van de Depôt de la Guerre van 1874 wordt 
de hoeve zogenaamd “Ferme De Stoop”, vermoedelijk naar de toenmalige eigenaar. Recent 
uitgebreid met een lange (stal?)vleugel.

Recent gerenoveerde site met woonhuis op lichte verhevenheid. Voormalige omwalling 
zichtbaar in het reliëf. Site toegankelijk via twee bakstenen pijlers met tussenliggend hek. 
Wit beschilderd, verankerd bakstenen woonhuis van één bouwlaag onder zadeldak met 
mechanische pannen, lichte knik en een circa 2000 toegevoegd dakvenster. Achteraan 
uitgebouwd, deels onder doorgetrokken zadeldak, deels in hedendaagse vormgeving onder 
platte bedaking. Rechthoekige openingen; vermoedelijk vernieuwd schrijnwerk en luiken. 
Zijgevel geschraagd door twee steunberen.

Gerenoveerde voormalige dwarsschuur met quasi blinde achtergevel en aan erfzijde onder 
meer twee later ingevoegde autobergplaatsen. Voorts zijn de voormalige openingen ingevuld 
met nieuwe beglazing.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207348
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Dorpswoning (Industrielaan 90)
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Begin 19de-eeuwse woning - zie eerste weergave op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen 
(1844) - die in de eerste helft van de 20ste eeuw is uitgebreid met een lagere, haakse vleugel. 
In diezelfde periode voorzien van een volledige gevelcementering en vermoedelijk ook nieuwe 
dakbedekking. Dwars op de straat staand woonhuis van het dubbelhuistype, van de weg 
afgescheiden door betonpaaltjes met toegang tussen bakstenen pijlertjes met bolbekroning. 
Verankerd eenlaagshuis onder zadeldak met mechanische pannen en lichte knik aan de 
voorkant. Rechthoekige openingen onder strek. Dwarsvleugel met onder meer poort.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207349

Brug over de Gaverbeek
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Vermoedelijk begin 19de-eeuwse brug over de Gaverbeek, voor het eerst aangeduid op een 
kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844). Vlakke, vermoedelijk oorspronkelijk natuurstenen 
dubbele boogbrug met bakstenen segmentbooggewelven. Tussen de twee bogen, massieve 
pijler.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207346



Leiedal, februari 2023 Stad Waregem, RUP De Biest37

Dorpswoning (Deerlijkseweg 7)
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Eind 19de-eeuwse woning, samen met nummer 5 gebouwd in 1897. Vermoedelijk in het tweede 
kwart van de 20ste eeuw gewijzigd aan de openingen, zie vergroten van de vensters en 
invoegen van de lateien. Verankerde, wit beschilderde bakstenen woonhuis van anderhalve 
bouwlaag met bepleisterde en beschilderde plint en zadeldak met Vlaamse pannen. Verdieping 
op doorgetrokken lekdrempels; één bewaarde oorspronkelijke (blinde) vensteropening boven de 
voordeur.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207240

Burgerhuis (Henri Lebbestraat 183)
Vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 9 november 2011. 

Art-decogetint woonhuis gebouwd in 1929 door kiekenkweker Adolf Vande Maele en in 1953 
door dezelfde eigenaar opgedeeld in een tweede woonhuis en uitgebreid met een werkplaats 
achteraan. Verankerde, bruine baksteenbouw met gevel van oranje baksteen op een arduinen 
plint. Typerend voorkomen van witte bakstenen voor enkele decoratieve accenten ter hoogte 
van onder meer de aanzetstenen en strekken. Openingen met afgeschuinde hoeken en 
erkeruitbouw onder een traptop op de verdieping. Deels schrijnwerk uit de jaren 1930, zie 
bovenlichten met kleine roedeverdelingen en geel gekleurd glas.
BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/207327
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3.7. Buurtwegen
Doorheen het plangebied lopen zes buurtwegen:

• Chemin nr. 5 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Chemin nr. 8 (deels afgeschaft, deels opgenomen in openbaar domein Henri 

Lebbestraat en deels niet meer zichtbaar op terrein)
• Chemin nr. 23 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Chemin nr. 31 (opgenomen in openbaar domein Mottestraat)
• Sentier nr. 94 (opgenomen in openbaar domein Industrielaan)
• Sentier nr. 114 (deels afgeschaft en deels niet zichtbaar op terrein)

Grenzend aan het plangebied lopen twee buurtwegen:
• Sentier nr. 4 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Sentier nr. 118 (opgenomen in openbaar domein Deerlijkseweg)

0 100 200 m

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Digitaal Vlaanderen (wms), februari 2022

wijzigingen

0 100 200 m

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Digitaal Vlaanderen (wms), februari 2022

wijzigingen



Leiedal, februari 2023 Stad Waregem, RUP De Biest39

3.8. Relatie m.b.t. het herbevestigd agrarisch 
gebied

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De zuidelijke zone 
valt onder ‘categorie 2: RUP’s na verder onderzoek’.

0 0,5 1 km

Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : RUP's op korte termijn

categorie 2 : RUP's na verder onderzoek

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

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaalstedelijke gebieden
Roeselare en Kortrijk
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3.9. VEN-gebied, IVON-gebied
Het plangebied ligt niet in VEN- of IVON-gebied.
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VEN-gebied
Bron: ANB/Digitaal Vlaanderen, juni 2016
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3.10. Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied
Het plangebied ligt niet in vogel- of habitatrichtlijngebied.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

0 2 4 km

Habitatrichtlijngebied
Bron: ANB - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005
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vogelrichtlijngebied © NGI
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3.11. Overstromingsgevoelige gebieden
3.11.1. OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN FLUVIAAL

De kaart met aanduiding van de fluviaal overstromingsgevoelige gebieden geeft 
de gebieden weer die getroffen kunnen worden door fluviale overstromingen 
onder klimaatveranderingen. Bij fluviale overstromingen treden waterlopen buiten 
hun oevers.

Volgens deze kaart zijn er enkele zones binnen het plangebied gevoelig voor fluviale 
overstromingen. Dit voornamelijk op een tuinzone en weiland ten noordoosten van de 
Hooibeek, akker- en weiland ten zuidoosten van de Gaverbeek. Ook ten noordoosten 
van de Gaverbeek is er overstromingsgevaar op enkele tuinzones.
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3.11.2. OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN PLUVIAAL

De kaart met pluviaal overstromingsgevoelige gebieden pluviaal geeft de 
gebieden weer die getroffen kunnen worden door pluviale overstromingen bij 
klimaatveranderingen. Bij hevige regen kan het water onvoldoende afgevoerd worden 
waardoor straten blank gezet kunnen worden.

Net zoals bij de fluviale overstromingskaart bevinden de gebieden die gevoelig 
zijn voor pluviale overstromingen zich ten noordoosten van de Hooibeek en ten 
zuidoosten van de Gaverbeek. Vooral de Kuipersstraat, het kruispunt met de 
Beversstraat en enkele delen van de Mottestraat en Bieststraat hebben bij hevige 
regenval een middelgrote kans op overstromingen. Ook een zone ten zuiden van de 
kerk van de Biest is gevoelig. 
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3.11.3. ADVIESKAART

Deze advieskaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het 
watertoetsbesluit.

Binnen het plangebied zijn er heel wat percelen opgenomen in de advieskaart. Hierbij 
is de adviesinstantie voor de percelen gelegen langs de Hooibeek Provincie West-
Vlaanderen. Voor de percelen langs de Gaverbeek is de adviesinstantie de Vlaamse 
Milieumaatschappij.
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4. Planningscontext

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

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt kernachtig verwoord in 
de metafoor ‘Vlaanderen, open en stedelijk’. Het RSV streeft namelijk naar een duidelijk 
onderscheid tussen openheid en stedelijkheid.

Deze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen:

• De selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden en het gericht verweven en bundelen 
van functies en voorzieningen binnen de stedelijke gebieden; waarbij absolute 
prioriteit gaat naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande 
stedelijke structuur.

• Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling 
van wonen en werken in de kernen van het buitengebied.

• Concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de 
bestaande economische structuur van Vlaanderen.

• Optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de 
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer 
en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten 
worden door openbaar vervoer.

Deze vier doelstellingen worden in het RSV vertaald in een gewenste ruimtelijke structuur 
en bindende bepalingen voor vier structuurbepalende componenten:

• De stedelijke gebieden

• Het buitengebied

• De gebieden voor economische activiteiten

• De lijninfrastructuren

TOETSING RUP AAN DOELSTELLINGEN RSV

Het RUP voorziet het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen binnen 
de stedelijke gebieden. Het RUP laat woontypologieën toe die passen in de schaal van de 
omgeving. Bovendien is deze locatie goed ontsloten via het openbaar vervoer.

4.2. Strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de strategische 
doelstellingen:

• Verminderen van het bijkomend ruimtebeslag. Het bijkomend gemiddeld 
dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen tot 0 hectare. Het verhogen 
van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is aantrekkelijker dan 
ruimtelijk uitbreiden.

• Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken. Het versterken 
van de ruimtelijke ruggengraat gebeurt door bijkomende woongelegenheid en 
ruimte voor ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden strategische 
collectieve vervoersknopen binnen de ruggengraat. De woondichtheid 
op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve 
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vervoersknopen binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2050 met 50% 
toe ten opzichte van 2015. Tegelijk zal het bedrijfsoppervlak op deze locaties 
jaarlijks stijgen door werk te maken van gemengde ontwikkeling. Vooral locaties 
met een hoge knooppuntwaarde zijn dé plaats om zo veel mogelijk bijkomende 
economische activiteiten op te vangen. Een proactief en toekomstgericht 
aanbodbeheer geeft ondernemers vlot vestigingsmogelijkheden binnen 
een ruim gamma werklocaties gaande van verweven locaties tot functionele 
bedrijventerreinen. Hernieuwbare energie krijgt met de invoering van de 
bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) ruimte om een volledige transitie 
naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door enerzijds een toename 
van de productie van hernieuwbare energie en anderzijds door het verhogen van 
de verbondenheid in het Europees energienetwerk.

• Palet van leefomgevingen. Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren een 
goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling: 

1. Gedeeld en meervoudig gebruik
2. Robuustheid en aanpasbaarheid
3. Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving
4. Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap
5. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
6. Klimaatbestendigheid
7. Energetische aspecten
8. Gezondheid
9. Inclusief samenleven
10. Economische vitaliteit 

• Wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen 
en voorzieningen. De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak zullen op het 
geheel van plaatsen met een (zeer) goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed 
voorzieningenniveau (beide al dan niet in min of meerdere mate aanwezig) tegen 
2050 met minstens 30% zijn gestegen ten opzichte van 2015. Dit gebeurt op maat 
van elk knooppunt. Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel 
aantal bijkomende woongelegenheden en werkplekken meer te realiseren op te 
lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep voorzieningen, 
tenzij dit om duidelijke ruimtelijke rendementsoverwegingen aangewezen is.

• Robuuste open ruimte. De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, 
natuur en bos is tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 
2015. De totale bestemde oppervlakte voor de openruimtebestemmingen zal 
in 2050 ca. 72,5% van de oppervlakte van Vlaanderen bedragen. Daarnaast 
wordt een beleid gevoerd zodat het aandeel landbouwgebied dat niet door de 
professionele landbouw wordt gebruikt in 2050 is afgenomen ten opzichte van 
2015, en zodat in 2050 in de Speciale Beschermingszones alle maatregelen zijn 
genomen en ingrepen zijn uitgevoerd zodat de gunstige staat van instandhouding 
is bereikt en waarbij rekening is gehouden met socio-economische 
factoren. Er geldt een strikt kader voor het hergebruik van voormalige 
landbouwbedrijfsgebouwen of andere bestaande zonevreemde bebouwing en 
voor nieuwe zonevreemde ontwikkelingen in de open ruimte.

• Netwerk van groen-blauwe aders. Na het in kaart brengen van het te realiseren 
fijnmazig netwerk van groen-blauwe aders, is dit netwerk tegen 2050 maximaal 
ingericht. Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel 
wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen ten opzichte 
van 2015. De verhardingsgraad binnen de bestemmingen gedomineerd door 
ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen ten 
opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 niet meer toe.

Opmerking: Voorlopig zijn er nog geen beleidskaders goedgekeurd, waardoor 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog onvolledig is. Ook nieuwe decreten, 
uitvoeringsbesluiten of andere instrumenten om het plan in de praktijk om te zetten 
ontbreken nog. 
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4.3. Afbakening stedelijk gebied
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt een verschil gemaakt 
tussen de stedelijke gebieden en buitengebied. Om deze optie te realiseren en te 
operationaliseren werden stedelijke gebieden afgebakend.

De provincie West-Vlaanderen heeft een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
opgemaakt voor de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
Waregem. Dit RUP werd definitief 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 deel 
RUP Blauwpoort ingediend. Dit is losgekoppeld van de rest van het provinciaal RUP. 
En dit heeft dus ook geen verdere invloed op het voorliggende RUP.

Het plangebied van het RUP Stijn Streuvelsstraat is gelegen binnen de afbakeningslijn 
van het kleinstedelijk gebied Waregem.

Voor de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Waregem worden de volgende 
uitgangspunten geformuleerd. Een aantal van deze uitgangspunten zijn ook van 
toepassing voor het voorliggende RUP:

Duurzame ontwikkeling

Er wordt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling nagestreefd. Dit is een ontwikkeling 
op lange termijn, die de toekomstige ontwikkeling niet hypothekeert.

Zuinig ruimtegebruik

De ruimte in Vlaanderen is een schaars goed. Daarom dient er op een verantwoorde 
wijze te worden mee omgesprongen. Een optimaal gebruik van de bestaande ruimte 
staat voorop door een verdere verdichting van bestaande activiteiten (wonen, 
werken...). Bij nieuwe ontwikkelingen wordt een zuinig ruimtegebruik nagestreefd. 
Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd bij de opzet van concrete projecten 
(voldoende grote woningdichtheid, zuinig ruimtegebruik bij nieuwe of uitbreiding van 
economische activiteiten...).

Een compact stedelijk gebied

Er wordt een compacte ontwikkeling van het stedelijk gebied nagestreefd, waarbij de 
aantasting van de open ruimte tot een minimum beperkt wordt.

Verwevenheid van functies en realisatie van meervoudige doelstellingen

Een blijvende verweving van functies, zowel in de bebouwde omgeving als in de 
open ruimte, staat voorop voor zover deze functies verenigbaar zijn. Bij de verweving 
van functies wordt een goede ruimtelijke inpassing nagestreefd. Ook een goed 
nabuurschap is van belang (bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid en wonen). Door een 
verantwoorde verweving van functies wordt op een zuinige manier omgesprongen 
met ruimte.

Hoge beeldkwaliteit

De kwaliteit van de ruimte wordt niet alleen bepaald door een goede ruimtelijke 
ordening. Ook de verschijningsvorm van de omgeving is hierin zeker even belangrijk. 
De stad kan een belangrijke rol vervullen in de kwaliteitsbewaking hiervan, zeker op 
plekken die een strategische waarde hebben (zichtlocaties langs belangrijke wegen, 
de zogenaamde ‘poorten’ tot de stad...).

Versterken identiteit

Waregem profileert zich als een stad met een duidelijke centrumfunctie binnen de 
dichte regio. Specifiek wenst Waregem zijn imago als “stad van het paard” verder uit 
te bouwen.

4.4. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen

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

Het PRS-WV hanteert een aantal ruimtelijke principes. Deze principes vormen de basis 
voor het verder uitwerken van de deelstructuren en de deelruimten. De ruimtelijke 
principes zijn:

• Fysisch systeem als drager voor verscheidenheid
• Selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in gedifferentieerd 

kernenpatroon
• Gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur
• Deelruimten als bevestiging van diversiteit

De gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt aan de hand van acht 
deelstructuren en elf deelruimtes. Daarnaast worden enkele maatregelen en acties 
alsook enkele specifieke beleidskaders vooropgesteld.

Het plangebied is opgenomen binnen de Leieruimte. Deze ruimte omvat de 
verstedelijkte Leieband tussen Wervik en Waregem. De parallelle lijninfrastructuur van 
de gekanaliseerde Leie, de spoorlijn, de autoweg E17 en de steenweg N43 bepalen in 
grote mate deze lineaire ontwikkeling. 

Volgende elementen zijn onder meer beleidsbepalend voor deze ruimte:

• De stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen als knooppunten voor 
ontwikkeling ondersteunen, waarbij extra aandacht dient te worden besteed naar 
de inrichting van het openbaar domein en naar groen in de stedelijke omgeving.

• De groene longen in de Leieband vrijwaren. De schaarse aaneengesloten open 
ruimten moeten strikt gevrijwaard blijven van bebouwing. Daartoe dient in de 
stedelijke gebieden een aanbodbeleid te worden gevoerd.

TOETSING RUP AAN DOELSTELLINGEN PRS
Door het RUP kan het gebied evolueren naar een complementair gebied met hoge 
woonkwaliteit en verwevenheid van functies. Kwalitatieve ontwikkeling van de 
woonomgeving staat voorop. Dit betekent dat er specifieke aandacht gaat naar een 
gericht (locatie en niveau) mogelijk maken van aan het wonen verwante activiteiten, 
naar de aanleg van het openbaar domein, naar fiets- en voetgangersverbindingen met 
de directe omgeving en naar voldoende, kwalitatieve en toegankelijke open ruimte.
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4.5. Regiovisie (2018)
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 blauw-groene 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 specifieke 
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

A. EEN ROBUUST WATERSYSTEEM

1

2

3

4

5

6

7

8

B. EEN DUURZAAM BLAUW ENERGIELANDSCHAP

C. EEN STRUCTUREREND BLAUWGROEN NETWERK

C. EEN VERBONDEN VOEDSEL-WOONLANDSCHAP

Syntheseschema Regiovisie (2018)

Legende
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4.6. Regionale onthardingsstrategie (2020)
Eind 2019 werd door Leiedal beslist om de steden en gemeenten van de regio 
te ondersteunen in de kennisopbouw om de ontharding en andere vormen 
van klimaatadaptatie om te zetten in de praktijk. Dit resulteerde in de regionale 
onthardingsstrategie. 

In de regionale onthardingsstrategie wordt geanalyseerd en berekend hoe Zuid-
West-Vlaanderen tegen 2040 de volgende doelstelling kan halen: de regionale 
verhardingsvoet terugbrengen tot het Vlaams gemiddelde. Deze reductie komt neer 
op 550 ha. De regionale onthardingsstrategie formuleert heel wat strategieën per 
typegebied. Met de voorgestelde strategieën zou het mogelijk moeten zijn om de 
doelstelling te realiseren. 

Concreet vertaalt zich dit in de ambities om tegen 2025 1 m²/inwoner te ontharden, 
om dan een versnelling hoger te schakelen naar 17 m²/inwoner tegen 2040.

Waregem binnen de Regionale Onthardingsstrategie

In 2015 had Waregem een verhardingspercentage van 29,9%. Dit kwam neer op een 
verhardingsvoet van 356 m² per inwoner.

 

Een regionale
onthardings-
strategie 
voor Zuid-West- 
Vlaanderen

Doelstelling 

 Ondanks onze zachte aard is 
Zuid-West-Vlaanderen te hard, veel te hard. 
Per inwoner ligt hier gemiddeld 301 m² ver-
harding, in de rest van Vlaanderen gemid-
deld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk 
mee breken, en dus heeft streekontwik-
kelaar Leiedal samen met (boven)lokale 
besturen en het middenveld een ‘regionale 
onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het doel? 
Onder het Vlaamse gemiddelde duiken en 
per inwoner 18 m² ontharden (een ruime 
parkeerplaats) tegen 2040. Regionaal komt 
dat neer op 550 ha. Toch kan de intercom-
munale dat niet alleen. Elk bestuursniveau, 
elke sector en ook de burger zal zijn steen-
tje bij of liever weg moeten dragen. 
 
 
 

Door de grote verhardingsgraad (regio-
naal 20,4% tegenover gemiddeld 13,5% in 
Vlaanderen) heeft water geen tijd om in de 
bodem te sijpelen en raakt het grondwater 
niet aangevuld. In droge en warme periodes 
ontstaat daardoor een watertekort. Bij inten-
se regen leidt de hoge verharding dan weer 
tot overstromingen. Tijdens hittegolven kan 
het in verharde omgevingen zoals dorpsker-
nen en stadscentra tot tien graden warmer 
zijn dan in de open ruimte. Ontharden is dus 
de boodschap om onze leefomgeving aan 
te passen aan de klimaateffecten: we geven 
het water meer ruimte zodat het kan infiltre-
ren, overtollig water slaan we op in buffer-
bekkens en we maken plaats voor groen om 
bij af te koelen. Ontharding leidt zo tot meer 
biodiversiteit, een aangenamere leefomge-
ving, bodemherstel, een betere luchtkwali-
teit… Alleen maar voordelen.

6 TYPEGEBIEDEN
Omdat ontharding niet alleen in je eigen 
voortuin past, wordt de regio in zes type-
gebieden onderverdeeld: publieke wegen, 
kernen, woonwijken, bedrijvigheid en detail-
handel, publieke functies en open ruimte. 
Voor alle typegebieden hebben we ver-
schillende onthardingsstrategieën voorge-
steld en gestaafd met goede voorbeelden, 
ontwerpend onderzoek en mogelijke acties. 
Per gebied werd het potentieel voor onthar-
ding aan de hand van GIS-analyses zo goed 
mogelijk berekend en in kaart gebracht. 

TIJD VOOR ACTIE 
Gemiddeld wordt de publieke ruimte 
(wegen, pleinen…) om de 70 jaar heraange-
legd. Zoiets doe je dan ook beter meteen 
heel toekomstbestendig. Daarom zou 
ontharding vanaf het begin meegenomen 
moeten worden in alle planprocessen, 
lopende projecten, beleidsplannen, subsi-
diekaders en infrastructuurwerken, op alle 
bestuursniveaus. Het instrumentarium van 
ruimtelijke ordening (RUP’s, masterplannen, 
verordeningen, lasten bij vergunningen…) 
kunnen we inzetten om regels voor maxima-
le verharding vast te leggen en ontharding 
in feite af te dwingen. 

Dat heet slim gebruik van de bestaande 
middelen, maar er zijn ook bijkomende 
middelen nodig. Lokale besturen hebben 
een (financieel) duwtje in de rug nodig om 
innovatieve onthardingsprojecten op te star-
ten en er is behoefte aan goede voorbeel-

den en pilootprojecten die aantonen dat 
ontharding zichzelf op termijn terugverdient. 
Leiedal wil een aantal van die pilootprojec-
ten graag met de lokale besturen opstarten 
en zoekt daarvoor subsidiekanalen. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om het collectief 
ontharden van voortuinen, het efficiënter 
inrichten van de parkeergelegenheid bij 
baanwinkels en in industriezones, het delen 
en indien mogelijk stapelen van gebouwen… 
Daarnaast wil de intercommunale lokale 
besturen en andere spelers begeleiden en 
coachen bij hun eigen onthardingsprojec-
ten. Om de bestaande middelen in alle sec-
toren maximaal in te zetten voor ontharding, 
zouden de huidige kaders voor subsidies en 
premies herbekeken moeten worden. 
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Bron: Intercommunale Leiedal, 2020

publieke voorzieningen

kernen

publieke wegen

typegebieden

woonwijken

zones voor bedrijven
en detailhandel

open ruimte

Op warme zomerdagen is het in de schaduw van een boom 
5 tot 10 graden koeler dan in de zon. Eén volwassen boom 
heeft hetzelfde effect als tien airco’s, en een vierkante meter 
onverharde grond vangt jaarlijks drie volle badkuipen water op. 

Publieke weg

publieke voorzieningen

woonwijken

zones voor bedrijven en detailhandel

Open ruimte

kernen

Oppervlakte typegebied 
tov totale regio (%-ha)

Oppervlakte verharding in typegebied 
tov totale verharding regio (%-ha)

Oppervlakte verharding in typegebied
tov oppervlakte typegebied (%)

8%
(3.753 ha)

27%
(2.506 ha)

25%
(2.257 ha)

3%
(231 ha)

12%
(5.252 HA)

1%
(426 HA)

8%
(3.874 ha)

6%
(2.533 ha)

65%
(29.152 ha)

15%
(1.385 ha)

20%
(1.849 ha)

10%
(962 ha)

3%

67%

54%

43%

73%
36%

doelstelling leiedal  
ontharding in  de regio in 2040

6% (550 ha) van de huidige verharding

VERHARDING IN 
De regio vandaag*

20,4% (9.190 ha)

= 18 m² / inwoner of 

= gemiddeld 27,5 ha /jaar

verhardingsvoet < 284 m²/ inwoner
(= vlaams gemiddelde)  

= 1/2 oppervlakte  kuurne

verhardingsvoet= 301 m²/ inwoner 

P P

* cijfers gebaseerd op data van 2015
bron: intercommunale Leiedal

3m

6m

doelstelling modal shift 
vlaams regeerakkoord

+2,91% naar 40%

= 2,91% minder wagens
van de 170.276 wagens

in de regio

8% (3.753 ha)
publieke weg 
in regio

22% (550 HA) 
NUTTELOOS 
VERHARD

29% (160 ha)
heraanleg van de wegen 
ontharden tegen 2040  

huidige
37,09%

8% (3.753 ha)
publieke weg 
in regio

OF
5.051.844 m 
wegbaan

67% (2.506 ha)
van typegebied = verhard

0.52%
schoolinfrastructuur in regio 
= 155 scholensites

publieke weg wordt gemiddeld om de 70 jaar volledig heraangelegd

want minder parkeerplaatsen en 
manoeuvreerruimte (= 25 m2) nodig

29%
in 2040

100%
in 2090

4.955 wagens minder =

= 12,34 ha ontharding 

Verharding speelplaats

bron: betonschraap Gent

40% (1.548 m²/ scholensite)
van de buitenruimte ontharden in de regio 

57% (3.870 m²/ scholensite)
van de buitenruimte = verhard

bron: intercommunale Leiedal

bron: intercommunale Leiedal

bron: intercommunale Leiedal

bron: intercommunale Leiedal

Publieke weg

publieke voorzieningen

woonwijken

zones voor bedrijven en detailhandel

Open ruimte

kernen

25% (1.328 HA)
bebouwd

18% (929 HA)
verhard

6,3% (144,5 HA)
van bebouwing/verharding
overstromingsgevoelig
(0,3% (7,5 ha) e�ectief + 6% (137 ha) mogelijks)

43% (2.257 ha)
van typegebied = bebouwd/verhard

kernen

29%

13%

15%

14%

6%

23%

Aandeel  in onthardingsdoelstelling

doelstelling ontharding per typegebied

Typegebied oPPERVLAKTE ONTH. (ha)
aandeel in onthardings-

doelstelling (%)
 

ontharding / verharding (%)

Publieke weg % %

kernen % %

woonwijken % %

zones voor bedrijven en detailhandel % %

publieke voorzieningen % %

open ruimte % %

totaal

Typegebieden verharding Regionale Onthardingsstrategie (2020)
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4.7. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Waregem beschikt over een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Definitieve 
vaststelling gemeenteraad 5 december 2006. Goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie op 19 april 2007. 

Bestaande woonstructuur (i.d. p. 50) 

Rond de centrumgebieden zijn nieuwbouwwijken ontwikkeld. De wijken bestaan 
vooral uit eengezinswoningen met een grotere dichtheid langs de bovenlokale 
wegen. Verspreid in de woonomgevingen komen sociale woningbouwprojecten voor. 
Entiteiten met grotere dichtheden en met centrumfunctie (op wijkniveau) zijn het 
Gaverke, De Biest en De Jager. 

Biestwijk (i.d. p. 123)

Ten zuiden van de N382 situeert zich de Biestwijk. De wijk kan beschouwd worden als 
een zelfstandige entiteit en is wat geïsoleerd van het centrum door de barrièrewerking 
van de N382. De kerk en een wijkschool versterkt dit zelfstandig karakter van de wijk. 
In het oosten wordt de wijk begrensd door de Gaverbeek.

Gaverbeek (i.d. p. 154)

De Gaverbeek is de belangrijkste beek in de stad. Ze ontvangt water uit de 
Kasselrijbeek, Maalbeek, Hooibeek, Hollebeek, Zoetbeek en Dompelbeek en mondt 
uit in de afgesneden Leiearm op de grens met Zulte. Langsheen de Gaverbeek 
bevinden zich nog talrijke typische beekvalleistructuren zoals meersen, vochtige 
weilanden en kleine landschapselementen.

Ter hoogte van het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem komen nog enkele 
restanten voor van laaggelegen weiden. De beekvallei is er drager van een forse 
beekbegeleidende beplanting die functioneert als buffer van het bedrijventerrein (5A).

Vanaf de Vichtseweg stroomt de Gaverbeek doorheen een visueel nagenoeg 
gaaf meersenlandschap. Door drainage en rechttrekking is de vochtigheid 
van de weilanden echter sterk verminderd. In het gebied komen tal van kleine 
landschapselementen voor (knotwilgen, populieren). Het is een van de grootste nog 
intacte open ruimtes in Waregem (5B).

In de stadskern van Waregem is de Gaverbeek drager van enkele stedelijke 
groenelementen. De Gaverbeek stroomt door het groengebied ten oosten van de R35 
(hier komt ook nog een afgesneden meander voor, 5C), door het kasteeldomein van 
Potegem (5D), de hippodroom (5E) en het Park Casier (5F). De Gaverbeek is ook op 
verschillende plaatsen ingekokerd in de stadskern.

Tussen de spoorlijn en de N43 stroomt de Gaverbeek door het meest intacte 
meersenlandschap van de streek. Talrijke afgesneden meanders, een grote 
concentratie aan knotwilgen, populieren en hagen verraden het vochtige karakter 
van dit gebied. Bij hoge waterstanden treedt de Gaverbeek buiten haar oevers en 
overspoelt ze grote delen van de Wij- en Gaverbeekse meersen (5G).

Hooibeekvallei (i.d. p. 154)

De hooibeekvallei is een smalle beekvallei met duidelijke oeverwallen, 
beekbegeleidende laaggelegen vochtige weiden en hoge concentraties aan kleine 
landschapselementen. Stroomafwaarts stroomt de beek door vochtige elzen/
populierenbossen die een visuele buffer vormen voor het bedrijf Bekaert Textiles. 

Het typische kleinschalige landschap van de beekvallei is te danken aan het vochtige 
karakter van de gronden (wat ze voor landbouw minder interessant maakt). De beek 
loopt bijna over de gehele loop over veengronden. Door het vochtige karakter en de 
aanwezigheid van veen ontstaan typische vegetaties.

Stedelijk gebied als verzorgend centrum voor de regio (r.d. p. 154)

Het plangebied behoort tot het stedelijk gebied van Waregem. Het stedelijk 
gebied Waregem/Sint-Eloois-Vijve wordt verder ontwikkeld als een verzorgend 
centrum voor de regio. Het stedelijk gebied wordt versterkt op het vlak van wonen, 
bedrijvigheid, voorzieningen, stedelijk groen... zodat het deze rol optimaal kan 
vervullen. Het stedelijk gebied wordt ontwikkeld als een samenhangend ruimtelijk-
functioneel geheel.

Het stedelijk gebied Waregem/Sint-Eloois-Vijve vervult een belangrijke rol in het 
versterken van de woonstructuur. Er wordt een actief stedelijk beleid gevoerd op 
het vlak van de ontwikkeling van nieuwe wooneenheden. Het stedelijk woonbeleid 
bestaat uit een gedifferentieerd beleid gericht op verdichting, herbestemming 
van verlaten bedrijfspanden, invulling van nog binnengebieden... gericht op 
een kwaliteitsvol woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Er wordt een 
aanbodbeleid gevoerd zodat jonge gezinnen zich kunnen blijven vestigen in het 
stedelijk gebied. Het behoud van voldoende groen in functie van de leefbaarheid 
staat voorop. Streefdoel is ook een menging van sociale woningen en andere 
woongelegenheden.

Uitbouw van een samenhangend langzaam verkeersnetwerk (r.d. p. 156)

Er wordt een samenhangend langzaam verkeersnetwerk uitgebouwd. Uitgangspunt 
is de ontwikkeling van een netwerk van veilige fietsverbindingen dat de kernen 
onderling en met de kernen in de omgeving verbindt. Het netwerk heeft vooral een 
functioneel karakter en is complementair aan het recreatief netwerk van fietsroutes. 
Het functioneel netwerk maakt gebruik van lokale verbindingswegen of secundaire 
wegen. Dragers van het recreatief netwerk zijn rustige landelijke wegen en 
afzonderlijke fietsvoorzieningen. Dit netwerk is zoveel als mogelijk losgekoppeld van 
het netwerk van lokale verbindingswegen tussen de kernen. Het kan samenvallen met 
de doorgaande recreatieve route langs de Leie.

Openruimtegehelen als samenhangende gebieden (r.d. p. 156)

De openruimtegehelen worden ontwikkeld als samenhangende openruimtegebieden 
en er wordt een gedifferentieerd beleid uitgewerkt. De landbouw krijgt als 
belangrijkste drager in deze gebieden de nodige ontwikkelingskansen door het 
verhinderen van een verdere versnippering van de open ruimte. Streefdoel is een 
verhoging van de beeldkwaliteit in de versnipperde openruimtegehelen. Bij nieuwe 
ingrepen wordt aandacht besteed aan een verbetering van de beeldkwaliteit. De 
aandacht voor natuurwaarden uit zich in een aangepast beheer van gebieden met 
belangrijke natuurlijke kwaliteiten en de versterking van lineaire elementen als 
ecologische infrastructuur in de openruimtegehelen.

Geen verdere versnippering van de open ruimte 

Om een verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan worden 
woningen gebundeld in de dorpen in de open ruimte. Een verdere verdichting van 
woonconcentraties in de open ruimte is mogelijk binnen de juridische mogelijkheden. 
Woningen in de open ruimte kunnen worden uitgebouwd tot wooneenheden met 

grote tuinen, die inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen.

Differentiatie van de woningbehoefte (r.d. p. 160)

Het plangebied ligt buiten de gemengde woonomgevingen van de stadskern en 
langs de invalswegen. Buiten de gemengde woonomgevingen gaat de voorkeur 
uit naar de ontwikkeling van eengezinswoningen. Een verdichting van residentiële 
woonomgevingen met meergezinswoningen is niet wenselijk.

Verweving van bedrijven in het woonweefsel (r.d. p. 166)

Bedrijven in het woonweefsel kunnen behouden blijven voorzover ze de draagkracht 
van de omgeving niet overschrijden. Een blijvende verweving van bedrijvigheid past 
binnen de visie van een zuinig ruimtegebruik. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteit 
is een opsplitsing in verschillende bedrijvenfuncties mogelijk. Indien de ruimtelijke 
draagkracht wordt overschreden, kan een omschakeling naar een woonfunctie 
overwogen worden voor het geheel van de bedrijfssite.

Ontwikkeling samenhangende stedelijke woonomgevingen (r.d. p. 193)

De stedelijke woonomgevingen, zoals het plangebied van dit RUP, worden verder 
uitgebouwd tot aantrekkelijke woonbuurten. Ze worden verder verdicht met 
aandacht voor de leefbaarheid van de buurt (inbreng van voldoende groen en 
speelvoorzieningen). Verdichting met wooneenheden gebeurt op verschillende 
sporen, met aandacht voor een differentiatie van de woningvoorraad, inspelend op 
de woningbehoefte aan verschillende types van woningen. Verdichting kan door 
benutting van onbebouwde percelen en binnengebieden. Meergezinswoningen 
worden bij voorkeur gericht naar gebieden met een reeds hogere woningdichtheid 
(bijvoorbeeld langs invalswegen). Projecten op het vlak van sociale huisvesting 
worden bij voorkeur verweven met andere woningtypes. Voorzieningen op het niveau 
van de buurt worden behouden of versterkt.

Visie op de gewenste openruimtestructuur (r.d. p. 210)

Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een gedifferentieerde open ruimte met 
landelijke kwaliteiten.

Streefdoelen zijn:

• Het ondersteunen van de agrarische structuur door het bieden van de nodige 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw die een belangrijke gebruiker van de 
open ruimte blijft

• De ondersteuning van de natuurlijke structuur door de uitbouw van de ecologische 
infrastructuur

• Het in stand houden van de landschappelijke diversiteit door het behoud en de 
versterking van identiteitsbepalende landschapselementen en het opwaarderen 
van de beeldkwaliteit van de open ruimte

• De ondersteuning van het toeristisch-recreatief medegebruik van de open ruimte

• Het bieden van ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde functies en het 
tegengaan van een verdere versnippering en kwaliteitsvermindering van de 
open ruimte
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GRS Waregem r.d. p. 198 met aanduiding locatie plangebied (zwarte cirkel)
198 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006 Þ

Gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied Legende

163GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006Þ

GRS Waregem r.d. p. 163 met aanduiding locatie plangebied (zwarte cirkel)

163GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006Þ

Legende

Programmatorische invulling stedelijk gebied (Waregem/Sint-Eloois-Vijve) 

Gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied
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216 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006 Þ

216 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006 Þ

GRS Waregem r.d. p. 216 met aanduiding locatie plangebied (rode cirkel)

Legende

Centraal openruimtegebied

227GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006Þ227GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WAREGEM RICHTINGGEVEND DEEL - DECEMBER 2006Þ

GRS Waregem r.d. p. 227 met aanduiding locatie plangebied (rode cirkel)

Legende

Gewenste ruimtelijke structuur Waregem

Er wordt gestreefd naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van ecologische 
infrastructuur die de open ruimte dooradert. De ecologische infrastructuur vervult een 
rol in de verbinding van de Leievallei met natuurlijke elementen (boselementen) in het 
Leie-Schelde interfluvium.

De landschappelijke kwaliteit van de open ruimte wordt verbeterd. Ook de 
landschappelijke diversiteit tussen verschillende deelruimtes wordt geaccentueerd. In 
het versnipperde openruimtegebied staat de versterking van het contrast tussen het 
bebouwde en onbebouwde deel voorop.

Centraal openruimtegebied (r.d. p. 215)

Het vrijwaren van de nog aanwezige open ruimtes, die een rol vervullen op het vlak 
van (grondgebonden) landbouw en die tevens een ecologische betekenis hebben 
vormt een belangrijk aandachtspunt.

Doelstelling is het behoud en de versterking van de ecologische waarde van 
het gebied. Beekvalleien, beekbegeleidende beplanting, groenelementen en 
de aandachtsgebieden voor kleine landschapselementen maken deel uit van de 
ecologische infrastructuur. De vallei van de Gaverbeek (bovenlokaal) kan een rol 
vervullen als groene vinger in het stedelijk gebied (doortrekking van ecologische 
infrastructuur in het stedelijk gebied). Ze kan drager zijn van een langzaam 
verkeerstraject.

De ontsluiting van het gebied door verschillende recreatieve fietsroutes biedt 
mogelijkheden om het openruimtegebied verder uit te bouwen als een recreatieve 
buitenruimte tussen de stedelijke gebieden Waregem en Kortrijk.

Lokale ecologische infrastructuur: de Beverenbeek, Biestgrachtbeek, 
Stuivenbergbeek, Zomerbeek, Krekelbeek, Waalshoekbeek, Kronkelbeek, 
zijbeek Hooibeek, Hooibeek, zijbeek Gaverbeek, Casselrijbeek en Mannebeek 
als beekvalleien. Het beleid is gericht op het behoud en de versterking van de 
ecologische waarde van deze natuurelementen. Aangezien deze elementen zorgen 
voor migraties via water en oevers zijn de opheffing van barrières, een optimale 
waterkwaliteit en oeverstructuur belangrijke aandachtspunten.
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4.8. Mobiliteitsvisies
4.8.1. SCHOOLFIETSROUTEKAART (2016)

Een schoolfietsroutekaart toont de leerlingen een veilige fietsroute naar de 
secundaire school, geeft tips en wijst op aandachtspunten. Deze kaart werd 
opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen.

Net zoals bij het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk zijn de Henri Lebbestraat 
en de voormalige spoorweg opgenomen als schoolfietsroute. Het kruispunt van de 
Henri Lebbestraat en de N382 is volgens deze kaart een gevaarlijk punt.

4.8.2. BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTE (2022)

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende 
fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Het BFF bestaat uit 
hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook 
lokale fietsroutes aan.

Binnen het plangebied zijn de Henri Lebbestraat en de voormalige spoorweg 
opgenomen in het netwerk.

Schoolfietsroutekaart omgeving De Biest - Provincie West-Vlaanderen

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk omgeving De Biest - Geopunt

Legende

Legende
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4.9. Woonplan (2006)
Het woonplan van de stad Waregem werd door de gemeenteraad op  
5 december 2006 definitief goedgekeurd.

De algemene doelstelling is het realiseren van een betaalbaar, gedifferentieerd, 
toereikend en kwaliteitsvol woningbestand en dit binnen een kader waarin de stad 
een actieve rol speelt.

Uit deze algemene doelstelling en uit de analyse stellen we vier overkoepelende 
doelstellingen voor:

• Sociale huisvesting: streven naar gemengde projecten op verschillende 
schaalniveaus en naar garanties voor sociale huisvesting op lange termijn

• Differentiatie woningaanbod: toezien op en uitwerken van een voldoende 
differentiatie in woningtypes en doelgroepen

• Aanbodbeleid: stimuleren van het effectief realiseren van voldoende, 
kwaliteitsvolle woningen

• Coördinatie, voorbereiding en uitvoering van het stedelijk woonbeleid: 
verschillende taken van het woonloket uitbouwen

Deze doelstellingen vormen een steeds verdere verruiming van het kader. Een 
geïntegreerd stedelijk woonbeleid met communicatie en coördinatie vormt de basis 
voor alle andere doelstellingen. Een voldoende aanbod woningen is een voorwaarde 
om aan differentiatie van het aanbod te kunnen werken. Binnen de differentiatie gaat 
specifieke aandacht uit naar sociale huisvesting.

Differentiatie woningaanbod naar types en doelgroepen

Waregem bevat heel wat verschillende woonbuurten. Dit is een positief element. 
Een verdere differentiatie naar dichtheden, woningtypes, doelgroepen, woonsferen 
... is wenselijk. Enerzijds moeten we vermijden dat de minimale dichtheden van 15 
en 25 woningen per hectare leiden tot overal dezelfde homogene verkavelingen. 
Welke dichtheden en types woonomgevingen men waar wil, is op vandaag niet 
overzichtelijk. Keuzes hieromtrent komen verspreid voor in verschillende documenten. 
Anderzijds dient de stad erover te waken dat de verschillende doelgroepen aan bod 
komen en evenwichtig verdeeld worden over de deelgebieden. Deze twee insteken 
komen samen in de doelstelling tot een differentiatie van het woningaanbod.
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4.2.3 Stimuleren aaneengesloten 
bebouwingsvormen 

In Waregem is het aandeel open en halfopen 
bebouwing zeer hoog. De verdichting en versterking 
van het stedelijk gebied gebeurt er hoofdzakelijk door 
het aansnijden van open restgronden. Er dient echter 
ook voldoende aandacht uit te gaan naar types met 
een hogere dichtheid. Het gaat om geschakelde 
woonvormen met een densiteit hoger dan de 
villawijken, maar lager dan stedelijke 
meergezinswoningen. Appartementsbouw kent 
immers een ‘boom’ en dient beperkt te worden (zones 
aangeduid in GRS) 
De woongebieden die nog ontwikkeld kunnen worden 
zijn zeldzaam, de reconversieprojecten vragen veel 
inspanningen. De ontwikkeling van deze sites dient 
dan ook te beantwoorden aan een voldoende hoge 
dichtheid.  
Het stimuleren van aaneengesloten bebouwing kan 
leiden tot een differentiatie ten aanzien van de 
traditionele villa-wijken. Aaneengesloten bebouwing 
komt voor in verschillende vormen: patiowoningen, 
rijwoningen, gestapelde woningen, ... Het 
ambitieniveau van de woonprojecten in de 
woongebieden dient hoger te liggen.  
Ook dit kan in BPA’s, RUP’s, verordeningen, ... worden 
vastgelegd. Zo kunnen er zones aangeduid worden 
voor ‘vernieuwende woontypologieën’.  
 

4.2.4 Dichtheden vastleggen in een groter 
kader 

Een differentiatie in de vooropgestelde dichtheden van 
15 en 25 w/ha met het oog op een differentiatie in 
typologie en woonidentiteiten kan de monotonie teniet 
doen. Een ad-hoc beleid dient vermeden te worden. 
De globale streefcijfers, het streven naar een 
versterking en verdichting van het stedelijk gebied, 

Bestaande toestand : ontwikkelingsmogelijkheden op 
bestaande dichtheden en woonentiteiten 
Insteek voor een differentiatie mbt de dichtheden 

Bestaande toestand - Woonplan Waregem (2006)
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4.10. Aangrenzend RUP
4.10.1. RUP WUG STIJN STREUVELSSTRAAT (IN OPMAAK)

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de 
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied omvat een open ruimte in landbouwgebruik dat momenteel bestemd 
is als woonuitbreidingsgebied. Daarnaast omvat het een zone voor bedrijven, een 
woonzone en een kleinere zone voor openbaar groen.

Het huidige woonuitbreidingsgebied, in een driehoek opgespannen tussen de Stijn 
Streuvelsstraat, de Expresweg N382 & de Henri Lebbestraat, wenst de stad Waregem 
niet meer aan te snijden in functie van wonen. 

De stad wenst via dit ruimtelijk uitvoeringsplan het gebied kwalitatief vorm te geven 
als KMO-zone. Via dit RUP worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de site 
bepaald. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mobiliteit en de leefbaarheid 
binnen en rondom het plangebied.

0 250 500 mTopografische kaart
Bron: NGI/CartoWeb.be, februari 2022

Ligging RUP WUG Stijn Streuvelsstraat
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4.10.2. PRUP AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED WAREGEM HERZIENING (2018)

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

Naast het deelRUP voor de afbakeningslijn omvat dit onder meer deelRUP 
Blauwpoort. Bij de Raad van State werd een verzoek tot schorsing en nietigverklaring 
voor het deelRUP Blauwpoort ingediend. De Raad van State beval op 9 juli 2013 de 
schorsing van het RUP.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem - 
herziening werd op 21 juni 2018 definitief vastgesteld door de provincieraad. Het RUP 
werd na de definitieve vaststelling overgemaakt aan de Vlaamse Regering, die niet tot 
schorsing is overgegaan.

Het noorden van het plangebied volgt de contour van dit RUP (De Biest). PRUP 
Afbakening Kleinstedelijk Gebied Waregem Herziening volgt in het noordoosten 
grotendeels de grens van de bestaande bebouwing (zone voor wonen op het 
Gewestplan). Tegenover de Kuipersstraat wordt het plangebied wel doorgetrokken tot 
aan de Bieststraat. Zo wordt een toegangsweg meegenomen in het plangebied.
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4.11. De Gaverbeek - Twee mondingen, vele 
gezichten, één toekomst (2019)

De opmaak van een gebiedsvisie voor de Gaverbeekvallei is een van de strategische 
acties van het Interreg-project VALYS. De Gaverbeekvisie streeft naar de ontwikkeling 
van een klimaatbestendige vallei, waar ruimte is voor biodiversiteit, kwalitatieve 
open ruimte, duurzame landbouw, zachte mobiliteit en robuuste watersystemen. 
VALYS legt hierbij de nadruk op het participatieproces, zodat bij de opmaak van de 
Gaverbeekvisie een dialoog ontstaat met burgers en actoren.

De Gaverbeek kampt met een hele reeks uitdagingen. De beek werd op vele 
plaatsen rechtgetrokken en ingekokerd. Door een slechte waterkwaliteit is het 
biologische waterleven beperkt. Bovendien zal de Gaverbeek gevoelig zijn aan de 
klimaatverandering. Afgelopen zomer werd het deelbekken geplaagd door droogte, 
en bij hevige regenval zijn er overstromingen. De grondwatertafels staan regelmatig 
laag en de erosieproblematiek in de bovenstroomse gebieden zorgt voor slib en 
sediment in de lagergelegen vallei. In steden en gemeenten werd de bebouwde 
omgeving in het verleden te lustig verhard, waardoor water slecht infiltreert en een 
stedelijk hitte-eilandeffect ontstaat.

Veerkrachtige beekvallei

Een “veerkrachtige beekvallei” is de overkoepelende doelstelling van de 
Gaverbeekvisie. De Gaverbeekvallei moet namelijk voldoende veerkrachtig zijn om 
de klimaatuitdagingen aan te gaan. Hiervoor zijn adaptatiestrategieën noodzakelijk 
zodat de beekvallei bestand is tegen het wijzigende klimaat en de extra druk die 
de klimaatverandering zal zetten op het watersysteem. Een adaptieve beekvallei 
weet zich dus aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering: meer 
natte en droge periodes, overstromingen, verdroging van de ondergrond, stedelijke 
hitte-eilandeffecten, verstoring van de biodiversiteit en bodemerosie. Om tot een 
veerkrachtige beekvallei te komen, dienen we te anticiperen op de vele nieuwe 
klimaatuitdagingen waarvoor we staan.

Zachte mobiliteit en recreatieve netwerken

In de toekomst kan de Gaverbeekvallei zachte mobiliteit stimuleren, om zich te 
ontplooien tot een drager van veilige en landschappelijke fiets- en wandelroutes. Op 
die manier vormt de vallei van de Gaverbeek een schakel tussen de functionele en de 
recreatieve fietsverbindingen, en wordt het huidige fietsnetwerk verder verfijnd.

Hoogwaardige open en publieke ruimte

De klimaatverandering heeft ook impact op de omgevingskwaliteit in stedelijke 
gebieden. Een verhoogde temperatuur leidt tot een hitte-eilandeffect. Een groene 
dooradering van het verstedelijkte weefsel door middel van stedelijk groen biedt een 
tegenwicht om de leefomgeving terug in balans te brengen. Via een geïntegreerde 
aanpak en multifunctioneel ruimtegebruik kan een combinatie gemaakt worden van 
een veerkrachtig watersysteem, een ecologisch netwerk en groene infrastructuur 
in een “blauw-groen” netwerk. Door de kenmerkende porositeit van de bebouwde 
omgeving zijn de open en groene ruimtes in de vallei van de Gaverbeek vaak 
versnipperd, maar ook nooit veraf. Dichtbij de verstedelijkte kerngebieden biedt de 
open ruimte van de Gaverbeekvallei een welgekomen contrast. De vallei vormt een 
aantrekkelijk landschap dat op een boogscheut van stads- en dorpskernen ligt. 

De aanwezige open ruimtes dienen verder te worden versterkt, niet alleen via het 
vrijwaren van de open ruimte of nieuwe wandel- en fietstrajecten, maar ook door 
plekken te voorzien voor spel, milieu-educatie of ecologische routes. Zo zal de vallei 
aantrekkelijk worden voor een divers publiek. Ook in steden en dorpskernen biedt 
de beekvallei een tegenwicht voor de dense bebouwing en bescherming tegen 
stedelijke hitte-eilandeffecten.

De Gaverbeek moet bovendien jaarlijks gekruidruimd en regelmatig geslibruimd 
worden. In het kader van een totaalvisie is het dus wenselijk dat waar mogelijk een 
vijfmeterstrook wordt voorzien voor doorgang voor onderhoud (zoals de wet van ‘67 
ook voorziet). Deze erfdienstbaarheid kan meervoudig ingezet worden door ze te 
koppelen aan zaken zoals een grasstrook, recreatief pad, fauna & floracorridor...  Er 
wordt onderzocht of de vijfmeterstroken op gewenste plaatsen toegankelijk kunnen 
gemaakt worden voor onderhoudsmachines, landbouw en recreatieve fietsers en 
wandelaars. Als het pad wordt uitgevoerd in bijvoorbeeld tweesporenbeton, wordt het 
niet stukgereden door onderhoudsmachines en blijft het waterdoorlatend.

Duurzame landbouw

Landbouw heeft gedurende de eeuwen het gebied mee vormgegeven en dient 
verder een toekomst te krijgen in de Gaverbeekvallei. Water is het belangrijkste 
ingrediënt voor de productiviteit van het gebied. De agrarische activiteiten in het 
Gaverbeekbekken zullen het door de klimaatverandering nog moeilijker krijgen met 
de verminderde waterbeschikbaarheid en het verhoogde risico van waterschade 
bij hevigere buien. Naast de beschikbaarheid van water kan de teeltkeuze en 
de teeltwijze aangepast worden in functie van de klimaatverandering, als stads- 
en korteketenlandbouw. De landbouw - van oudsher een vaste waarde in de 
Gaverbeekvallei - dient zich dus verder te verankeren door een duurzame en 
klimaatbestendige ontwikkeling.
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4.12. Groenplan Waregem (2021)
Stad Waregem heeft een groenplan laten opmaken voor de groenzones in 
de bebouwde context van de deelgemeentes en Nieuwenhove. Het doel van 
een groenplan is het vergroten van het groengevoel, de groenbeleving en de 
bereikbaarheid van de groenzones in de bebouwde delen. 

De visie bestaat enerzijds uit een voorkeurstraject voor het onderling verbinden van 
de deelgebieden op grote schaal. Daarnaast wordt er ook een visie gegeven per 
deelgebied.

Naast de lokale en regionale verbindingen is het ook van belang om de kwaliteit 
van het bestaande groen te verhogen en opportuniteiten aan te geven om extra 
groengebieden te realiseren. Op de kaart hiernaast worden de verschillende acties op 
locatie aangeduid.

Ten zuiden van het plangebied van dit RUP en ten oosten van de dorpskern van 
Nieuwenhove ligt de grootste potentiële uitbreidingszone voor een groenproject: de 
Gaverbeekse meersen. Deze zone is op basis van het Gewestplan (1977) bestemd 
als natuurgebied, maar is op heden nog niet gerealiseerd. Aangezien Nieuwenhove 
weinig tot geen grote groengebieden op wandel- of fietsafstand heeft, zou de aanleg 
van dit 47 ha grote natuurgebied een enorme ecologische maar ook recreatieve 
meerwaarde zijn voor zowel de bewoners van Nieuwenhove als van Waregem. Hier 
dient ook duidelijk met het huidig landbouwgebruik rekening te gehouden worden.

De Biest binnen Groenplan Waregem

Ter hoogte van het plangebied worden de oeverzones van de Hooibeek en 
Gaverbeek aangeduid als potentiële uitbreidingszone. Ook wordt een potentiële trage 
weg ingetekend langs de Gaverbeek. kaart zoom deelgemeent

Linkerpagina: netwerk & acties Nieuwenhove

Nieuwenhove

Netwerk
Nieuwenhove heeft door zijn compacte centrum 
en duidelijke stratenpatroon nu al een leesbaar 
tragewegennetwerk. In het Groenplan willen 
we dat bestaande netwerk dan ook behouden 
en versterken. Door het centrum heen is er 
een netwerk uitgewerkt waarlangs acties en 
opportuniteiten zijn aangeduid. Zo bestaan er 
verschillende onthardingsprojecten, groengebieden 
die een kwaliteitsverhoging verdienen, potentiële 
uitbreidingszones... 

Het centrum van Nieuwenhove ligt door zijn 
landelijke setting relatief ver van de andere 
deelgebieden. Door voorkeurstrajecten te 
selecteren zowel naar Beveren-Leie (via de 
Harelbekestraat), naar Desselgem (via de 
Spitaalstraat) als naar het centrum van Waregem (via 
de Casteelstraat of de Deerlijkseweg), kan ook dit 
deelgebied op een vlotte en verkeersveilige manier 
worden ontsloten.

Naast deze lokale en regionale verbindingen is het 
ook van belang om de kwaliteit van het bestaande 
groen te verhogen en opportuniteiten aan te geven 
om extra groengebieden te realiseren. Op de kaart 
hiernaast (linkerpagina) worden de verschillende 
acties op locatie aangeduid, hierna zijn ze in een 
tabel verzameld. 

Ten oosten van de dorpskern van Nieuwenhove 
ligt de grootste potentiële uitbreidingszone voor 
een groenproject: de Gaverbeekse meersen. 
Deze zone is op basis van het Gewestplan (1977) 
bestemd als natuurgebied, maar is op heden nog 
niet gerealiseerd. Aangezien Nieuwenhove weinig 
tot geen grote groengebieden op wandel- of 
fietsafstand heeft, zou de aanleg van dit 47 ha 
grote natuurgebied een enorme ecologische maar 
ook recreatieve meerwaarde zijn voor zowel de 
bewoners van Nieuwenhove als van Waregem. 
Hier dient ook duidelijk aandacht met het huidig 
landbouwgebruik rekening gehouden worden. 
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen
Volgende programmatorische vragen stellen zich binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan:

• Hoe kan de bestaande dynamiek van De Biest als woonwijk behouden blijven? Hoe 
kan de wijk verder verdichten zonder dat hiermee de eigenheid van de woonwijk 
verloren gaat? Welke activiteiten kunnen de dynamiek en de eigenheid van de 
woonwijk versterken zonder daarbij impact te hebben op de mobiliteit?

• Welke ontwikkelingsmogelijkheden liggen er in de omgeving van het kerkgebouw 
in de kern van de wijk? Waar ligt het evenwicht tussen vergroening, een 
kwaliteitsvolle publieke ruimte en behoud van de bestaande identiteit?

• Hoe kan de Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, bevestigd 
worden en voldoende ruimte krijgen? Welke mogelijkheden tot bestemmingsruil 
zijn er voor het perceel aan de Gaverbeek dat foutief werd ingekleurd op het 
Gewestplan?

• Op welke manier kan het reeds bestaande fijnmazige netwerk van wandel- en 
fietspaden nog versterkt worden?

5.2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden
De stedenbouwkundige randvoorwaarden binnen dit RUP worden voornamelijk 
bepaald door de Gewestplanbestemmingen. Hierbij ligt de aandacht voornamelijk 
op het waardevol agrarisch gebied en het parkgebied gelegen aan de Hooibeek en 
Gaverbeek.

5.3. Instreek gezondheidstoets
Binnen het kader van dit RUP werd een gezondheidstoets opgemaakt door Logo 
Leieland (Lokaal Gezondheidsoverleg) met daarin verschillende, geheel vrijblijvende 
suggesties over hoe je in het plangebied met bepaalde ingrepen bepaalde 
gezondheidsindicator positief kan beïnvloeden. Volgende ruimtelijke suggesties 
worden meegenomen binnen de planningsopties:

• Bestendigen van de vele trage wegen en doorsteken binnen het plangebied.

• De meerwaarde van het clusteren van parkeerplaatsen ten voordele van ruimte 
voor ontmoeting en ontharding bij de (her)ontwikkeling van de centrale zone.

• Het beperken van plaatsen waar auto’s kunnen passeren op de site rond de kerk/
school tot een minimum, bij voorkeur aan de rand van de site.

• Geen toename van gemotoriseerd verkeerd aan de centrale zone. Zeker langs de 
school én ontwijde kerk (toekomstige ontmoetingsplaats) is (zwaar) verkeer te 
vermijden.

5.4. Visie en ruimtelijke concepten
De eigenheid van De Biest als kleinschalige kern nabij Waregem moet behouden 
blijven. Verdere verdichting van deze woonwijk door meergezinswonen wordt 
vermeden. Daarnaast blijft De Biest een woonwijk. De bestaande kleinhandel 
en diensten worden bevestigd, maar nieuwe activiteiten of herinvulling mogen 
geen bijkomende verkeersdruk veroorzaken in de buurt. De kerk De Biest wordt 
opgenomen binnen een visie voor het centrumgebied en blijft het sociale en 
recreatieve hart van de woonwijk. De Gaverbeek wordt bevestigd en krijgt 
voldoende ruimte. 

Volgende ruimtelijke concepten worden toegepast:

1. De eigenheid van De Biest behouden als leefbare en groene woonkern met 
behoud van de bestaande grondgebonden woontypologie

De Biest is sterk verbonden met het centrum van Waregem, maar heeft toch een eigen 
identiteit. Door grondgebonden woonvormen te gaan vastleggen in voorschriften blijft 
dit karakter behouden. Daarnaast wordt de verharding in voortuinen beperkt om op 
die manier in te zetten op een groen straatbeeld en het klimaatbestendig maken van 
de omgeving.

2. Centrum als ontmoetingszone

De omgeving van het kerkgebouw heeft heel wat potentieel om verder te blijven 
functioneren als ontmoetingsplaats voor de buurt. Het plein wordt (gedeeltelijk) 
onthard en fysiek en visueel verbonden met het achterliggend groengebied. 

3. Waardevol agrarisch landschap bestendigen

Het agrarisch landschap binnen het plangebied heeft een grote waarde gezien de 
nabijheid van het centrum van De Biest en het achterliggende beeklandschap. Deze 
landbouwpercelen moeten maximaal gevrijwaard worden.

4. Voldoende ruimte geven aan de beken als drager van natuur en recreatie

De Hooi- en Gaverbeek krijgen opnieuw de nodige ruimte. Door de watergevoelige 
bouwvrije strook langs de beken te gaan vastleggen kunnen deze als biodiverse 
stukjes natuur worden ingericht.

5. Traag netwerk als mobiliteitsdrager

Het bestaande fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden in de woonwijk wordt 
bestendigd. Daarnaast is er bij de Gaverbeek potentieel voor een nieuwe trage 
verbinding als missing link tussen de Industrielaan en de Kleithoekstraat.

De voormalige spoorweg die doorheen het plangebied loopt en onderdeel uitmaakt 
van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft vandaag nog steeds een 
bestemming als spoorlijn. Door middel van een bestemmingswijziging kan deze 
fietsroute gevrijwaard worden voor de toekomst.
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Mogelijke locaties inbreiding via landelijke woonerven binnen het plangebied

Mogelijke locaties inbreiding

Legende

Deze visie en ruimtelijke concepten kunnen ruimtelijk vertaald worden via een aantal 
concepten en inspiratiebeelden.

1. De eigenheid van De Biest behouden als leefbare historische woonkern met 
behoud van de bestaande grondgebonden woontypologie

Binnen het plangebied liggen enkele zeer ruime percelen met als bestemming 
woongebied. Deze al dan niet bebouwde percelen bieden mogelijkheden tot 
kwalitatieve inbreiding.

Landelijk woonerf

Ruimere percelen kunnen ontwikkeld worden als landelijk woonerf. Dit type 
ontwikkeling vereist een perceel met minimale afmetingen van 60 x 60 m.

Referentie landelijk woonerf Landegem - Huyghebaert en Mommens

Referentie landelijk woonerf Rotterij Ronse - De Brabant NV

Referentie landelijk woonerf Kortessem - Nicole Janssen

Typologie landelijk woonerf

Typologie landelijk woonerf
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Typologie inbreiding door opdeling kavels Typologie inbreiding door opdeling kavels

Opdeling kavels open bebouwing

Voornamelijk binnen de woonwijk in het noorden van het plangebied liggen er 
mogelijkheden om te gaan inbreiden door ruime kavels te gaan opsplitsen in 
verschillende kleinere kavels gericht op gesloten of (half)open bebouwing. Om deze 
typologie toe te passen geldt een minimale straatbreedte van het perceel van 36 m.

2. Centrum als ontmoetingszone

Het centrale gebied van de woonwijk is vandaag zeer verhard en heeft een 
versnipperde structuur. Binnen dit inrichtingsvoorstel wordt aan de hand van enkele 
concepten een visie voor dit gebied uitgewerkt.

Ontharden en vergroenen waar mogelijk

Vandaag is de omgeving van het plein zeer verhard. Er zijn heel wat parkeerplaatsen 
die bijna niet of slechts op selectieve tijdstippen gebruikt worden. Enkel de strikt 
noodzakelijke parkeerplaatsen voor het kwalitatief functioneren van de kern 
worden behouden. Hierdoor komt er ruimte vrij aan de oostelijke kant van het 
plein. Ook op andere plaatsen kan overtollige verharding vervangen worden door 
kwalitatief streekeigen groen. Zo is de wegenis ten zuiden van het plein ter hoogte 
van de kruispunten van de Bieststraat met de Kleithoekstraat en Mottestraat sterk 
overgedimensioneerd.

Centraliseren van de toegangen 

De toegang tot de schoolsite bevindt zich op de hoek van de Bieststraat met het plein. 
Door een stuk van het plein te gaan vergroenen, wordt een veilige, groene toegang 
tot de schoolsite bekomen. Deze groene ruimte kan zowel gebruikt worden op drukke 
weekdagen om kinderen af te zetten alsook als speelruimte op andere dagen. De 
natuurlijke hellingsgraad van het terrein laat toe dat deze zone ter hoogte van de 
Bieststraat ongeveer 80 cm boven het maaiveld van de straat komt te liggen. Dit biedt 
een groot voordeel op vlak van veiligheid.
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Inrichtingsvoorstel kern van de wijk

Verhogen doorwaadbaarheid

In tegenstelling tot vandaag is binnen dit inrichtingsvoorstel de site makkelijk 
doorwaadbaar voor trage weggebruikers. Dit onder meer via een nieuwe verbinding 
tussen het noordelijke grasveld en een nieuw gecreëerd plein tussen OC De Roose 
en het voormalig kerkgebouw. 

Versterken functionele fietsas

Vandaag vormt de site reeds een fietsverbinding tussen het zuiden van de wijk en het 
noorden. Door deze fietsas kwalitatiever te maken wordt deze verder bestendigd. Zo 
wordt het op het kruispunt van de Mottestraat en Bieststraat mogelijk voor fietsers om 
op een veiligere manier over te steken.

Multifunctioneel voormalig kerkgebouw

De voormalige kerk biedt mogelijkheden om een multifunctionele ruimte te worden. 
De vandaag reeds bestaande compartimenten zijn individueel toegankelijk en bieden 
heel wat mogelijkheden voor initiatieven op wijkniveau.

Mogelijkheden meergezinswonen

In tegenstelling tot de rest van de wijk biedt de schaal van de centrale zone 
mogelijkheden tot beperkt meergezinswonen. Dit blijft bij voorkeur beperkt tot 3 
woongelegenheden. De hoogte blijft beperkt tot 2 bouwlagen met een dakstructuur. 

De benodigde relatie met het plein maakt dat het (kleinschalig) meergezinswonen 
beperkt dient te worden tot de directe omgeving van het plein. Enkel percelen die een 
visuele link hebben komen in aanmerking.
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5. Traag netwerk als mobiliteitsdrager

De wijk is gelegen tussen de voormalige spoorlijn in het zuiden, die een functionele 
fietsroute en een hoofdroute op de schoolfietskaart is en het centrum van Waregem. 

Deze ligging maakt dat de wijk de potentie heeft om een knooppunt te vormen binnen 
het fietsnetwerk. Door middel van signalisatie en kleine ingrepen kan een hoofdroute 
door de kern van de wijk aangeduid worden die de voormalige spoorlijn verbindt met 
het centrum. Om zowel het tracé tussen de kern en de voormalige spoorlijn als de 
voormalige spoorlijn zelf veilig te maken voor trage weggebruikers wordt voorgesteld 
om de Mottestraat te knippen ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang.

Huidig en gewenst fietsnetwerk
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Referentie: Jeugdeiland Waregem - bestaande toestand
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ontwerpvoorstel jeugdeiland met 
natuurlijke oevers en speelweefsel

Referentie: Jeugdeiland Waregem - ontwerp

4. Voldoende ruimte geven aan de beken als drager van natuur en recreatie

De Gaverbeek krijgt voldoende ruimte en vormt samen met het agrarisch gebied voor 
de nabijheid van open ruimte bij de kern van De Biest.
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Locaties mogelijke bestemmingsruil - Gewestplan en GRB-basiskaart

Zone 1

Zone 2

1

2

5.4.1. BESTEMMINGSRUIL

Binnen het plangebied is een bestemmingsruil mogelijk tussen twee zones.

Een eerste zone (1) binnen het plangebied is een zone met een historische foutieve 
bestemming op het gewestplan. Bij de inkleuring van de Gaverbeek (parkgebied) 
werd deze ingekleurd buiten de concrete beekvallei, waardoor een woonperceel haar 
bouwrecht verloor. 

Een tweede zone (2) bestaat uit enkele percelen gelegen aan de Gaverbeek. Deze 
percelen zijn op het Gewestplan aangeduid als woongebied. Gezien de loop van de 
Gaverbeek echter gewijzigd is sinds de opmaak van het Gewestplan, zijn bepaalde 
percelen niet te bebouwen.

Er wordt dus een bestemmingsruil voorgesteld waarbij de noordelijke zone (ongeveer 
0,06 ha) wordt omgezet naar woongebied en de zuidelijke zone (ongeveer 0,2 ha) 
wordt omgezet naar een groene bestemming.
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5.5. Inrichtingsplan
Dit inrichtingsplan is geen definitieve versie van een mogelijk ontwerp. Alle elementen 
werden slechts schetsmatig ingetekend en zullen worden uitgewerkt binnen de 
verdere fases van dit RUP.

Het plan is opgebouwd volgens de eerder gestelde visie en concepten.
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5.6. Alternatieven
5.6.1.  NULALTERNATIEF

Het nulalternatief bestaat erin het planologisch voornemen niet uit te voeren. Dit houdt in 
dat enkel de op vandaag juridisch mogelijke activiteiten op de site mogen plaatsvinden. 
In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het Gewestplan van toepassing. 
Hierin wordt het plangebied aangeduid als woongebied, waardevol agrarisch gebied, 
parkgebied en bestaande spoorlijn’. 

Hierbij spelen volgende elementen:

• De woonwijk is nagenoeg volledig bebouwd via verkavelingen. Deze verkavelingen 
zijn ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat kan worden afgeweken van de 
voorschriften. Dit kan leiden tot een aanzienlijke verdichting en het verdwijnen 
van het dorpse karakter van De Biest.

• De kerk De Biest wordt niet meer gebruikt als kerk en is ook ontwijd. De omgeving 
van de kerk ligt in woongebied. Het is binnen de huidige stedenbouwkundige 
voorschriften mogelijk om de kerk af te breken in functie van een nieuw 
woonproject. Dit zou een negatieve impact hebben op het gemeenschapsleven 
van de buurt.

• Bij de inkleuring van de Gaverbeek (parkgebied) werd deze ingekleurd buiten de 
concrete beekvallei, waardoor een bepaald woonperceel haar bouwrecht verloor. 

• De Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, heeft een groter 
potentieel dat vandaag benut wordt als drager voor natuur en recreatie. Het 
stadsbestuur wenst dit groter potentieel vast te gaan leggen.

Zonder dit RUP kan de visie van het stadsbestuur niet gerealiseerd worden. In 
het nulalternatief blijven de huidige knelpunten bestaan en kunnen deze niet 
multidisciplinair worden aangepakt.

5.6.2.  LOCATIEALTERNATIEF

Voorliggend RUP heeft betrekking op het behoud van het bouwkundig weefsel van 
wijk De Biest en het behoud van de structuur van het omliggende openruimtegebied. 
De gestelde elementen zijn specifiek voor deze locatie. In onderhavige startnota zijn 
bijgevolg geen locatiealternatieven onderzocht.

5.6.3.  INRICHTINGSVARIANTEN

Binnen dit RUP zijn geen afgebakende inrichtingsvarianten te onderscheiden. 
Wel zijn er enkele elementen die nog in een verdere fase van het RUP moeten 
bepaald worden.



Effectenbeoordeling
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6.2. Wijze van (milieu)effectenbeoordeling 
6.2.1.  HET RUP IS EEN PLAN

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de 
definitie plan zoals geformuleerd door het decreet algemene bepalingen milieubeleid 
(D.A.B.M.).

6.2.2.  HET RUP VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED

Het RUP vormt het kader op basis waarvan (omgevings)vergunningen toegekend 
worden en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.

6.2.3.  BEPALING VAN DE PLICHT TOT OPMAAK VAN EEN PLAN-MER

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

• Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 
10b ‘stadsontwikkelingsproject’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik 
van een klein gebied (ca. 37,5 ha) op lokaal (gemeentelijk) niveau. Het RUP is dus 
screeningsgerechtigd.

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

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

6. Effectenbeoordeling Gemeentelijk 
RUP De Biest

6.1. Methodiek van effectenbeoordeling
Bij de opmaak van RUP’s wordt vanaf de startnota de effectenbeoordeling 
geïntegreerd in de RUP-procedure. In dit hoofdstuk worden de (milieu)effecten 
gebundeld en dit omvat volgende aspecten, indien deze van toepassing zijn:

• Plan-MER-screening
• Veiligheidsrapportage (VR)-toets
• Herbevestigd agrarisch gebied
• Natuurtoets
• Watertoets
• Trage wegentoets

De “gezondheidstoets” is een bijkomende, facultatieve toetsing door Logo Leieland 
met nadruk op diverse gezondheidsindicatoren. Het plangebied van het RUP en 
de planintenties worden specifiek en gedetailleerd vanuit de discipline gezondheid 
beoordeeld. Dit levert nieuwe en vaak synergetische suggesties op wat kan leiden 
tot een verdere kwalitatieve verhoging van het RUP. In deze effectenbeoordeling 
kunnen de suggesties en conclusies van de gezondheidstoets worden geïntegreerd, 
voor zover er geen overlappingen voorkomen. De gezondheidstoets wordt als bijlage 
toegevoegd.

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:

• ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder dienen meegenomen 
te worden

• ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek aandachtspunten zijn of 
verder onderzoek nodig is

• ofwel dat een plan-MER dient te worden opgemaakt

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden de opmerkingen 
verwerkt in de scopingnota waarbij deze effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel 
van is. Hierbij wordt opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten 
kunnen optreden.

De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER wordt tenslotte voorgelegd 
aan de dienst milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of 
verder een plan-milieueffectenrapport vereist is.
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6.3.7.  OVERZICHT VAN MOGELIJKE MILIEUMAATREGELEN DIE VANAF HET 
BEGINSTADIUM WORDEN INGECALCULEERD

Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet, Vlarem II, 
stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de stedenbouwkundige voorschriften 
bij tot het voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring van de 
omgeving.

6.3.8.  LEEMTEN IN DE KENNIS VOLGENS HET STADIUM VAN HET PLAN OF 
PROGRAMMAPROCES

Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke hiaten in de kennis 
van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan of deze 
effectenbeoordeling.

6.3. Beschrijving en verduidelijking van het plan
6.3.1.  VOOR WELKE ACTIVITEITEN EN/OF PROJECTEN KAN HET PLAN HET 

KADER VORMEN

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor de opmaak van nieuwe 
kwalitatieve stedenbouwkundige voorschriften om de huidige ruimtelijke structuur en 
kwaliteiten van het plangebied te verankeren.

6.3.2.  INTERFERENTIE MET ANDERE PLANNEN, PROJECTEN OF ACTIVITEITEN 
BINNEN OF BUITEN DE PERIMETER VAN HET PLAN, VOOR ZOVER IN DIT 
STADIUM AL GEKEND

Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem 
(goedgekeurd door de Deputatie op dd. 19 april 2007). Er is momenteel geen BPA van 
toepassing op het plangebied.

6.3.3.  BEOORDELING OF HET PLAN GRENS- OF 
GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN 
KAN HEBBEN

Het plangebied is gelegen op ca. 21 km van de grens met Frankrijk en ca. 11,5 km van 
Wallonië. 

Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn tussen het 
plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk kunnen er geen (gewest)
grensoverschrijdende effecten optreden.

6.3.4.  PLAN- EN PROCESEVOLUTIE: MOGELIJKHEID TOT PLANBIJSTURINGEN 
EN MATE VAN FLEXIBILITEIT

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen vanuit 
de verschillende adviserende instanties, naar aanleiding van de effectenbeoordeling, 
vanuit de adviezen in het kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar 
onderzoek, de behandeling van de adviezen op de GECORO...

6.3.5.  BIJDRAGE VAN HET PLAN TOT OPLOSSINGEN VAN BESTAANDE 
MILIEUPROBLEMEN

Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd zijn.

6.3.6.  REEDS GERAADPLEEGDE STUDIES, BRONNEN, MILIEUGEGEVENS…

Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens met 
betrekking tot het plangebied, onder meer de Vlaamse geoloketten. De startnota 
omvat heel wat informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.
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7. Inschatting van mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten

7.1. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

7.1.1.  ALGEMENE METHODIEK

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

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

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten 
van het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, 
de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en 
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische 
factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, 
het landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren. 
Deze disciplines worden verder uitgewerkt in 7.3. De referentiesituatie wordt 
per milieudiscipline beschreven en daarna worden de ingrepen en hun effect 
beschreven. Hierna wordt aangegeven als er bij de verdere opmaak van het RUP 
nog milieueffecten zijn die verder onderzocht dienen te worden. 
Dit wordt, indien van toepassing, aangevuld met eventuele milderende en/of 
flankerende maatregelen en eventuele leemten in de kennis. Per milieudiscipline 
wordt er aangegeven als er aanzienlijke milieueffecten kunnen voorkomen.

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

7.1.2.  INGREEPEFFECTSCHEMA

Voor een eerste beoordeling van de milieueffecten worden in een 
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten die op basis van het gemeentelijk 
RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken op potentiële milieuhinder. Deze worden 
getoetst aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of 
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. De 
disciplines worden dan verder in 7.3 uitgewerkt.

BESCHRIJVING INGREEP IN TIJD EN RUIMTE EERSTE AFWEGING TEN OPZICHTE VAN DE EFFECTDISCIPLINES
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opwaardering  
stedenbouwkundige 
voorschriften
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N: niet significant effect

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

S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken

S: significant effect

T: tijdelijk effect

P: permanent effect

/: niet relevant

+: positief effect
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7.2.3.  UITVOERINGSALTERNATIEVEN

Er zijn twee inrichtingsalternatieven mogelijk. In het verder verloop van het RUP zal 
een keuze worden gemaakt in deze scenario’s.

Deze inrichtingsvarianten hebben betrekking op de oeverzone van de Gaverbeek.

Scenario 1

In een eerste scenario komt er een trage verbinding tussen de Industrielaan en 
Kleithoekstraat.

Scenario 2

In een tweede scenario komt deze trage verbinding er niet.

7.2. Planalternatieven
7.2.1.  LOCATIE-ALTERNATIEVEN

Er is nood aan kwalitatieve handvaten binnen het plangebied om de huidige 
ruimtelijke kwaliteit van de woonwijk te garanderen. Het is essentieel om oudere 
gebieden te herwaarderen in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. 

Het voorliggend RUP heeft betrekking op het bouwkundig weefsel van de wijk De 
Biest en de structuur van het omliggend openruimtegebied. De knelpunten zijn 
specifiek van toepassing op deze locatie.

Het RUP De Biest is gericht op de invoering van een hedendaags ruimtelijk 
beleidskader door de opmaak van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan, ter 
vervanging van verkavelingsvoorschriften en het gewestplan.

Door het RUP zullen de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en bouwstenen 
verankerd worden. Hierdoor kan een kwalitatieve ontwikkeling worden gerealiseerd. 

Binnen het RUP en deze effectenbeoordeling worden dan ook geen verdere locatie-
alternatieven onderzocht.

7.2.2.  NULALTERNATIEF

In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het gewestplan van 
toepassing. 

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het plangebied 
grotendeels in onder: woongebied, agrarisch gebied, parkgebied, bestaande spoorlijn.

In het nulalternatief blijven de huidige knelpunten bestaan en kunnen deze niet 
multidisciplinair aangepakt worden. Het stadsbestuur wenst volgende elementen aan 
te pakken:

• De woonwijk is nagenoeg volledig bebouwd via verkavelingen. Deze 
verkavelingen zijn ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat kan worden afgeweken 
van de voorschriften. Dit kan leiden tot een negatief effect op de woonkwaliteit 
van De Biest. 

• De Biest is voornamelijk een woonwijk met een beperkt aantal kleinhandelszaken 
en diensten. Nieuwe activiteiten zouden bijkomende verkeersdruk veroorzaken in 
de buurt.

• De kerk De Biest wordt niet meer gebruikt als kerk en is ook ontwijd. De 
omgeving van de kerk ligt in woongebied. Om te vermijden dat de kerk zomaar 
wordt afgebroken voor een woonproject worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
van deze omgeving bepaald en vervolgens verankerd.

• De Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, heeft een groter 
potentieel dan vandaag benut wordt als drager voor natuur en recreatie. 

• De Biest heeft een centrum met een concentratie van functies. Een visie voor dit 
gebied kan deze functies samen laten komen tot een kwalitatieve omgeving.

Zonder een aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften via het RUP, kan de 
visie van het stadsbestuur niet gerealiseerd worden.

Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze 
effectenbeoordeling.
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7.3. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

7.3.1.  EFFECT OP DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID VAN DE MENS 
INCLUSIEF TOETS M.B.T. RUIMTELIJK VEILIGHEIDSRAPPORT

Referentiesituatie

Het plangebied situeert zich in de stadsrand van Waregem, ten zuiden van de 
stadskern, in de wijk De Biest.

Uit een analyse blijken er een aantal economische entiteiten gevestigd te zijn binnen 
het plangebied. In het plangebied is een benzinestation gelegen. Er zijn geen 
aanzienlijke productiebedrijven gevestigd in het plangebied. De vergunningsplichtige 
ingedeelde vlarem-inrichtingen betreft voornamelijk kleine ateliers als schrijnwerker, 
of bouwaannemer maar ook een tandartspraktijk (radiografie), een drankenhandel, 
bakkerij, slagerij.... . Daarnaast zijn er nog klasse 3 (meldingsplichtige) activiteiten, 
voornamelijk zaken zoals: horeca, stookolietanks, propaangastanks, lozen van 
huishoudelijk afvalwater, kapperssalon...

Volgens de milieudienst van de stad zijn er geen recente klachten of andere vormen 
van milieuhinder in relatie met het plangebied. Er zijn geen specifieke problemen 
gekend i.v.m. de gezondheid of de veiligheid van mensen.

Aangezien het plangebied zich in verstedelijkt gebied bevindt, is er wel sprake 
van (uitvoerige) bedrijvigheid in de ruime omgeving. Dit omvat zowel kleinschalige 
activiteiten die goed verenigbaar zijn met een woonomgeving zoals: handel, diensten, 
cultuur en sport, horeca...  alsook groothandel, fabricage en industrie, land- en 
tuinbouw... 

De meest nabijgelegen bedrijvenzone is gelegen ten oosten op ca. 100 meter, met 
name “Groenbek”. Verder op ca. 850 m ten zuiden, is het industrieterrein “Vijverdam” 
gelegen. Waregem en de omringende gemeenten omvatten verder verschillende 
zones specifiek voor bedrijvigheid, maar deze vallen buiten de scope van dit RUP.

Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen binnen de 2 km van het plangebied.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

De stad wenst via het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan het plangebied 
kwalitatieve en hedendaagse stedenbouwkundige voorschriften toe te kennen. De 
nadruk ligt op de bestendiging van de huidige kwaliteiten van de woonwijk. Er wordt 
vertrokken vanuit de gewestplanbestemmingen. 

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

• Woongebied

• Agrarisch gebied

• Parkgebied

• Bestaande spoorlijn

De hoofdfuncties van het plangebied, met name wonen, agrarisch gebied (open 
ruimte) en parkgebied (hooi- en gaverbeek) worden behouden en versterkt. 
Dit betekent dat de basisbestemmingen behouden blijven maar de 
stedenbouwkundige voorschriften naar een hoger kwalitatief niveau worden 
verheven. Verdere ruimtelijke uitbreiding buiten de huidige morfologische grenzen 
wordt niet voorzien op korte termijn. 

Progalys

0 0,5 1 km

Seveso bedrijven
Bron: Departement Omgeving, januari 2021

lage drempel hoge drempel!!!!

© NGI
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Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals: transportbedrijven, afval- en 
mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. Eveneens zijn Seveso-inrichtingen 
of sterk verkeersgenererende activiteiten niet toegestaan.

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst dienen 
een omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem II-voorwaarden bevatten de 
voorschriften en normen om de hinder voor de omgeving te beperken tot een 
aanvaardbaar niveau. Bij de beoordeling wordt nagegaan in welke mate de 
activiteiten verenigbaar zijn met de omgeving en kunnen verdere voorwaarden 
worden opgelegd om de potentiële hinder te beperken. 

In de gezondheidstoets worden er diverse suggesties gegeven om de gezondheid 
van de mensen in en rondom het plangebied te verbeteren. Echter, vaak vallen deze 
suggesties ook binnen de context van disciplines zoals biodiversiteit (groenzone), 
mobiliteit (trage wegen)... Deze worden dan ook bij de meest relevante discipline 
besproken.

Specifieke activiteiten zoals handel kunnen binnen de bestemmingen ‘zone voor 
wonen’ voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen. De activiteiten dienen aan het 
wonen verwant te zijn en mogen de draagkracht van de omgeving niet overschrijden.

RVR-toets
Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-1618) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen 
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied zich bevinden. De inplanting 
van nieuwe Seveso-inrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit 
blijkt dat er geen RVR moet worden opgesteld. “Het plan moet niet voorgelegd 
worden aan de dienst Veiligheidsrapportering.”

Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de discipline mobiliteit.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. gezondheid en veiligheid die in het verder verloop van het RUP dienen 
meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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0 100 200 m

Landbouwgebruikspercelen
Bron: Departement Landbouw en Visserij/Digitaal Vlaanderen, 2020
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7.3.2.  EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Referentiesituatie

Het plangebied is ca. 37,5 hectare groot. Het gebied omvat hoofdzakelijk woningen, 
een beperkte hoeveelheid bedrijvigheid en landbouwgebruik. Er zijn verschillende 
typologieën aan te duiden. De bebouwing is weliswaar erg heterogeen en bestaat 
hoofdzakelijk uit vrijstaande of halfopen gezinswoningen. In het zuiden van het 
plangebied staan enkele villa’s op ruime percelen. In de Henri Lebbestraat en in de 
Bieststraat komen rijwoningen voor.

De kerk De Biest wordt niet meer gebruikt als kerk en is ook ontwijd. De omgeving 
van de kerk ligt in woongebied.

De open ruimte binnen het plangebied is beperkt. Centraal gelegen is er nog een 
aanzienlijk onbebouwd perceel, welke grenst aan het ontmoetingscentrum “De 
Roose”. Door dit perceel loopt een trage verbinding. De resterende open ruimte 
is in het zuidwestelijk deel van het plangebied te vinden, welke ook aansluit op 
het openruimtegebied ten zuiden van het plangebied. Het is in dit deel van het 
plangebied dat het landbouwgebruik zich bevindt en de Hooi- en Gaverbeek.

Het  plangebied is begrensd door:

• Expresweg N382 in het noordoosten
• Agrarisch gebied in het oosten
• De Gaverbeek in het zuidoosten
• De Hooibeek in het zuidwesten
• Deerlijkseweg in het noordwesten

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

• Woongebied
• Agrarisch gebied
• Parkgebied
• Bestaande spoorlijn

Waregem werd in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk 
gebied. Dit betekent dat er in kwantitatief en kwalitatief opzicht potenties bestaan 
inzake woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische 
activiteiten. 

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.

Waregem beschikt over een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd 
door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007. Het plangebied 
behoort tot het deelgebied ‘stedelijk gebied’.

Door middel van het RUP zullen de belangrijkste inrichtingsprincipes van het 
masterplan en het GRS worden verankerd. 

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De zuidelijke zone 
valt onder categorie 2: RUP’s na verder onderzoek. Er worden verschillende gewassen 
geteeld in het zuidelijk gedeelte van het plangebied; aardappelen, grasland, 
groenten, kruiden en sierplanten. De verdere ruimtelijke en bedrijfseconomische 
landbouwstructuur is niet bekend.

< Zie kaart  Landbouwgebruikspercelen 2020

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

De stad wenst via het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan het plangebied 
kwalitatieve en hedendaagse stedenbouwkundige voorschriften toe te kennen. De 
woonwijk is nagenoeg volledig bebouwd via verkavelingen. Deze verkavelingen zijn 
ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat kan worden afgeweken van de voorschriften. 
Dit kan leiden tot een negatief effect op de woonkwaliteit en ongewenste verdichting 
van De Biest. De nadruk ligt op de bestendiging van de huidige kwaliteiten van de 
woonwijk. Er wordt vertrokken vanuit de gewestplanbestemmingen. 

Dit betekent dat de basisbestemmingen behouden blijven maar de 
stedenbouwkundige voorschriften naar een hoger kwalitatief niveau worden 
verheven. De Biest heeft een centrum met een concentratie van functies. Deze 
functies wenst men te versterken terwijl ook het karakter van de woonwijk bestendigd 
wordt. Verdere ruimtelijke uitbreiding buiten de huidige morfologische grenzen wordt 
niet voorzien op korte termijn. 

Om te vermijden dat de kerk zomaar wordt afgebroken voor een woonproject 
worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze omgeving bepaald en vervolgens 
verankerd.

Het RUP zal dan ook geen aanleiding geven tot een aanzienlijke transformatie van de 
gevoelswaarde van het plangebied. Wel zal het de nodige handvaten bieden om de 
ruimtelijke kwaliteit te garanderen.

Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals: transportbedrijven, afval- en 
mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. Eveneens zijn Seveso-inrichtingen 
of sterk verkeersgenererende activiteiten niet toegestaan.

In het RUP wordt er ruimte voor verdere landschappelijke ontwikkeling voorzien. 
Zo zal er aandacht gegeven worden aan de groen- en blauwstructuur Hooi- en 
Gaverbeek. Ook zou langs deze structuur een bijkomende trage verbinding kunnen 
worden voorzien.

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De zuidelijke zone 
valt onder categorie 2: RUP’s na verder onderzoek. Deze percelen worden niet 
onttrokken aan de landbouw. Integendeel, de functie ‘landbouw’ wordt bestendigd.

Hiermee kan gesteld worden dat de planopties van het RUP in overeenstemming zijn 
met de afbakeningsprocessen van de agrarische en natuurlijke structuur.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere 
effecten i.v.m. ruimtelijke ordening die in het verder verloop van het RUP dienen 
meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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7.3.3.  EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN FLORA

Referentiesituatie

Het plangebied bevat geen noemenswaardig openbaar groen.

Op de biologische waarderingskaart zijn er geen percelen opgenomen binnen het 
plangebied.  
Dit is echter niet terecht. De Hooi- en Gaverbeek omvatten elk zones waarbij er 
kwalitatieve en sterk vergroende oevers op te merken zijn. Specifiek het gedeelte van 
de Gaverbeek dat tussen de Kleithoekstraat en de Bieststraat loopt en het gedeelte 
tussen de Bieststraat en de Kuipersstraat omvatten zeker een uitgesproken bestaande 
ecologische waarde. Ook het traject van de Hooibeek dat in het westelijk deel van het 
plangebied langsheen een (privé-)bosstructuur loopt zal vermoedelijk enkele (al dan 
niet verborgen) natuurwaarden omvatten. 
Dit privaat bos welke tussen de Deerlijkseweg en de Hooibeek ligt omvat 
vermoedelijk ook relevante natuurwaarden. Echter, gezien dit private eigendom 
betreft valt dit buiten de scope van het RUP.

Ten (noord)westen van het plangebied is een gebied aangeduid als “biologisch zeer Ten (noord)westen van het plangebied is een gebied aangeduid als “biologisch zeer 
waardevol” en als karteringseenheid “populierenbestand op vochtige bodem met waardevol” en als karteringseenheid “populierenbestand op vochtige bodem met 
ondergroei van bomen en struiken” (ihb) en als “nitrofiel alluviaal elzenbos” (vn). Dit ondergroei van bomen en struiken” (ihb) en als “nitrofiel alluviaal elzenbos” (vn). Dit 
gebied is omgeven door biologisch waardevolle percelen, welke o.a. aangeduid zijn gebied is omgeven door biologisch waardevolle percelen, welke o.a. aangeduid zijn 
als “populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken” als “populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken” 
(ihb) en “verruigd grasland” (hr) en “bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) (ihb) en “verruigd grasland” (hr) en “bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) 
wilg (Salix sp.)” (kbs). wilg (Salix sp.)” (kbs). 

Ten noordoosten van het plangebied is een gebied aangeduid als “biologisch Ten noordoosten van het plangebied is een gebied aangeduid als “biologisch 
waardevol” en als karteringseenheid “jong loofbos (exclusief populier)” (n).waardevol” en als karteringseenheid “jong loofbos (exclusief populier)” (n).

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ongeveert dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ongeveer 1,8 km ten zuidoosten van 1,8 km ten zuidoosten van 
het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend als de “Spitaalsbossen”. Het gebied het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend als de “Spitaalsbossen”. Het gebied 
is aangeduid als is aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal 
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), met als gebiedsnr.: 239 en id: 246.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het plangebied bevat vermoedelijk enkele bijzondere natuurwaarden of -potenties, 
hoewel deze nog niet opgenomen zijn op de biologische waarderingskaart. De 
waarden waarop gefocust kan worden zijn deze van de Hooi- en Gaverbeek. 
In overeenstemming met de Gaverbeekvisie zullen deze potenties ook in de toekomst 
verdere mogelijkheden krijgen om te groeien. Het RUP omvat geen intenties die 
een negatieve impact zouden omvatten op de huidige of toekomstige potenties van 
deze beken.

Er zou een voet- en fietspad doorheen de groen-blauwe structuur kunnen worden 
aangelegd. Echter ook bij deze intentie zal er nadrukkelijk aandacht worden gegeven 
aan de bestaande natuurwaarden en de versterking ervan.

In context van de afstand tot de in het VEN-, IVON- en habitatrichtlijn opgenomen 
gebieden worden er geen gevolgen verwacht. De impact van de voorgestelde 
projecten wordt niet geacht enige invloed uit te oefenen op het NVWG, IVON- of 
habitatrichtlijngebied.

Er zijn weinig natuurgebieden in de omgeving van Waregem. De verdere natuur is te 
vinden in de Gaverbeekse meersen en de Leievallei.

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van pesticiden. 

0 250 500 m

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/Digitaal Vlaanderen, toestand 2018
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Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift, dat zal opgenomen worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, vermeldt dat bij aanleg van groen moet 
worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en biodiversiteitsrijk is. 

Er worden geen ecologische waarden of potenties aangetast met het RUP. Het RUP 
zorgt voor een hefboom in de verdere uitbouw van kwalitatief groen.

In de ‘gezondheidstoets’ worden een aantal suggesties gegeven met raakvlakken tot 
biodiversiteit, fauna en flora:

Citaat uit het hoofdstuk 5. Gezond leefmilieu:

• Lokaal groen zorgt voor een verschil in gevoelstemperatuur van 2°C. Extra 
investering in divers groen is in deze site dan ook cruciaal. Niet enkel de 
vergroening van de Gaverbeek (zie figuur 14-15), maar ook het toevoegen van 
groen waar mogelijk is belangrijk. Ontharden van bv. de parking aan/rond de 
kerk, hier een groene ruimte creëren.

• De fietsverbinding loopt op sommige stukken langs agrarisch gebied, langs andere 
delen achter private gronden, het groener inkleden van de fietsverbinding is 
een meerwaarde (figuur 2) bijvoorbeeld door het voorzien van bomen. Zo zorg 
je ook voor schaduwplekken voor wie in de zomer langs de fietsverbinding wil 
wandelen. Daarnaast zullen bomen ook de luchtkwaliteit verbeteren. Ze geven 
ook een structuur en identiteit aan de site en verhogen de beleving.

Natuurtoets
De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt. 
Vermijdbare schade is de schade die kan worden vermeden door de activiteit 
op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met andere materialen, op een 
andere plaats...). Het betreft dus niet de schade die onvermijdelijk het gevolg is 
van de totstandkoming van een bepaalde ontwikkeling maar werkelijk de schade 
die vermeden kan worden. Deze ‘zorgplicht’ geldt altijd en overal, maar niet 
echt dwingend, meer als principe. Onvermijdbare schade is toegelaten mits een 
motiveringsplicht. 

Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op 
welke wijze men de activiteit ook uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan 
vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bv. met andere 
materialen, op een andere plaats…) en is overal in Vlaanderen verboden.

Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Een 
activiteit met onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag wel worden vergund.

Natuurtoets
Uit de natuurtoets is gebleken dat er geen onherstelbare of vermijdbare schade, naar 
aanleiding van het RUP, worden veroorzaakt.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. biodiversiteit, fauna en flora  die in het verder verloop van het RUP dienen 
meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee

7.3.4.  EFFECT OP ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRAAD

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoffenvoorraad. Als 
maatregelen kunnen op projectniveau mogelijkheden benut worden van lokale 
hernieuwbare energie (zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, micro-
warmtekrachtkoppeling…). Sinds 1 januari 2014 geldt de verplichting bij nieuwbouw 
bij woningen om hernieuwbare energie te integreren in het planconcept (met als 
alternatief een lager E-peil of te participeren in een hernieuwbaar energieproject). 
Sinds 1 januari 2018 wordt de energieprestatie bepaald op max. E40 voor nieuwbouw 
(of gelijkwaardig) in het geval van wooneenheden. Sinds 2021 geldt dat nieuwe 
gebouwen waar mensen verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.

Een algemeen voorschrift, dat zal opgenomen worden in de stedenbouwkundige 
voorschriften in het RUP, vermeldt dat inrichtingen en constructies voor hernieuwbare 
energie toegelaten zijn (met uitzondering van grootschalige windturbines) voor zover 
ze geen afbreuk doen aan het normale gebruik van de zone.

Aanzienlijk milieueffect

Nee
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7.3.5.  EFFECT OP DE BODEM

Referentiesituatie

Het plangebied is ongeveer 50% verhard en bebouwd. 

Op de bodemkaart is het plangebied deels aangeduid als antropogeen (OB), vochtig 
zandleem, nat zandleem, nat zand, vochtig zand, droog zand en natte klei.

Waregem heeft zich ontwikkeld op een zand(leem)rug parallel aan de Gaverbeek. 

Op het geoloket ‘bodemsanering‘ van OVAM zijn er negen bodemonderzoeken 
binnen het plangebied opgenomen.

Oriënterende bodemonderzoeken:

• dossiernr: 63227 - opdracht: 6857442 
rapportdatum: 2014-05-19

• dossiernr: 35438 - opdracht: 49489 
rapportdatum: 2010-06-14

• dossiernr: 21528 - opdracht: 11922501 
rapportdatum: 2020-08-06

• dossiernr: 95825 - opdracht: 12843688 
rapportdatum: 2021-03-08

• dossiernr: 71670 - opdracht: 7991177 
rapportdatum: 2016-01-28

• dossiernr: 6317 - opdracht: 46390 
rapportdatum: 1998-04-28

• dossiernr: 29322 - opdracht: 49143 
rapportdatum: 2011-06-30

• dossiernr: 22241 - opdracht: 48448 
rapportdatum: 2007-04-20

• dossiernr: 30874 - opdracht: 49258 
rapportdatum: 2011-06-30

Ook buiten het plangebied zijn er een aantal beschrijvende en oriënterende 
bodemonderzoeken, alsook bodemsaneringen aanwezig.

Voornamelijk door de afstand van het plangebied tot deze onderzoeken en hun aard 
(oriënterend & beschrijvend) kunnen deze onderzoeken niet als vernoemingswaardig, 
met betrekking tot het plangebied worden aanzien.

Via het geoloket van OVAM bouwt de stad een verdere inventaris uit van mogelijke 
risicopercelen, waar een oriënterend bodemonderzoek vereist is bij overdracht.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het RUP omvat geen aanzienlijke impact op de bodem. Er zijn geen grote 
hoeveelheden bijkomende verharding te verwachten. De intenties van het RUP 
omvatten het behoud en het verder versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van 
het plangebied. Er zijn geen intenties om grote (woon)ontwikkelingen te voorzien 
binnen het plangebied. Eveneens bestaat de mogelijkheid om trage verbindingen in 
waterdoorlatende materialen aan te leggen. 

Enige vastgestelde bodemverontreiniging in de omgeving, buiten het plangebied, 
wordt volgens de resultaten van het bodemonderzoek aangepakt overeenkomstig het 
goedgekeurde bodemsaneringsproject. OVAM heeft als taak de verdere afhandeling 
van de bodemsanering op te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te 
sporen om de nodige maatregelen te treffen. De ontwikkeling van deze gebieden zal 
een verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door de verwijdering 
van de bodemverontreiniging.

Indien er een bestemmingswijziging zou voorkomen met gevolgen voor de 
bodem, conform de bepalingen van het bodemdecreet en Vlarebo zal dit worden 
meegenomen in het RUP als aandachtspunt.

Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, 
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in 
het plangebied. Hierdoor is de kans op nieuwe risico-activiteiten met betrekking tot 
bodemverontreiniging beperkt. De Vlarem II-voorschriften omvatten maatregelen 
om bij gevaarlijke producten te vermijden dat er contact met de ondergrond is. Voor 
zover het bedrijf onder de Vlarebo-lijst valt, zal een oriënterend bodemonderzoek 
een eventuele bodemverontreiniging aantonen. De Vlarem II-voorschriften bevatten 
preventieve maatregelen om het risico op bodemverontreiniging te beperken. 
Percelen die in het register van verontreinigde gronden worden opgenomen, worden 
verder opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.

De bodem is in principe geschikt voor het bouwen van (ondergrondse) constructies. 
Bij de bouw van dergelijke constructies dient voldoende aandacht te worden besteed 
aan het nemen van de nodige maatregelen om bvb. waterinsijpeling... te voorkomen. 
Bij de bouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling 
op het grondverzet is van toepassing (vanaf 250 m³ of percelen opgenomen in het 
bodeminformatieregister) waarbij de nodige analyses en bodembeheerrapporten 
nodig zijn. 

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere 
effecten i.v.m. bodem die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen 
te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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7.3.6.  EFFECT OP HET WATER INCLUSIEF WATERTOETS

Referentiesituatie

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking sinds 1/7/2017): 
• Effectief overstromingsgevoelig (ter hoogte van de waterlopen)
• Mogelijk overstromingsgevoelig (langsheen de waterlopen)
• Niet overstromingsgevoelig (resterend gedeelte plangebied)

Er zijn twee onbevaarbare waterlopen in het gebied:

• Hooibeek (geklasseerd als tweede categorie)

• Gaverbeek (geklasseerd als eerste categorie)

De afwatering van het plangebied en de omliggende straten verloopt via het 
gemeentelijk (hoofdzakelijk nog gemengd) rioleringsstelsel naar de Hooibeek en de 
Gaverbeek. 

Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie West-Vlaanderen, staat 
het plangebied grotendeels aangeduid als goed infiltreerbaar.

Op basis van zoneringsplan:

• Het merendeel van het plangebied is opgenomen als centraal gebied. 
Verder is er een zone aangeduid als collectief te optimaliseren en een zone als 
individueel te optimaliseren.

• De afwatering van Waregem verloopt via het gemeentelijk (hoofdzakelijk nog 
gemengd) rioleringsstelsel.

• Waregem is beheerder van hun rioleringsstelsel, maar laat zich hiervoor bijstaan 
door Rio-pact (samenwerking tussen de Watergroep en Aquafin).

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
• 2 zones aangeduid als “prio 6“ centraal in het plangebied

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het RUP omvat geen aanzienlijke impact op de waterhuishouding. Het RUP geeft 
geen aanleiding tot bijkomende verharding. De intenties van het RUP omvatten het 
behoud en het verder versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het plangebied. Er 
zijn geen intenties om grote (woon)ontwikkelingen te voorzien binnen het plangebied. 
Eveneens bestaat de mogelijkheid om trage verbindingen in waterdoorlatende 
materialen aan te leggen. 

Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend zandige leembodem, 
waar infiltratie in principe mogelijk is (afhankelijk van de grondwaterstand).

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift, dat zal opgenomen worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, voorziet dat alle ruimtelijke ingrepen 
in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer. 
Alle handelingen in functie van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze geen 
afbreuk doen aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.

Bij bouwprojecten geldt de stedenbouwkundige verordening voor hemelwater, 
infiltratie en buffering. Deze wordt toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe 
verharding vanaf 40 m² wordt gebruik van regenwater verplicht. Eveneens wordt een 
vertraagde afvoer via infiltratie of buffering opgelegd. Indien infiltratie geen optie is 
(afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt buffering opgelegd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies legt de provincie een 
buffervolume op van 330 m³ per ha verharde oppervlakte bij projecten > 1.000 m² 
verharding of bebouwing. 

Doordat deze verordering de bijkomende harde bestemming goed regelt 
inzake waterhuishouding, zijn voor dergelijke projecten geen noemenswaardige 
effecten te verwachten. Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur 
in waterdoorlatende materialen (her)aangelegd, afwatering bij voorkeur in een 
open grachtprofiel. Alle inbreidingsprojecten moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen.

De lozing van bedrijfsafvalwater wordt geregeld via het omgevingsdecreet- en 
besluit, de Vlarem II en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Nieuwe aansluitingen 
zullen gescheiden worden met een aparte regenwater- en afvalwateraansluiting, de 
correcte aansluiting wordt gecontroleerd bij de keuring van de private riolering en 
gerapporteerd aan de rioolbeheerder.

Er worden geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, industriële, 
sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten. Dit beperkt verder 
de mogelijke invloeden op de waterhuishouding.

Bij ondergrondse constructies dient een kwalitatieve beoordeling te gebeuren waaruit 
blijkt dat er geen invloed is op de grondwaterstroming. Bij nieuwe bouwprojecten 
zal er onderzoek en een beoordeling moeten worden uitgevoerd naar de potentiële 
invloed op de grondwaterstroming. Er moet dan, bij de vergunningverlening, gepast 
gevolg gegeven worden aan de verkregen resultaten.

In de ‘Gezondheidstoets’ worden een aantal suggesties gegeven met betrekking 
tot water.

Citaat uit het hoofdstuk 7: Klimaat:

• Het is sterk aangeraden om de parking in te krimpen en de nieuwe parking veel 
meer te ontharden en te vergroenen. Werken met waterdoorlaatbaar materiaal is 
aangeraden, cfr. supra.

Watertoets

Het gebied is hoofdzakelijk aangeduid als niet-overstromingsgevoelig, maar omvat 
ook enkele effectief overstromingsgevoelige en mogelijk overstromingsgevoelige 
zones. Dit is een rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van de Hooi- en 
Gaverbeek. Op heden zijn er geen waterproblematieken bekend binnen het 
plangebied. 

Het RUP geeft geen aanleiding tot aanzienlijke nieuwe bebouwing of verharding. Als 
gevolg is de invloed ervan dan ook heel beperkt op de waterhuishouding. Eveneens 
moet bij toekomstige ontwikkelingen in het plangebied worden voldaan aan de 
gewestelijke hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige voorschriften voorzien 
dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van 
het integraal waterbeheer en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er 
geen nadelig effect op de waterhuishouding te verwachten.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. water die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet schaadt (bv. 
parkings voor personenwagens), bij voorkeur in waterdoorlatende materialen.

Kans op aanzienlijk milieueffect

Nee
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7.3.7.  EFFECT OP DE ATMOSFEER EN KLIMATOLOGISCHE FACTOREN

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in vlaanderen wordt beschreven op het geoloket van VMM. Hoewel er 
referentiecijfers aanwezig zijn voor 2020, worden de cijfers van 2019 aangewend omdat deze 
representatiever zijn wegens de coronacrisis in 2020.

De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Harelbeke is volgens het VMM-geoloket van een 
goede kwaliteit op basis van het resultaat van 2019 (geïnterpoleerde gemiddelde): 

• een jaargemiddelde fijn stof PM10-concentratie van 16-20 µg/m³ in het merendeels 
van het plangebied en met pieken tot 21-25 µg/m³ in de Henri Lebbestraat;

• een jaargemiddelde fijn stof PM2,5-concentratie van 11-12 µg/m³ in het merendeel 
van het plangebied en met pieken tot 13-15 µg/m³ in de Henri Lebbestraat;

• een jaargemiddelde stikstofdioxide NO²-concentratie van 11-15 µg/m³ in het 
merendeel van het plangebied en met pieken tot 26-30 µg/m³ in de Henri 
Lebbestraat;

• een jaargemiddelde zwarte koolstof, BC-concentratie van 0,51 - 0,75 µg/m³ in het 
merendeels van het plangebied en met pieken tot 1,01 - 1,25 µg/m³ in de Henri 
Lebbestraat. 

Deze resultaten wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Het plangebied omvat zowel woongelegenheden als bedrijvigheid en is omgeven 
door een verstedelijkte omgeving. De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in 
het plangebied omvat de stookinstallaties van woningen en bedrijven en het verkeer. 
Hoofdzakelijk de Expresweg (N382) en de Henri Lebbestraat geven aanleiding tot 
emissies t.h.v. het plangebied, gezien de doorgangsfunctie van deze wegen.

In de ruimere omgeving kan de E17 aangeduid worden als bron van luchtemissies 
alsook de diverse industrieterreinen.

De milieudienst van de stad Waregem meldt dat er op heden geen klachten zijn rond ienst van de stad Waregem meldt dat er op heden geen klachten zijn rond 
lucht- of stofhinder met betrekking tot het plangebied. lucht- of stofhinder met betrekking tot het plangebied. 

De stad Waregem heeft een nulmeting van de CO²-emissie in het kader van het 
ondertekenen van de Covenant of Mayors. Met een actieplan (gemeenschappelijk 
met de 13 gemeenten van de regio) wordt gestreefd naar een klimaatneutrale regio in 
2050. Voor de gemeenten van de regio werd een CO2-nulmeting uitgevoerd (data 2015). 
Voor de stad Waregem bedraagt deze ca. 8,1 ton CO2 per inwoner per jaar. In de periode 
2005-2015 is de CO2-uitstoot met 29% gedaald (daling van het energieverbruik van 
11%). Het aandeel hernieuwbare energie is 6%.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het plangebied. 
De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, 
groene mobiliteit, toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een 
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals: transportbedrijven, afval- en 
mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. Eveneens zijn Seveso-inrichtingen 
of sterk verkeersgenererende activiteiten niet toegestaan. De kans op nieuwe 
emissiebronnen naar de lucht is dan ook minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen 
dienen te voldoen aan de Vlarem II-normen voor emissies naar de lucht.

Het RUP omvat geen specifieke nieuwe mogelijkheden omtrent de ontwikkeling 
van wonen of bedrijvigheid. Nieuwe woningen of bedrijven worden weliswaar niet 
uitgesloten, echter deze dienen verenigbaar te zijn met de bestaande kwaliteiten van 

de woonwijk. Grootschalige ontwikkelingen zijn dan ook niet te verwachten. 
Nieuwe ontwikkelingen brengen mogelijks een beperkte verhoging van luchtemissies 
met zich mee. Stookinstallaties vormen een belangrijk aandeel van de emissies in het 
plangebied. De effecten op luchtkwaliteit blijven globaal wel beperkt en zorgen niet 
voor een significante of bijkomende impact van de luchtkwaliteit. 

In het kader van de Convenant of Mayors, wordt met een actieplan 
(gemeenschappelijk met de 13 steden en gemeenten van de regio) gestreefd naar een 
klimaatneutrale regio in 2050.

In de ‘gezondheidstoets’ worden een aantal suggesties gegeven omtrent 
luchtkwaliteit.

Citaat uit het hoofdstuk 5. Gezond leefmilieu:

De fietsverbinding loopt op sommige stukken langs agrarisch gebied, langs andere 
delen achter private gronden, het groener inkleden van de fietsverbinding is een 
meerwaarde (figuur 2) bijvoorbeeld door het voorzien van bomen. Zo zorg je ook 
voor schaduwplekken voor wie in de zomer langs de fietsverbinding wil wandelen. 
Daarnaast zullen bomen ook de luchtkwaliteit verbeteren. Ze geven ook een structuur 
en identiteit aan de site en verhogen de beleving.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. de atmosfeer en klimatologische effecten die in het verder verloop van het 
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee 
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7.3.8.  EFFECT OP HET GELUID

Referentiesituatie

Het plangebied is omgeven door een verstedelijkte omgeving. In dergelijke omgeving 
is het voorspelbaar dat wegen een relevante invloed zullen uitoefenen op het 
omgevingsgeluid. Dit is ook op te merken op de geluidskaarten. Zo is het duidelijk dat 
de grootste bron van omgevingsgeluid veruit de Expressweg is. De ruimere omgeving 
omvat ringwegen, autosnelwegen en bedrijvenzones. Echter door de afstand van 
het plangebied tot deze wegen en bedrijvenzones is er weinig geluidsbelasting. De 
milieudienst van Waregem maakt geen melding van geluidsoverlast.

Momenteel is er een relevante invloed van het verkeersgeluid van de Expressweg. 
Deze invloed is aanwezig op de noordoostelijke zijde van het plangebied en varieert 
van 55-70 dB(A).

De invloed is van die aard dat het niet aangewezen is om woningen te voorzien 
zonder bijkomende geluidsreducerende maatregelen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het RUP voorziet een bestendiging van de huidige bestemmingen en functies. 
Het RUP zal de bouwmogelijkheden in het noordoostelijk gedeelte van het 
plangebied dan ook behouden. Hoewel in deze zone geluid afkomstig van de 
Expressweg kan voorkomen, is deze zone reeds bebouwd. Het beperken van de 
bouwmogelijkheden is dan ook niet aangewezen. 

Bij toekomstige herontwikkelingen in het (noorden) van het plangebied moet er 
rekening worden gehouden met de potentiële geluidshinder door de nabijgelegen 
verkeersas. Om de invloed hiervan te verminderen zijn diverse mogelijkheden 
beschikbaar, de belangrijkste is akoestische isolatie voor gebouwen. Dergelijke 
maatregelen om dit potentieel effect in de toekomst te milderen, vallen echter buiten 
het bestek van dit RUP. 

Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, 
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het 
plangebied.

Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een behoud van de bestaande toestand binnen het 
plangebied en zal dus niet leiden tot een toename van geluidshinder.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere 
effecten i.v.m. geluid die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen 
te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee

7.3.9.  EFFECT OP HET LICHT

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het plangebied omvat voornamelijk woningen en is omgeven door een verstedelijkte 
omgeving. De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare straatverlichting en de 
functionele verlichting van de gebouwen om de veiligheid te verzekeren. Er is door de 
vele infrastructuren en urbanisatie een sterke aanwezigheid van lichtvervuiling.

De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De stad houdt hierbij 
rekening met de efficiëntie van verlichting tot het openbaar domein. Het Vlarem II 
bepaalt dat de verlichting moet worden beperkt tot een functionele verlichting tijdens 
de actieve periode. In kader van het burgemeestersconvenant streeft de stad naar 
een energiezuinige openbare verlichting. 

In kader van het burgemeestersconvenant streeft stad Waregem naar een 
energiezuinige openbare verlichting.

Aanzienlijk milieueffect

Nee
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7.3.10.  EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN, HET CULTUREEL ERFGOED EN 
HET LANDSCHAP

Referentiesituatie

In het plangebied bevinden zich twaalf relicten:

• Hoeve (Bieststraat)

• Burgerhuis uit het interbellum 

• Parochiekerk Sint-Jozef

• Dorpswoning (Bieststraat 61)

• Dorpswoning (Bieststraat 62)

• Hoeve In de Motte

• Hoeve Ter Beken

• Brug over de Gaverbeek

• Dorpswoning (Industrielaan 90)

• Dorpswoning (Deerlijkseweg 7)

• Burgerhuis (Henri Lebbestraat 183)

• Groepsbebouwing van stadswoningen

In het plangebied zijn er geen beschermde monumenten of landschappen. Buiten 
het plangebied zijn er diverse gebouwen opgenomen op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. 

Op de landschapsatlas is het plangebied niet opgenomen. Er zijn ook geen 
nabijgelegen ankerplaatsen aangeduid. Het plangebied is eveneens niet gelegen 
binnen een cultuurhistorisch landschap. Het plangebied is niet gelegen in een 
archeologische site of een archeologische zone.

Op gebied van archeologie kent Waregem diverse verspreid gelegen archeologische 
sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI) zijn opgenomen. Hierbij werd 
zowel lithisch materiaal uit de Steentijd gevonden, als resten uit de Romeinse periode 
en de middeleeuwen. Binnen het plangebied zijn er geen archeologische vondsten 
bekend. Het plangebied is voor een gedeelte geürbaniseerd waardoor op deze 
locaties het bodemarchief grotendeels is verdwenen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

De intentie van het RUP, met name het behoud en versterken van de huidige 
ruimtelijke structuur van het plangebied omvat geen aanzienlijke gevolgen naar 
erfgoedwaarden toe. Verder wordt er ook geen ruimtelijke uitbreiding buiten de 
huidige morfologische grenzen voorzien. 

Een deel van het plangebied is reeds geürbaniseerd waardoor op deze locaties het 
bodemarchief grotendeels is verdwenen.

Een algemeen voorschrift, dat zal opgenomen worden in de stedenbouwkundige 
voorschriften in het RUP, bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een ruimtelijke 
draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing. 

Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet bescherming van 
het archeologisch erfgoed” (nu geïntegreerd in het onroerend erfgoeddecreet). 
Voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal de opmaak 

van een acheologienota vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als de 
aanvrager publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist zijn vanaf een 
bodemingreep > 1.000 m² op een perceel > 3.000 m². Zo kan de kans op mogelijke 
vondsten ingeschat worden. Hierna kan een archeologisch vervolgonderzoek 
volgen indien er voldoende aanwijzingen zijn van een vermoedelijk bodemarchief. 
De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Agentschap 
Onroerend Erfgoed.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap die in het 
verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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7.3.11.  EFFECT OP DE MOBILITEIT INCLUSIEF TRAGE WEGENTOETS

Referentiesituatie

Sinds 2020 heeft Waregem een nieuw mobiliteitsplan voor het stadscentrum. In een 
eerste fase van het plan worden 5 maatregelen vastgelegd om het verkeer vlotter te 
laten verlopen en 5 maatregelen om het verkeer te sturen. 

Eén van de maatregelen die voorgesteld wordt binnen het plan, situeert zich aan de 
rand van het plangebied van dit RUP: het kruispunt Desselgemseweg - Expresweg - 
Jozef Duthoystraat. Hier wordt een voorsorteerstrook voor linksaf op de Expresweg 
voorgesteld. 

De ontsluiting van het plangebied wordt onderverdeeld volgens het STOP-
principe: Stappen (voetgangers), Trappen (fietsers), Openbaar vervoer en tot slot 
Personenwagens.

Voetgangers

Binnen het woongebied zijn de meeste straten voorzien van voetpaden langs beide 
kanten. De Expresweg (N382) is niet voorzien van voetpaden. 

Verder zijn er oversteekplaatsen voorzien op de drie drukke kruispunten rond het 
plangebied: Expresweg-Bieststraat, Expresweg-Henri Lebbestraat, Henri Lebbestraat-
Kuipersstraat, Henri Lebbestraat-Bieststraat en Henri Lebbestraat-Mannekenskouter.

Onder de Expresweg is er een onderdoorgang voor trage weggebruikers ter hoogte 
van de N382b voorzien.

Verder zijn er diverse trage verbindingen doorheen het plangebied, waarbij 
verschillende delen van de woonwijk in verbinding met elkaar komen te staan.

Fietsers

In het westen grenst het plangebied aan de autovrije fietsverbinding tussen de 
Industrielaan en de Henri Lebbestraat. Deze verbinding is bovendien aangeduid als 
hoofdroute op de Schoolfietsroutekaart door de Provincie West-Vlaanderen (2021).

Naast deze voormalige spoorlijn maakt ook de Henri Lebbestraat deel uit van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk.

Langs beide zijden van de Expresweg (N382) is er een fietsstrook. 

Openbaar vervoer

Het dichtstbijzijnde station is het station van Waregem. Dit station situeert zich langs 
de spoorlijn tussen Gent en Rijsel (Lille). 

Daarnaast stopt de buslijn Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Tiegem - Anzegem langs de 
Henri Lebbestraat (halte De Nieuwe Duc).

Personenwagens

Er zijn enkele opties om het plangebied te bereiken. Via de Henri Lebbestraat kan 
men de noordelijke zijde van het plangebied binnen rijden. Deze heeft ontsluiting met 
de Expresweg en de Deerlijkseweg. De Bieststraat sluit aan op de Henri Lebbestraat 
en de Expresweg.

Centraal gelegen in het plangebied, omgeven door de kerk en de vrije basisschool 
is een marktplein aanwezig. Hier zijn er een 55-tal openbare parkeerplaatsen 
beschikbaar.

Het plangebied kent, zoals veel andere woongebieden, vooral tijdens de ochtend- en 
avondspits een matige tot drukke graad van verkeer, met name voornamelijk lokaal 
verkeer. 

Doorheen het plangebied lopen zes buurtwegen:

• Chemin nr. 5 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 8 (opgenomen in openbaar domein: Henri Lebbestraat)
• Chemin nr. 23 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 31 (opgenomen in openbaar domein: Mottestraat)
• Sentier nr. 94 (opgenomen in openbaar domein: Industrielaan)
• Sentier nr. 114 (deels afgeschaft - deels opgenomen in Bieststraat)

Grenzend aan het plangebied lopen twee buurtwegen:
• Sentier nr. 4 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Sentier nr. 118 (opgenomen in openbaar domein Deerlijkseweg)

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het RUP voorziet in hoofdzaak het behoud van de huidige morfologie en functioneren 
van het plangebied als woonwijk met verweving van functies. Het RUP voorziet ook in 
een beperkte dynamiek binnen het gebied, de huidige activiteiten worden behouden. 

Het RUP omvat geen aanzienlijke verhoging van het verkeersaantrekkend effect van 
het plangebied omdat enkel de reeds bestaande (conform de huidige bestemmingen) 
bouw- of ontwikkelingsmogelijkheden worden bestendigd. Deze mogelijkheden 
worden weliswaar gebonden aan kwalitatieve stedenbouwkundige voorschriften. 
Echter, er worden geen zones (open ruimte) aangesneden om specifiek nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden toe te kennen.

Voor stad Waregem staat de verkeersleefbaarheid en veiligheid voorop, in het 
bijzonder het beperken van verkeersstromen en de veiligheid op de kruispunten is 
een continu aandachtspunt. Onveilige situaties dienen preventief te worden opgelost. 
Naast het creëren van kwalitatieve stedenbouwkundige voorschriften voor het 
plangebied, wordt de mogelijkheid tot het realiseren van doorsteken ook voorzien.

Binnen het mobiliteitsplan van stad Waregem worden een aantal maatregelen 
opgenomen om de verkeersleefbaarheid in Kortrijk te verhogen. De realisatie ervan 
valt buiten het bestek van het RUP, maar het RUP is in overeenstemming met de 
geplande maatregelen.
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In de ‘Gezondheidstoets’ worden een aantal suggesties gegeven m.b.t. mobiliteit:

Citaat uit het hoofdstuk 2. Walkability-index:

• Er zijn veel trage wegen, doorsteken aanwezig voor voetgangers en fietsers, zeker 
t.h.v. Kuipersstraat (zie figuur 1). Deze zijn allen goed aangeduid. Extra inzetten op 
nieuwe trage wegen langs de Gaverbeek (tussen Industrielaan en Kleithoek) is 
een meerwaarde.

Trage wegentoets
Doorheen het plangebied lopen zes buurtwegen:

• Chemin nr. 5 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 8 (opgenomen in openbaar domein: Henri Lebbestraat)
• Chemin nr. 23 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 31 (opgenomen in openbaar domein: Mottestraat)
• Sentier nr. 94 (opgenomen in openbaar domein: Industrielaan)
• Sentier nr. 114 (deels afgeschaft - deels opgenomen in Bieststraat)

Grenzend aan het plangebied lopen twee buurtwegen:
• Sentier nr. 4 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Sentier nr. 118 (opgenomen in openbaar domein Deerlijkseweg)

Doorheen het plangebied lopen 6 buurtwegen: Het merendeel werd reeds 
opgenomen in het openbaar domein. Gezien het openbaar domein wordt 
behouden in het RUP, kan er geacht worden dat er voor deze buurtwegen geen 
vernoemenswaardig effect is. In het algemeen kan gesteld worden dat het RUP geen 
negatieve invloed uitoefent op de bestaande trage wegen.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de 
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten 
i.v.m. mobiliteit die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen 
te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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7.3.12.  OVERZICHT VAN DE BEOORDELING VAN DE AANZIENLIJKE 
MILIEUEFFECTEN

GLOBAAL OVERZICHT AANZIENLIJK EFFECT OP:

gezondheid en veiligheid van de mens nee

ruimtelijke ordening nee

biodiversiteit, flora en fauna nee

energie en grondstoffenvoorraad nee

bodem nee

water nee

atmosfeer en klimatologische factoren nee

geluid nee

licht nee

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed nee

landschap nee

mobiliteit nee

Gezien de impact van het plan en de flankerende maatregelen die binnen het 
RUP worden voorzien, zijn er weinig tot geen effecten met een grote invloed te 
verwachten. 

7.4. De kenmerken van plannen en 
programma’s

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

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van hulpbronnen.

De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van die welke 
deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt

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

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

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

Niet relevant voor dit RUP.

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Zie punt 7.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.

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

Niet relevant binnen dit RUP.
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8. Conclusie
Plan m.e.r.-screening

Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van 
de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige toestand (referentiesituatie), 
de vermelde verder te onderzoeken milieuaspecten en de passende flankerende 
maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen aanzienlijke 
milieueffecten verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen.

RVR-toets
Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-1618) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen 
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied zich bevinden. De inplanting 
van nieuwe Seveso-inrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit 
blijkt dat er geen RVR moet worden opgesteld. “Het plan moet niet voorgelegd 
worden aan de dienst Veiligheidsrapportering.”

Natuurtoets

Uit de natuurtoets is gebleken dat er geen onherstelbare of vermijdbare schade, naar 
aanleiding van het RUP, wordt veroorzaakt.

Watertoets

Het gebied is hoofdzakelijk aangeduid als niet-overstromingsgevoelig, maar omvat 
ook enkele effectief overstromingsgevoelige en mogelijk overstromingsgevoelige 
zones. Dit is een rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van de Hooi- en 
Gaverbeek. Op heden zijn er geen waterproblematieken bekend binnen het 
plangebied. 

Het RUP geeft geen aanleiding tot aanzienlijke nieuwe bebouwing of verharding. Als 
gevolg is de invloed ervan dan ook heel beperkt op de waterhuishouding. Eveneens 
moet bij toekomstige ontwikkelingen in het plangebied worden voldaan aan de 
gewestelijke hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige voorschriften voorzien 
dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van 
het integraal waterbeheer en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er 
geen nadelig effect op de waterhuishouding te verwachten.

Trage wegentoets
Doorheen het plangebied lopen zes buurtwegen:

Doorheen het plangebied lopen zes buurtwegen:

• Chemin nr. 5 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 8 (opgenomen in openbaar domein: Henri Lebbestraat)
• Chemin nr. 23 (opgenomen in openbaar domein: Bieststraat)
• Chemin nr. 31 (opgenomen in openbaar domein: Mottestraat)
• Sentier nr. 94 (opgenomen in openbaar domein: Industrielaan)
• Sentier nr. 114 (deels afgeschaft - deels opgenomen in Bieststraat)

Grenzend aan het plangebied lopen twee buurtwegen:
• Sentier nr. 4 (opgenomen in openbaar domein Bieststraat)
• Sentier nr. 118 (opgenomen in openbaar domein Deerlijkseweg)

Doorheen het plangebied lopen 6 buurtwegen: Het merendeel werd reeds 
opgenomen in het openbaar domein. Gezien het openbaar domein wordt 
behouden in het RUP, kan er geacht worden dat er voor deze buurtwegen geen 
vernoemenswaardig effect is. In het algemeen kan gesteld worden dat het RUP geen 
negatieve invloed uitoefent op de bestaande trage wegen.
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